
زرد
، هوش و این رنگ روشن و مثبت. داعی داردزرد با کارهاي ذهنی ت

دانشمندان و پژوهشگران و رنگ ،زرد.ندکنجکاوي را تقویت می ک
،زرد را نماد سرعت. آنهایی است که باید تمرکز حواس داشته باشند

وقتی دودل هستید یا .به ویژه سرعت تفکر تصمیم گیري می دانند
اطمینان کافی ندارید، پوشیدن لباسهاي زرد یا محاصره شدن در 

هد کرد تا محیطی پر از رنگهاي زرد زنده به شما کمک خوا
. توجهتان را روي مشکل متمرکز کنید و به دودلی پایان دهید

اگر احساس . ک می کندزرد در برقراري ارتباط نیز کماستفاده از
می کنید یا قادر نیستید با دیگران تماسهاي خوبی برقرار تنهایی 

کنید، استفاده از این رنگ روشن جریان کلمات را تسهیل و فراست 
.را تقویت خواهد کردو شیوایی کالم

روانشناسی زرد
همان . جاي تردید نیست که زرد شادي و لذت را تقویت می کند

طور که آفتابگردان روي خود را به طرف نور برمی گرداند ، زرد نیز 
زرد به . ذهنها را به طرف مثبت گرایی و خاطرات خوب برمی گرداند

هنگام افسردگی،به . ارزیابی دقیق واقعیتهاي زندگی کمک می کند
در محاصره ي این رنگ بودن، مثبت گرایی را افزایش می دهد و به 

رباره مقابله با یک وضعیت دشوار، مردم کمک می کند تا د
.خودآگاهی بیشتري داشته باشند

نارنجی 
نارنجی رنگ یادگیري، . استمخلوطی از قرمز و زردنارنجی
می دانند را رنگی مهربان آن. ، قضاوت، پذیرش یا رد استآزمایش

نارنجی در از . است، قلبی گرم و دوستیکه نشانگر احساسات لطیف
و موثر واقع می شود وانع و از میان برداشتن مبین بردن مرزها

.متالطم را تسکین می دهداحساسات 
یروانشناسی نارنج

موثر روانیهايیدر رنگ درمانی نارنجی می تواند براي رفع ناتوان
افسردگی که در پی از دست ناراحتی واحساسهاي عمیق. واقع شود
، با این رنگ گرمیزي دست می دهند یا احساس گمشدگیدادن عز

نسان نیروي تواند به انارنجی می . و آرامش دهنده بهتر می شوند
.کندتا مشکالت را تحمل که شخص را قادر می سازدروانی بدهد، 

بنفش و ارغوانی
بنفش ترکیبی از قرمز و آبی است که یکی از معنوي ترین رنگها به 

بنفش رنگ هماهنگی بین عقل و احساسات و بین . حساب می آید
با این حال در میان رنگها بین بنفش و . استمعنویات و مادیات 

درك ، تفکر عالیرنگ با این. وانی فرق چندانی وجود نداردارغ
.هاي روانی مرتبط هستندروحی و توانایی

روانشناسی بنفش و ارغوانی
روي طیف . ، قرمز و آبی استبنفش و ارغوانی عناصر تشکیل دهنده

بنابراین خصوصیت روانی رند، رنگها، این دو رنگ از یکدیگر خیلی دو
همین تفاوت است که انواع . و احساسی متفاوتی را نشان می دهند

فیزیکی به واقعیتهاي معنويبنفش و ارغوانی را از قلمروهاي 
حالت تفکر آرام را تقویت بودن در محیط بنفش یا ارغوانی .دمی بر

تا وتفکررا دوست دارند افرادي مکسانی که این رنگها. می کند
آنها هم در سطح فردي و هم در سطح . حدودي گوشه گیرند

از ، حفاظت مثل عشق به بشریت. عمیق دارندکلی تر احساساتی 
باسهاي بنفش یا پوشیدن ل.زمینمحیط زیست و سالمت کره

در مقابل افراد بی خیال یا کسانی که توقعات ارغوانی می تواند، 
، بودن منفیاز جنبه .دفاعی باشدبیش از حد دارند یک مکانیسم

افسرده کننده داشته دائمی در محیط بنفش یا ارغوانی می تواند اثر 
می تواندنژیهاي آن به قدري قوي است که ذهنزیرا انر، باشد

.بار اضافی را تحمل کند
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روانشناسی رنگ



سبز
گروهی از رنگها را که ترکیباتی از آبی و زرد هستند، شامل سبز

. سبز بیشتر رنگ رشد گیاهان، زندگی جدید و بهار است. می شود
طور غیر مستقیم یادآور خصوصیات زندگی بخشاین رنگ به

که به جهان است، ) آبی(در ترکیب با آسمانها ) زرد(خورشید 
از آنجا که سبز، رنگ طبیعت در حاصلخیزترین . می دهندزندگی نو
رنگ تولید مثل و در نتیجه رنگ عشاق است، بنابراین وقت آن

در حالی که نشانگر امید در عشقهاي تازه است، سبز روشن . است
، حسد و احساسات منفی ناشی از ن هاي  تیره تر آن نشانه غبطهتُ

.عشق ناکام شده است
روانشناسی سبز

با احساسات و رفتار مثبت یا منفی ناشی از آن مرتبط سبزرنگ
کسانی  که تحت تاثیر سبز هستند اغلب می توانند هر دو ، است

خیر و شر اخالقی را به شدت را ببینند و معموالٌسوي یک مشکل 
این افراد با آنکه کارهایشان اغلب بلند پروازانه و به . می کنندرعایت

نفع مردم دیگر است، باز هم می توانند نسبت به مردم ایرادگیر 
سبز از رنگهاي . مورد قضاوت قرار دهندتبه شدباشند یا آنها را 

آبی به درك و فراست کمک. اصلی زرد و آبی ساخته شده است
بنابراین . ضوح فکر و اطمینان خاطر می آوردو زرد ومی کند 

پوشیدن لباسهاي سبز باعث تقویت سخاوتمندي، هم از نظر روحی 
ه نیز از این رنگ براي کمک به حافظ. و هم از نظر مالی می شود

پوشیدن لباسهاي سبز یا قرار گرفتن در . می توان استفاده کرد
زیاده روي با این حال. محیط سبز به توانایی حافظه کمک می کند

می تواند فراموشی خاطرات تلخ را با مشکل روبرو در استفاده از آن 
. سازد و در نتیجه فرد نتواند به زندگی پر تنش خود آرامش دهد

ایده آلها و نیازهاي عاطفی تعارض وجود داشته ممکن است بین 
باشد، کسانی که تحت تاثیر سبز قرار دارند، مانند متولدین 
اردیبهشت، سرسختی و عزم الزم را دارند که آهسته ولی با اطمینان 

.این مشکل راحل کنند

رمزق
قرمز یک رنگ بسیار هیجانی و با اعتماد به نفس است که خطر و 

داغ و رنگ زندگی، شوق و خون، ، قرمز. می کندتداعیآتش را
؛ همچنین مهمترین رنگی است که آتش را تداعی استآتشی مزاج 

انرژي مهار نشده است و رنگ اشتیاقهایی که در قرمز رنگ. می کند
قرمز .منطق گرا را به زانو در می آورندخون جریان دارند و ذهن

، انرژیهاي متمرکز و شهامت هاکند و جاه طلبیحواس را تحریک می 
قرمز بودن باعث ، در محاصره از نظر فیزیکی.افزایش می دهدرا 

قرمز .افزایش خون می شود و آدرنالین را به بدن تزریق می کند
. می مزاجی بشود، تمایل جنسی و دمدمی تواند باعث ایجاد خشم

ا نیروي اراده اش افسرده است یوقتی شخص به شدت خسته یا
عنوان عامل انرژي زا استفاده ، قرمز می تواند به تحلیل رفته است

ساسات منفی مفید است و همچنین قرمز براي از بین بردن اح.شود
می خواهند هستند وکمکی باشد براي کسانی که خجالتیتواندمی 

لباسهاي قرمز یا پوشیدن . س بیشتري داشته باشنداعتماد به نف
، هنگامی که قرمز یا در محیط قرمز قرار گرفتنآالتاستفاده از زیور

، استفشار، مضطرب یا تحت به شدت ناراحت، هیجانیفرد 
.می تواند به بروز خشم یا ایجاد خشونت منجر شود

روان شناسی قرمز
خصوصیت اصلی . ستپرشور و شوق اقرمز نشانگر نیروي آتشین و 

می تواند براي از . مثبت استطبیعت قرمز بسیار. است» عمل« آن
قرمز تا حد . بین بردن منفی گرایی در افکار و احساسات به کار رود

، زیرا آنها را که طبیعت خجالتی دارند مفید استبراي کسانیزیادي
نفس به دست ترغیب می کند تا خود را جلو بکشند و اعتماد به

همچنین اگر کسی تمایل به شروع کاري مهم را نداشته باشد آورند؛ 
، پوشیدن لباسهاي در پیش رو دارد بترسدو از بزرگ بودن کاري که

قرمز یا محصور کردن خود در بین اشیاي قرمز این مانع درونی را از 
.بین خواهد برد و باعث به جریان افتادن انرژیها خواهد شد

رنگ سرحالمان . قسمتهاي زندگی حضور داردرنگ در همه 
مان را باال می برد، در احساسات، هیجانها، رفتارها ، روحیه می کند

هاي ما نسبت به خود و دیگران چگونگی نگرشتفکر وشیوه و در
روانشناختی ، الزم است اثرمفید از رنگبراي استفاده . گذاردمیاثر

و محیط وارد ، شغلد در انتخاب دکوراسیون، لباسکه می توانآن را 
ست هاهاي رنگآشنایی دقیق از ویژگیتنها با . شود درك کنیمعمل

.که می توانیم از آنها براي باال بردن کیفیت زندگیمان استفاده کنیم
، از صورتی براي ز قرمز براي ایجاد انرژي و هیجانامثالٌ

ل و دریا و احساس ی جنگسبز براي تداع، از آبی ورامبخشیآ
.استفاده کنیم.......، از زرد براي تفکر مثبت و آرامش

آبی
ایـن رنـگ نشـانگر ذهـن عـالی و      . به رنگ حقیقت شهرت داردآبی

ن آبـی  چو. است و با معنویت و احساسات ارتباط داردهوش سرشار
می توانـد نشـانگر   ، تنفر از این رنگسترنگ خودآگاهی بسیار باال

آبی. دت به خود و باورهاي عمیق خود باشاقت شخص نسبعدم صد
اگر کسی بیش از حد. بخش و تسلی دهنده استش ، آرامرنگی آرام

احساس ناراحتی کند یا در آسـتانه خشـم و اضـطراب قـرار داشـته      
، پوشیدن لباس آبـی آرامـش و همـاهنگی ذهـن او را افـزایش      باشد

کردن باعث ترغیب بـه  را در بین اشیاء آبی محصورخود. خواهد داد
آوردن آرام و بـه دسـت  تفکرمی شود و توانـایی آرام کـردن روح نـا   

.آرامش خیال را فراهم می آورد
روانشناسی آبی

و باعث می شود موانع کنار روندمی شود و آبی رنگی آرام محسوب
، یعنـی  شما آبـی اسـت  غالب پوشاكاگر رنگ.مشکالت حل شوند
منفـی خـود   احساساتباید ، ا دیده می شودرنگهآبی بیشتر از بقیه 

را به تدریج و به آرامی تخلیه کنید تـا مبـادا یـک دفعـه خشـمگین      
.شوید و در نتیجه کنترل خود را ازدست دهید


