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 مختلف اشخاص مورد در و است ذهنی حدودی تا رنگ ها اثر که وجودی با 

 سراسر در یگانه ای معنی دارای رنگ ها تاثیرات از برخی اّما می کند فرق

 دارند قرار قرمز ناحیه در رنگ های طیف در که رنگ هایی .هستند جهان

 احساسات از دامنه اش این که می شوند شناخته گرم رنگ های عنوان به

 .است متغیر عصبانیت و خشم احساس تا صمیمانه و گرم

 و می شوند نامیده سرد رنگ های دارند، قرار آبی ناحیه در که رنگ هایی

 اّما بخشند آرامش معمولا  رنگ ها این .هستند سبز و ارغوانی آبی، شامل

 .آورند ذهن به را بی تفاوتی و غمگینی احساس است ممکن نیز گاهی

 کسی ودلخواه برگزیده که رنگی دارند عقیده روانشناسان از برخی همچنین

 .باشد او روانشناسی و اخالقی خصوصیات گویای میتواند است

 كند می تغییر زمان طی در رنگها به شما عالقه و توجه : رنگی ی نکته یک

 .كرد خواهد تغییر دراز سالیان در نیز اخالقیتان خصوصیات كه آن دلیل به

 ضعف علت به كنید عوض را خود عقیده ناگهان رنگی مورد در اگر اما

  .است محیط تغییر به نیازتان علت به یا و شما

 تاثیرات رنگ ها



در برخی از فرهنگ های قدیمی، از جمله مصری ها و چینی ها، از رنگ ها برای درمان استفاده             

این کار که گاهی به آن نور درمانی یا رنگ شناسی نیز گفته می شود هنوز هم به عنوان روش . می شده است

 .درمان جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد

 :در این روش

 .برای تحریک بدن و ذهن و افزایش تمرکز استفاده می شود قرمز از رنگ

 .برای تحریک اعصاب استفاده می شود زرد از رنگ

 .برای بال بردن سطح انرژی استفاده می شود نارنجی از رنگ

 .برای کاهش درد و تسکین بیمار استفاده می شود آبی از رنگ

 .برای تسکین ناراحتی های پوستی استفاده می شود نیلی از رنگ

اغلب روان شناسان به رنگ درمانی به دیده شک و تردید می نگرند و می گویند که درباره تاثیرات          

پژوهش ها نشان          . احتمالی رنگ ها اغراق شده و رنگ ها در فرهنگ های مختلف، معانی متفاوتی دارند

 . داده اند که در بسیاری از موارد، تاثیرات رنگ ها در تغییر حالت افراد، تاثیراتی زودگذر و موقتی بوده است

 روانشناسی رنگ ها



، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص 1666در سال

نیوتن . سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ های قابل رؤیت تجزیه می شود

همچنین کشف کرد که هر رنگ از یک طول موج منحصر به فرد تشکیل شده و قابل 

 .  تجزیه به رنگ های دیگر نیست

.  آزمایش های بعدی نشان داد که با ترکیب نورها می توان رنگ های مختلف را ایجاد کرد

. برای مثال، نور قرمز در ترکیب با نور زرد، رنگ نارنجی را به وجود می آورد

بعضی از . رنگی که بر اثر ترکیب دو رنگ دیگر به وجود آید را ترکیبی می گویند

رنگ ها، مثل زرد و ارغوانی، در صورت ترکیب شدن، همدیگر را خنثی می کنند و 

 .این رنگ ها را نیز رنگ های مکّمل می نامند. نور سفید می سازند

 رنگ 



  روان شناسی رنگ سیاه

 .سیاه تمام نورها در طیف رنگ ها را جذب می کند         

 نیز قدرت نشانگر عنوان به اّما می گیرد قرار استفاده مورد شیطان یا ترس نماد عنوان به معمولا  سیاه        

 .می شود استفاده جادوگران لمث خطرناک شخصیت های دادن نشان برای سیاه رنگ از .می شود شناخته

 رنگ این .می گیرد قرار استفاده مورد سوگواری مراسم برای فرهنگ ها از بسیاری در سیاه رنگ         

 تولّد و زندگی نشانگر سیاه رنگ قدیم، مصر در .است بودن رسمی و جنسی جذابیت غمگینی، نشانگر همچنین

 .بود دوباره

 طبع ظرافت و ذوقی خوش نشانه بلكه نیست عزا و نومیدی رنگ همگان ی عقیده برخالف رنگ این         

 كه آن برای و گذارید می احترام خود اطرافیان شخصیت به مسلماا  هستید رنگ این دوستداران از اگر .است

 دیگران به را خود هرگز و كنید نمی دریغ آنها به كمكی هیچگونه از دهید نشان برجسته و ارزش با را دیگران

 .پذیرید مي آسانی به را دیگران نظریات و عقاید همچنین نمایید نمي تحمیل

روانشناسی رنگ 

 های مختلف



  روان شناسی رنگ سفید

رنگ سفید می تواند در انسان .است معصومیت و پاکی رنگ سفید، نماد          

 .احساس فضای بیشتر به وجود آورد

اتاقی که کامالا به . است سرما، پاکیزگی و آرامش رنگ سفید معمولا نشانگر         

رنگ سفید نقاشی شده باشد ممکن است جادار و بزرگ به نظر آید اَما خالی و سرد 

بیمارستان ها و کادر پزشکی از رنگ سفید برای ایجاد حس پاکیزگی .     است

رنگ سفید نشانگر تهى بودن، فضاى باز و پاكیزگى است، لذا . استفاده می کنند

باید دقت كنید كه . بهداشتى بسیار مناسب استهاى       براى حمام یا سرویس 

 .  مطالعه نباید  استفاده  شوددرس یا اتاق حتى المقدور از این رنگ براى 

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





  روان شناسی رنگ قرمز

رنگ . است هیجانات قوی رنگ قرمز، رنگ گرمی است که برانگیزاننده

احساس خشم  و تحریک کننده احساس شور و هیجان قرمز، به وجود آورنده

عشق، حرارت و صمیمیت، تنفر،  رنگ قرمز، نشانگر.است و عصبانیت

كسی كه .است فداكاری، شدت و زیاده روی است که گاهی در جهت مخالف

این گونه . به این رنگ عالقه دارد هرگز نمي تواند در زندگی بی تفاوت باشد

. اشخاص تند و سركش و در عین حال فعال و شجاع و کمی عجول هستند

 .احتمال شكست برای آنها فراوان است

روانشناسی رنگ 
 های مختلف





  روان شناسی رنگ آبی

 آبى رنگ .است مردان بین در رنگ محبوبترین و مردم از بسیاری عالقه مورد رنگ آبی،        

  است تر مناسب خواب اتاق براى بنابراین شود، مى شما آرامش موجب و بوده دهنده تسكین

 .است نظم و امنیت صلح، نشانگر معمولا  و می آورد ذهن به را آرامش احساس  و

 وجود به افراد بعضی در را گوشه گیری یا درون گرایی غم، احساس می تواند آبی، رنگ        

 است داده نشان تحقیقات زیرا می گیرد قرار استفاده مورد دفاتر دکور برای معمولا  آبی رنگ.آورد

 رنگ هاست محبوبترین از که وجودی با آبی رنگ.دارند بیشتری کارآیی آبی اتاق های در افراد که

 وزن کاهش برنامه های از برخی در .می انگیزد بر را اشتها کمترین که است رنگ هایی از یکی اّما

 طبیعی صورت به ندرت به آبی رنگ .بکشید آبی بشقاب های در را خود غذای که می شود توصیه

 بودن سّمی یا و بودن فاسد نشانه عنوان به معمولا  غذا آبی رنگ همچنین .دارد وجود درخوراکی ها

 .گردد بدن حرارت و قلب ضربان کاهش باعث می تواند آبی رنگ.می شود گرفته نظر در آن

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





  روان شناسی رنگ سبز

 خوشبختی، آرامش، نشانگر  و  طبیعت نماد که است سردی رنگ سبز، رنگ          

 افزایش باعث می تواند سبز رنگ که دریافته اند پژوهشگران.است حسادت و سالمتی

 شفاف برگه یک قراردادن با دانشجویان و دانش آموزان از برخی .گردد خواندن قابلیت

 معمول حدّ  از بیشتری سرعت با را مطالب می توانند کتاب، صفحه روی بر رنگ سبز

 برای پانزدهم قرن در و بوده باروری نماد باز دیر از سبز، رنگ.کنند درک و بخوانند

 .است می رفته کار به عروسی لباس

 سبز رنگ.می شود استفاده آن بخشی آرام اثر دلیل به دکوراسیون در سبز رنگ از

 کمتر می کنند، کار رنگ سبز کاری فضای در که کسانی .می شود استرس کاهش باعث

 .می شوند گوارش دستگاه دردهای دچار

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





  روان شناسی رنگ زرد

 بیشتر می کند، منعکس که نوری زیاد مقدار دلیل به   و  است وشاد گرم رنگی زرد، رنگ           

 نمایشگر یا کاغذ زمینه پس برای زرد رنگ از استفاده.می کند خسته را چشم رنگ ها بقیه از

 .گردد بینایی دادن دست از خاص حالت های در یا درد چشم باعث می تواند کامپیوتر

 وجودی با .آورد وجود به را خشم و رنجیدگی احساس می تواند زرد رنگ                                

 رنگ، زرد اتاق های در مردم بیشتر اما می شود شناخته شاد رنگ یک عنوان به زرد رنگ که

 زرد رنگ .می کنند گریه بیشتر رنگ زرد اتاق های در نیز ها بچه و می دهند دست از را هیجانشان

  درس یا مطالعه اتاق براى رنگ ترین مناسب معمول بنابراین كند، مى تحریك را انسان ذهن

 .می گردد انسان بدن ساز و سوخت افزایش باعث زرد رنگ.است

 استفاده مورد توجه جلب برای بقیه از بیشتر می شود، دیده زودتر رنگ ها بقیه از زرد، رنگ چون

 .می گیرد قرار

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





  روان شناسی رنگ ارغوانی

عقل و  رنگ ارغوانی نشانگر.است نماد وفاداری و ثروت رنگ ارغوانی       

دوستداران این رنگ پیوسته . رنگ اسرارآمیز و باشکوهی است. است معنویت

 .  مجذوب زیبایی ها و ظرافتها مي شوند و مغرور و اجتماعی هستند

رنگ ارغوانی خیلی کم در طبیعت وجود دارد و به همین دلیل ممکن                  

بودن دائمي . در نظر گرفته شود نشانه مصنوعی یا غیر عادی بودن است به عنوان

در محیط بنفش یا ارغواني مي تواند اثر افسرده کننده داشته باشد، زیرا انرژیهاي 

در حالت درد . آن، به قدري قوي ست که ذهن نمي تواند بار اضافي آن را تحمل کند

پرتو رنگ ارغوانی بر موضع تورم و درد می تواند برای رهایی از وضعیت پیش 

این مثال به خوبی نشان می دهد که یک رنگ واحد در . آمده بسیار مفید و کار باشد

 .  شرایط مختلف می تواند اثرات متفاوتی از لحاظ درمانی به همراه داشته باشد

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





  قهوه ای رنگ روان شناسی

 قهوه ای رنگ .است اطمینان پذیری و قدرت حس برانگیزاننده که است طبیعی رنگی قهوه ای، رنگ

 .آورد وجود به را انزوا و غم حس می تواند همچنین

 .می آورد ذهن به را امنیت و آسایش محبت، ، گرما حس قهوه ای، رنگ

 می تواند گاهی اما است بودن متفاوت و بودن زمینی بودن، طبیعی بیانگر معمولا  قهوه ای رنگ

 قهوه .است خاك و زمین رنگ .است روشني و شكوفایي رنگ اي هوه .باشد نیز پیچییدگی نشانگر

 زیر زمین كه همانگونه .داریم طبیعت با تنگاتنگي رابطه چه فطرتاا  كه كند مي یادآوري ما به اي

 را امنیت و استحكام حس نیز اي قهوه رنگ دهد مي اطمینان ما به رفتن راه و ایستادن براي پایمان

  نام داراي ها طیف این از كدام هر كه باشد مي بسیاري رنگي هاي طیف داراي اي قهوه.كند مي القا

 .باشد مي .... و فندقي ، خاكي خرمایي، : ها نام این از برخي كه .باشند مي هایي

 

 

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





  وان شناسی رنگ نارنجیر

در  رنگ انرژی زا رنگ نارنجی، ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک

 .نظر گرفته می شود

را به ذهن می آورد،  احساس هیجان، گرما و شور و شوق رنگ نارنجی،

تاباندن نور نارنجی به . مورد استفاده قرار می گیرد جلب توجه معمولا برای

ماهیچه مذکور باعث افزایش فشار خون در قسمت فوق شده و انرژی 

تازه ای به ماهیچه داده تا بتواند به حالت قبل بازگشته و کار معمول خود را 

اگرچه باقی ماندن ماهیچه در این حالت برای طولنی مدت باعث . ادامه دهد

ایجاد تورم های موضعی در آن شده و در حالت شدید ادامه تاباندن رنگ 

 دردنارنجی به آن باعث بروز عالئم بدتری مثل افزایش تورم و 

 .آن خواهد شددر  

روانشناسی رنگ 

 های مختلف





 فکر آنها به ندرت به ما که گذارند می اثر زندگی روی نامحسوس آنچنان ها رنگ

 خصوصیات و رفتار روی بر کامال    ها رنگ معتقدند دانشمندان .کنیم می

 خود به مخصوص انرژی دارای بدن از عضو هر که طوری به .موثرند انسان

 روی ها رنگ آثار ها سال .دارند ارتباط بدن در انرژی این با ها رنگ و است

 .گرفت می قرار مطالعه مورد محققان توسط انسان تفکر طرز و روحیات بدن،

 که است احساسی از ناشی رنگ یک به انسان کشش و تمایل گفتند می آنها

 می منتقل امواج طریق از که هستند هایی انرژی ها رنگ .کند می ایجاد او در

 ها انرژی این (مخروطی های سلول) چشم شبکیه در نور های گیرنده و شوند

 های غده ها رنگ انرژی .کنند می تبدیل مغز توسط رنگ احساس به را

 می تحریک این و .کنند می تحریک مغز در را (صنوبری) آل پینه و هیپوفیز

 .هستند موثر بدن فیزیولوژی روی که شود هایی هورمون ترشح باعث تواند

 ما بدن روحی و جسمی حالت با ها رنگ ارتباط علت است ممکن عامل این و

 .باشد

  

اثرات رنگ 

 درانسان



 ای شیوه عنوان به پزشکان و متخصصان سوی از 1870 سال از درمانی رنگ 

 روسی دانشمندان 1942سال در .گرفت قرار توجه مورد طبیعی های دزمان از

 های رنگ و کند می تحریک را سمپاتیک اعصاب قرمز رنگ که دریافتند

 تحقیقات سایر .گردند می پاراسمپاتیک اعصاب تحریک موجب آبی و سفید

 دیگر بعضی و تحریک را ها هورمون ترشح ها رنگ برخی که داد نشان

 که شد مشخص تحقیقات این ادامه در .کنند می مهار را ها هورمون ترشح

 مثال عنوان به .موثرند ها بیماری از برخی تشدید یا و درمان روی ها رنگ

 قرمز های شیشه دارای پنجره با اتاقی در بیمار که هنگامی سرخک عالیم

 از نوعی) مالنکولی بیماران همچنین .یافت می کاهش گرفت، می قرار رنگ

   .کردند می پیدا بهتری وضعیت اتاق این در گرفتن قرار از پس (افسردگی

 می متفاوتی های پاسخ نور، متنوع های رنگ مغز که معتقدند دانشمندان امروزه

 را رفتار و خلق تغییرات و خواب اختاللت توان می روش این با که دهد

 حالت توانند می بنفش یا مات سفید مثل هایی رنگ امواج مثال .کرد درمان

 های درمان و استرس و کنند القا مغز به را (ذهن آرامش نوعی) هیپنور

    .دهند کاهش را مزمن

 رنگ درمانی



 توانند می یکدیگر با ترکیب در یا تنهایی به ها رنگ که داده نشان تحقیقات

 عنوان به باشند موثر ها بیماری درمان در مستقیم غیر یا مستقیم طور به

 خوردگی، سرما برونشیال، آسم خونی، کم درمان در قرمز رنگ مثال

 عصبانیت، مواقع در و است موثر افسردگی و سل برونشیت، یبوست،

  .شود نمی توصیه ها التهاب و خون فشار بودن بال تب،

 است تنفس محرک کند، می تنضیم را تیرویید غده کرد عمل نارنجی رنگ

 .کند می ایجاد سرور و شادمانی احساس انسان در کرده، باز را ها وریه

 و غذا جذب به و است (عضالت گرفتگی) اسپاسم ضد اثر دارای رنگ این

 پانکراس، طحال، های بیماری درمان برای همچنین .کند می کمک گردش

   .شود می توصیه افسردگی و نقرس روماتیسم، ریه، کلیه، روده، معده،

 های سلول رنگ این .است هوشیار و ذهنی قدرت دهنده افزایش زرد رنگ

 افزایش سبب و دهد می افزایش را عضالت انرژی کرده، فعال را عصبی

 اختاللت اگزما، یبوست، دیابت، درمان در زرد رنگ .شود می یادگیری

 موثر افسردگی و ها اندام حسی بی خستگی، جذب، سؤ نفخ، گوارشی،

 .است

اثرات رنگ ها در 

 بهبود بیماری ها



 تسکین کننده، آرام و رشد کننده متعادل رنگ این .است طبیعت رنگ سبز،

 در و دهد می کاهش را خون فشار .است جسم روح بخش آرامش و دهنده

 تنظیم با رنگ این .است مؤثر پذیری و خستگی خواب، اختاللت بهبود

 بیماری درمان در و دارد  نقشتحریک وزن کنترل در بدن ساز و سوخت

 .شود می محسوب مهمی عامل ها زخم و ها سردرد قلبی، های

 درمان در رنگ این .است موثر گلو مشکالت و خون فشار افزایش برای آبی

 آب چون هایی بیماری جنگ به و است کارآمد بسیار اطفال های بیماری

 التهاب و گواتر خوارش، هیستری، بیخوابی، وبا، مرغان، آبله مروارید،

 استفاده رنگ این از است بهتر سرما احساس زمان در .رود می لوزه

 .نشود

 

 

اثرات رنگ ها در 

 بهبود بیماری ها



 پایان


