رنگ چیست؟
دس ػاَ  ،6111اػحاق ٘یٛتٗ ،دا٘ـٕٙذ ٘أذاس اٍّ٘یؼی ،وـف وشد و ٝچٙا٘چٛ٘ ٝس خاِق ػفیذ اص
یه ٔٙـٛس عثٛس داد ٜؿٛد ،ت ٝسً٘ٞای لاتُ سؤیت تدضیٔ ٝیؿٛد٘ .یٛتٗ ٕٞچٙیٗ وـف وشد
وٞ ٝش سً٘ اص یه طٛٔ َٛج ٔٙحلش ت ٝفشد تـىیُ ؿذ ٚ ٜلاتُ تدضی ٝت ٝسً٘ٞای دیٍش
٘یؼت .آصٔایؾٞای تعذی ٘ـاٖ داد و ٝتا تشویة ٘ٛسٞا ٔیتٛاٖ سً٘ٞای ٔختّف سا ایداد وشد.
تشای ٔثاَٛ٘ ،س لشٔض دس تشویة تا ٘ٛس صسد ،سً٘ ٘اس٘دی سا تٚ ٝخٛد ٔیآٚسد .سٍ٘ی و ٝتش اثش
تشویة د ٚسً٘ دیٍش تٚ ٝخٛد آیذ سا تشویثی ٔیٌٛیٙذ .تعضی اص سً٘ٞأ ،ثُ صسد  ٚاسغٛا٘ی ،دس كٛست تشویة ؿذٖٕٞ ،ذیٍش سا خٙثی
ٔیوٙٙذ ٛ٘ ٚس ػفیذ ٔیػاص٘ذ .ایٗ سً٘ٞا سا ٘یض سً٘ٞای ٔىُّٕ ٔی٘أٙذ.
تاثیرات رنگها از نظر روانشناسی
تا ٚخٛدی و ٝاثش سً٘ٞا تا حذٚدی رٙٞی اػت  ٚدس ٔٛسد اؿخاف ٔختّف فشق ٔیوٙذ أّا تشخی اص تاثیشات سً٘ٞا داسای ٔعٙی یٍا٘ٝای
دس ػشاػش خٟاٖ ٞؼتٙذ .سً٘ٞایی و ٝدس طیف سً٘ٞا دس ٘احی ٝلشٔض لشاس داس٘ذ ت ٝعٛٙاٖ سً٘ٞای ٌشْ ؿٙاختٔ ٝیؿ٘ٛذ و ٝایٗ
دأٝٙاؽ اص احؼاػات ٌشْ  ٚكٕیٕا٘ ٝتا احؼاع خـٓ  ٚعلثا٘یت ٔتغیش اػت.
سً٘ٞایی و ٝدس ٘احی ٝآتی طیف لشاس داس٘ذ ،سً٘ٞای ػشد ٘أیذٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚؿأُ آتی ،اسغٛا٘ی  ٚػثض ٞؼتٙذ .ایٗ سً٘ٞا ٔعٕٛالً
آسأؾ تخـٙذ أّا ٌاٞی ٘یض ٕٔىٗ اػت احؼاع غٍٕیٙی  ٚتیتفاٚتی سا ت ٝر ٗٞآٚس٘ذ.
روانشناسی رنگها به عنوان روش درمان
دس تشخی اص فشًٞٙٞای لذیٕی ،اص خّٕٔ ٝلشیٞا  ٚچیٙیٞا ،اص سً٘ٞا تشای دسٔاٖ اػتفادٔ ٜیؿذ ٜاػت .ایٗ واس وٌ ٝاٞی ت ٝآٖ ٘ٛس
دسٔا٘ی یا سً٘ ؿٙاػی ٘یض ٌفتٔ ٝیؿٛد ٛٙٞص  ٓٞت ٝعٛٙاٖ سٚؽ دسٔاٖ خایٍضیٗ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد.
دس ایٗ سٚؽ:
 اص سً٘ لشٔض تشای تحشیه تذٖ  ٚر ٚ ٗٞافضایؾ تٕشوض اػتفادٔ ٜیؿٛد.
 اص سً٘ صسد تشای تحشیه اعلاب اػتفادٔ ٜیؿٛد.
 اص سً٘ ٘اس٘دی تشای تاال تشدٖ ػطح ا٘شطی اػتفادٔ ٜیؿٛد.
 اص سً٘ آتی تشای واٞؾ دسد  ٚتؼىیٗ تیٕاس اػتفادٔ ٜیؿٛد.
 اص سً٘ ٘یّی تشای تؼىیٗ ٘اساحتیٞای پٛػتی اػتفادٔ ٜیؿٛد.
اغّة سٚاٖؿٙاػاٖ ت ٝسً٘ دسٔا٘ی ت ٝدیذ ٜؿه  ٚتشدیذ ٔیٍ٘ش٘ذ ٔ ٚیٌٛیٙذ و ٝدستاس ٜتاثیشات احتٕاِی سً٘ٞا اغشاق ؿذ ٚ ٜسً٘ٞا دس
فشًٞٙٞای ٔختّفٔ ،عا٘ی ٔتفاٚتی داس٘ذ .پظٞٚؾٞا ٘ـاٖ دادٜا٘ذ و ٝدس تؼیاسی اص ٔٛاسد ،تاثیشات سً٘ٞا دس تغییش حاِت افشاد ،تاثیشاتی
صٚدٌزس ٛٔ ٚلتی تٛد ٜاػت .تشای ٔثاَ ،لشاسدادٖ افشاد دس اتاق آتی ٕٔىٗ اػت دس اتتذا احؼاع آسأؾ دس آٖٞا تٚ ٝخٛد آٚسد أّا ایٗ
اثش پغ اص آٖ و ٝآٖٞا آسأــاٖ سا تاصیافتٙذ ،ت ٝتذسیح واٞؾ خٛاٞذ یافت.
روانشناسی رنگهای مختلف
 -1روانشناسی رنگ سیاه
 ػیا ٜتٕاْ ٘ٛسٞا دس طیف سً٘ٞا سا خزب ٔیوٙذ.
 ػیأ ٜعٕٛالً ت ٝعٛٙاٖ ٕ٘اد تشع ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد أّا ت ٝعٛٙاٖ ٘ـاٍ٘ش لذست ٘یض ؿٙاختٔ ٝیؿٛد .اص سً٘ ػیا ٜتشای ٘ـاٖ
دادٖ ؿخلیتٞای خطش٘ان اػتفادٔ ٜیؿٛد.

 سً٘ ػیا ٜدس تؼیاسی اص فشًٞٙٞا تشای ٔشاػٓ ػٌٛٛاسی ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد .ایٗ سً٘ ٕٞچٙیٗ ٘ـاٍ٘ش غٍٕیٙی ،خزاتیت
خٙؼی  ٚسػٕی تٛدٖ اػت.
 دس ٔلش لذیٓ ،سً٘ ػیا٘ ٜـاٍ٘ش ص٘ذٌی  ٚتِّٛذ دٚتاس ٜتٛد.
 سً٘ ػیأ ٜعٕٛالً ت ٝدِیُ ٘ـاٖ دادٖ تٟتش ط ٚ َٛاستفاع دس ٕ٘ایؾٞای ٔذ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد.
 -2روانشناسی رنگ سفیذ
 سً٘ ػفیذٕ٘ ،اد ٔعلٔٛیت  ٚپاوی اػت.
 سً٘ ػفیذ ٔیتٛا٘ذ دس ا٘ؼاٖ احؼاع فضای تیـتش تٚ ٝخٛد آٚسد.
 سً٘ ػفیذ ٔعٕٛالً ٘ـاٍ٘ش ػشٔا ،پاویضٌی  ٚآسأؾ اػت .اتالی و ٝوأالً ت ٝسً٘ ػفیذ ٘ماؿی ؿذ ٜتاؿذ ٕٔىٗ اػت خاداس  ٚتضسي تٝ
٘ظش آیذ أَا خاِی  ٚػشد اػت .تیٕاسػتاٖٞا  ٚوادس پضؿىی اص سً٘ ػفیذ تشای ایداد حغ پاویضٌی اػتفادٔ ٜیوٙٙذ.
 -3روانشناسی رنگ قرمس
 سً٘ لشٔض ،سً٘ ٌشٔی اػت و ٝتشاٍ٘یضا٘ٙذٞ ٜیدا٘ات لٛی اػت.
 سً٘ لشٔض٘ ،ـاٍ٘ش عـك ،حشاست  ٚكٕیٕیت اػت.
 سً٘ لشٔض ،تٚ ٝخٛد آٚس٘ذ ٜاحؼاع ؿٛس ٞ ٚیداٖ اػت.
 سً٘ لشٔض ،تحشیه وٙٙذ ٜاحؼاع خـٓ  ٚعلثا٘یت اػت.
 -4روانشناسی رنگ آبی
 آتی ،سً٘ ٔٛسد عالل ٝتؼیاسی اص ٔشدْ ٔ ٚحثٛتتشیٗ سً٘ دس تیٗ ٔشداٖ اػت.
 سً٘ آتی ،احؼاع آسأؾ سا ت ٝرٔ ٗٞیآٚسد ٔ ٚعٕٛالً ٘ـاٍ٘ش كّح ،أٙیت ٘ ٚظٓ اػت.
 سً٘ آتیٔ ،یتٛا٘ذ احؼاع غٓ ،دسٌٖٚشایی یا ٌٛؿٌٝیشی سا دس تعضی افشاد تٚ ٝخٛد آٚسد.
 سً٘ آتی ٔعٕٛالً تشای دوٛس دفاتش ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد صیشا تحمیمات ٘ـاٖ داد ٜاػت و ٝافشاد دس اتاقٞای آتی واسآیی
تیـتشی داس٘ذ.
 سً٘ آتی تا ٚخٛدی و ٝاص ٔحثٛتتشیٗ سً٘ٞاػت أّا یىی اص سً٘ٞایی اػت و ٝوٕتشیٗ اؿتٟا سا تش ٔیاٍ٘یضد .دس تشخی اص تش٘أٞٝای
واٞؾ ٚصٖ تٛكیٔ ٝیؿٛد و ٝغزای خٛد سا دس تـمابٞای آتی تىـیذ .سً٘ آتی ت٘ ٝذست ت ٝكٛست طثیعی دسخٛساویٞا ٚخٛد داسد.
ٕٞچٙیٗ سً٘ آتی غزا ٔعٕٛالً ت ٝعٛٙاٖ ٘ـا٘ ٝفاػذ تٛدٖ  ٚیا ػّٕی تٛدٖ آٖ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد.
 سً٘ آتی ٔیتٛا٘ذ تاعث واٞؾ ضشتاٖ لّة  ٚحشاست تذٖ ٌشدد.
 -5روانشناسی رنگ سبس
 سً٘ ػثض ،سً٘ ػشدی اػت وٕ٘ ٝاد طثیعت اػت.
 سً٘ ػثض٘ ،ـاٍ٘ش آسأؾ ،خٛؿثختی ،ػالٔتی  ٚحؼادت اػت.
 پظٞٚـٍشاٖ دسیافتٝا٘ذ و ٝسً٘ ػثض ٔیتٛا٘ذ تاعث افضایؾ لاتّیت خٛا٘ذٖ ٌشدد .تشخی اص دا٘ؾآٔٛصاٖ  ٚدا٘ـدٛیاٖ تا لشاسدادٖ
یه تشٌ ٝؿفاف ػثض سً٘ تش سٚی كفح ٝوتابٔ ،یتٛا٘ٙذ ٔطاِة سا تا ػشعت تیـتشی اص حذّ ٔعٕ َٛتخٛا٘ٙذ  ٚدسن وٙٙذ.
 سً٘ ػثض ،اص دیش تاص ٕ٘اد تاسٚسی تٛد ٚ ٜدس لشٖ پا٘ضد ٓٞتشای ِثاع عشٚػی ت ٝواس ٔیسفت ٝاػت.
 اص سً٘ ػثض دس دوٛساػی ٖٛت ٝدِیُ اثش آساْ تخـی آٖ اػتفادٔ ٜیؿٛد.
 سً٘ ػثض تاعث واٞؾ اػتشع ٔیؿٛد .وؼا٘ی و ٝدس فضای واسی ػثض سً٘ واس ٔیوٙٙذ ،وٕتش دچاس دسدٞای دػتٍاٌٛ ٜاسؽ
ٔیؿ٘ٛذ.

 -6روانشناسی رنگ زرد
 سً٘ صسد ،سٍ٘ی ٌشْ ٚؿاد اػت.
 سً٘ صسد ت ٝدِیُ ٔمذاس صیاد ٘ٛسی وٙٔ ٝعىغ ٔیوٙذ ،تیـتش اص تمی ٝسً٘ٞا چـٓ سا خؼتٔ ٝیوٙذ .اػتفاد ٜاص سً٘ صسد تشای پغ
صٔی ٝٙواغز یا ٕ٘ایـٍش وأپیٛتش ٔیتٛا٘ذ خؼتٍی چـٓ یا دس حاِتٞای خاف تاعث چـٓ دسد  ٚعٛاسم تیٙایی ٌشدد.
 سً٘ صسد ٔیتٛا٘ذ احؼاع س٘دیذٌی  ٚخـٓ سا تٚ ٝخٛد آٚسد .تا ٚخٛدی و ٝسً٘ صسد ت ٝعٛٙاٖ یه سً٘ ؿاد ؿٙاختٔ ٝیؿٛد أا
تیـتش ٔشدْ دس اتاقٞای صسد سً٘ٞ ،یدا٘ـاٖ سا اص دػت ٔیدٙٞذ  ٚتچٞ ٝا ٘یض دس اتاقٞای صسد سً٘ عالئٓ علثی تیـتشی اص خٛد ٘ـاٖ
ٔی دٙٞذ .
 سً٘ صسد تاعث افضایؾ ػٛخت  ٚػاص تذٖ ا٘ؼاٖ ٔیٌشدد.
 چ ٖٛسً٘ صسد ،اص تمی ٝسً٘ٞا صٚدتش دیذٔ ٜیؿٛد ،تیـتش اص تمی ٝتشای خّة تٛخٛٔ ٝسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد.
 -7روانشناسی رنگ ارغىانی
 سً٘ اسغٛا٘ی ٕ٘اد ٚفاداسی  ٚثشٚت اػت.
 سً٘ اسغٛا٘ی ٘ـاٍ٘ش عمُ ٔ ٚعٛٙیت اػت.
 سً٘ اسغٛا٘ی خیّی وٓ دس طثیعت ٚخٛد داسد  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیُ ٕٔىٗ اػت ت ٝعٛٙاٖ ٘ـا٘ٔ ٝلٛٙعی یا غیش عادی تٛدٖ دس ٘ظش ٌشفتٝ
ؿٛد.
 -8روانشناسی رنگ قهىهای
 سً٘ لٜٟٛای ،سٍ٘ی طثیعی اػت و ٝتشاٍ٘یضا٘ٙذ ٜحغ لذست  ٚاطٕیٙاٖپزیشی اػت.
 سً٘ لٜٟٛای ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ذ حغ غٓ  ٚا٘ضٚا سا تٚ ٝخٛد آٚسد.
 سً٘ لٜٟٛای ،حغ ٌشٔا ٔ ،حثت ،آػایؾ  ٚأٙیت سا ت ٝرٔ ٗٞیآٚسد.
 سً٘ لٜٟٛای ٔعٕٛالً تیاٍ٘ش طثیعی تٛدٖ ،صٔیٙی تٛدٖ ٔ ٚتفاٚت تٛدٖ اػت أا ٌاٞی ٔیتٛا٘ذ ٘ـاٍ٘ش پیچییذٌی ٘یض تاؿذ.
 -9روانشناسی رنگ نارنجی
 سً٘ ٘اس٘دی ،تشویة صسد  ٚلشٔض اػت  ٚت ٝعٛٙاٖ یه سً٘ ا٘شطیصا دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد.
 سً٘ ٘اس٘دی ،احؼاع ٞیداٌٖ ،شٔا  ٚؿٛس  ٚؿٛق سا ت ٝرٔ ٗٞیآٚسد.
 سً٘ ٘اس٘دیٔ ،عٕٛالً تشای خّة تٛخٛٔ ٝسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد.
 -11روانشناسی رنگ صىرتی
 سً٘ كٛستی٘ ،ـاٍ٘ش احؼاػات عاؿما٘ ٝاػت .
 سً٘ كٛستی اثش آساْتخـی داسد .تا ٚخٛدی و ٝاثش آساْ تخـی سً٘ كٛستی ٔـخق ؿذ ٜاػت ِٚی پظٞٚـٍشاٖ دسیافتٝا٘ذ و ٝایٗ
اثش تٟٙا دس خالَ ٔٛاخ ٟٝاِٚی ٝتٚ ٝخٛد ٔیآیذ ٕٔ ٚىٗ است به تذریج اثر بخشی خود را از دست بذهذ .
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