
 !دهند ها به من انرژي مثبت مي رنگ

ها، روي سيستم عصبي، قدرت بينايي، سيستم گوارشي و تمام جسم، حتي حاالت روحي و رواني و اخالق فرد تأثير  رنگ
 .ن، افسردگي هم به عنصر رنگ بستگي داردآ نشاط اجتماعي و در نقطه مقابل. مستقيمي دارند

تواند احساسات و حاالت دروني فرد را تحريك كرده يا تسكين داده، به هيجان آورده و  رنگ، عاملي است نيرومند كه مي
ايجاد كند و حتي گرايش مادي يا معنوي پديد  آرامش بخشد و احساسي از گرمي و سردي و شادي و غم يا سرعت و سكون را

خوشايند و گاهي ناخوشايند باشد، آرامش يا هيجان ايجاد كند، مفيد يا تواند گاهي  رنگ هم درست مثل موسيقي مي. آورد
 .مضر واقع شود

ها كمتر  ها و فلسفه وجودي آن رنگ ي همه ما معتقديم خداوند هر چيزي را بنا بر حكمتي آفريده است، اما متأسفانه درباره
توان به افرادي مانند ماكس لوشر، ماكس فافر،  يم» شناسي رنگ روان«نظران مقوله  از صاحب. شده است تحقيق و بررسي انجام

 .يانش و در كشورمان، مهندس ناصر فرزان، اشاره كرد. آر.اي
توان  مي) خنثي(سفيد  و  هاي سياه بارنگ) كه نخستين بار نيوتن آن را كشف كرد(شده نور سفيد  رنگ تجزيه از تركيب هفت

توانند انرژي و قدرتي نهفته در خود داشته باشند و  ها مي ر يك از آنشده پديد آورد كه ه بيش از هفده ميليون رنگ شناخته
كودكان از بدو تولد مورد تأثير مستقيم منفي يا مثبت  .هاست شناخت آن رازي را در خود جاي دهند كه دانش امروز در پي

  . گيرند ها قرار مي رنگ
 :بررسي است رنگ، عنصري مؤثر است كه از سه ديدگاه قابل

 ها امپرسيون يا خاصيت بصري رنگ) ١
 ها كنستراكسيون يا خاصيت مادي رنگ) ٢
   اكسپرسيون) ٣

شده  توجهي قرارگرفته و فراموش مورد سوم كه در مسائلي عادي اجتماع و مردم نقش بيشتري دارد، متأسفانه اغلب مورد بي
 .بسياري از افراد آگاهي چنداني درباره آن ندارد. است

ها، مانند يك آينه يا  رنگ. باره آگاهي بيشتري كسب كنيم و نقش آن در زندگي ما، بد نيست دراينها  رنگ يتبا توجه به اهم
تر  تر يا مسن تر يا الغرتر و جوان دهند، چهره و اندام ما را جذاب يا زشت، چاق تابلو ظاهر و پوشش بيروني ما را انعكاس مي

رم تقسيم ها به دو گروه سرد و گ رنگ. كنند افزايند يا در وي نوعي ناپختگي ايجاد مي به متانت و وقار فرد مي. دهند نشان مي
ولي اين موضوع قطعي . هاي گرم، متمايل به زنان و دختران هستند هاي سرد، متمايل به مردان و رنگ بيشتر رنگ. شوند مي

صورتي، سبز روشن آبي اسماني،  هاي زرد، نارنجي روشن، ارغواني، رنگ. صورت عكس هم استفاده شود تواند به نيست و مي
ها  رنگ. خوبي نمايان است سالي افراد به ها در بزرگ كنند و تأثير آن تأثيرات مثبتي را ايجاد ميها در كودكان  بهي و مانند آنگل

هاي قرمز، نارنجي، زرد، آبي،  سال، اغلب به رنگ ٢٥تا  ١٤دختران داراي سنين . ساالن هم تأثيري مستقيم دارند روي بزرگ
ها در  اين رنگ. ها خواهد داشت ير مثبتي بر شادي و نشاط آنها تأث اين رنگ. سبز روشن، سفيد و سياه گرايش خاصي دارند

 .خورد ولي اگر استفاده شوند، تأثيرات هيجاني و پرنشاطي را براي آقايان به ارمغان خواهد آورد مردان كمتر به چشم كمتر مي
رساند  اجتماع به حداقل مي كند، كاربرد برخي عناصر مثبت و اثرگذار را در بين هايي كه خود انسان وضع مي گاهي محدوديت

 .تر شدن مطلب به چند مثال توجه كنيد براي روشن. كه استفاده صحيح از رنگ در لباس نوعي از آن است

 .در تقويت قدرت بينايي و تقويت سيستم تنفسي فرد است آبي و سبز كاربرد رنگ) ١

 .در آرامش اعصاب و كنترل روحيات فرد است بنفش كاربرد رنگ) ٢

 .در ايجاد نشاط و باال بردن فشارخون و ايجاد هيجانات جنسي و افزايش تحرك و قدرت است نارنجي و قرمز برد رنگارك) ٣

 .نفس است در انسان، افزايش وقار، قدرت و اعتمادبه اي سورمه و آبي اسماني كاربرد رنگ) ٤

 .ل به مطالعه، روشنفكري و تخيل استطلبي، گرمي و لذت، نشاط و مي در انسان ايجاد حس اصالح زرد كاربرد رنگ) ٥

آور بوده، و شيريني و لبخند را  نارنجي، رنگي شاد و هيجان. توجه است ايجاد ارتباط اجتماعي و جلب نارنجي كاربرد رنگ) ٦
 .كند تداعي مي



تواند در  ها در محيط مي شود، به كار بردن رنگ ها مشخص نمي مدت تأثير آن ها نبايد انتظار معجزه داشت چون در كوتاه از رنگ
 .درازمدت تأثير خود را نشان دهد

. ير دهندشناختي، تأثير ديداري قدرتمندي ايجاد كنند و ظاهر و پوسته اشيا و محيط را تغي توانند غير از تأثير روان ها مي رنگ
تر ظاهر شدن  توانند در كوچك هاي تيره و سنگين مي هايي بارنگ لباس. هاي لباس كاربرد دارند ها در تبليغات فروشگاه رنگ

تر نشان دادن اندام تأثير  تر و چاق هاي روشن مانند زرد، سفيد و نيلي، در درشت اندام افراد تأثير داشته باشند و برعكس رنگ
تغيير رنگ پوشش بيروني و . وخوي افراد تأثير بگذارد تواند در خلق بار، مي اي يك كم هفته ها، دست در رنگايجاد تنوع . دارند
توجه  توجهي جلوگيري كند، نشاط ايجاد كرده و در جلب تواند از يكنواخت شدن رفتارها و گفتارها تا حد قابل ها، مي لباس

دليل را تا حد  هاي بي و محيط نسبت به فرد و حتي خستگيخستگي فرد نسبت به محيط . ديگران بسيار مؤثر است
 .دهد توجهي كاهش مي قابل

بياييد با توجه بيشتر به رنگ لباس و پوشش روزانه خود، عالوه بر ايجاد شادي و نشاط در خود، در شاد كردن اطرافيانمان 
 .مؤثر باشيم

 


