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 مروري بر پدیده رنگ درمانی با تأکید بر محیط هاي بیمارستانی 

 
 

 
  2زینب رجب نژاد /1حسین درگاهی 

  چکیده
  

گذارند. اصول پایه هر رنگ و چگونگی استفاده مناسب از آن ها  رنگ ها از راه هاي مختلف بر زندگی انسان تأثیر می مقدمه:
. هدف از این مطالعه معرفی پدیده رنگ درمانی و کاربرد آن در همیت دارددر ایجاد یک محیط مناسب در مراکز درمانی ا

  مراکز درمانی به ویژه بیمارستان هاست.
در حیطه مراقبت در ایران،  مطالعه حاضر یک پژوهش مروري است که قصد دارد براي اولین بار مروري بر مطالعات: 

 پنجدر این مطالعه با انتخاب  ،انسان ها و بیماران بپردازد. لذاسالمت به معرفی رنگ درمانی و تأثیر آن در خلق و خوي 
منبع مورد استفاده قرار  78منبع، تعداد  120کلید واژه و بهره برداري از چندین سایت و موتورهاي جستجوگر معتبر و 

  گرفت.
توان به ارتباط رنگ درمانی با  پدیده رنگ درمانی با حیطه هاي مختلفی ارتباط دارد که از آن جمله می بحث و نتیجه گیري:

ماهیت فرهنگ هاي مختلف، تأثیر آن بر رفع یا کاهش اختالالت جسمی، فیزیکی، و روحی و روانی، تأثیر رنگ درمانی بر 
  محیط هاي کاري و روانشناسی صنعتی، خالقیت و بویژه کاربرد آن در حیطه هاي پزشکی و بیمارستانی اشاره کرد.

ه د بی شماري در پی دارد، اما اگر از رنگ ها بطور نامناسب استفاده شود، اثرات زیان باري را بیاگرچه رنگ درمانی فوا
 که باورند این بر و کنند اغلب روانشناسان و پزشکان به رنگ درمانی با دیده شک و تردید نگاه می ،دنبال خواهد داشت. لذا

شود این پدیده تنها بعنوان عامل درمان کننده و التیام  یه میتوص  ،. بنابرایناست موقتی بیماران بر درمانی رنگ اثرات
بخش مورد توجه قرار نگیرد، بلکه از آن به منظور حمایت از دیگر روش هاي درمانی و ارتقاء وضعیت روحی و روانی 

  بیماران در بیمارستان ها استفاده شود.
  ، بیمارانرنگ درمانی، طب جایگزین، روانشناسی، بیمارستان :ه هاواژ کلید
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زندگی انسان ها تحت تأثیر ارتباطات با محیط اطراف اسـت.  
. ]1[باشـند  یکی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط، رنگ هـا مـی  

شوند  رنگ ها انرژي هایی هستند که از طریق امواج منتقل می
ها را به احساس  هاي نور در شبکیه چشم، این انرژيده و گیرن

. بـه معنـاي واضـح تـر،     ]2[کننـد  رنگ توسط مغز تبـدیل مـی  
ها رمزهایی هستند کـه بـه راحتـی شـبیه سـازي و درك       رنگ

  .]3[شوند می
ــأثیر    ــدگی انســان هــا ت ــر زن رنــگ هــا از راه هــاي مختلــف ب

ده گذارد و نقش کلیدي را در مکان هاي مختلـف بـه عهـ    می
. رنگ ها در زندگی تک تک افراد بشر حضور فعال ]4[دارد

از مهم ترین عناصر دیداري از  و به همین جهتو مؤثر دارند 
. از رنگ ها بـه  ]5[آیند نظر بار احساسی و عاطفی به شمار می

عنوان شفادهنده بیماري ها، ایجـاد کننـده تغییـرات مثبـت در     
یت انسـان هـا   فکر و ذهن و جسم، به نمایش درآوردن شخصـ 

جهت تنظیم اهـداف شـغلی و ارتقـاء مهـارت هـاي ارتبـاطی       
انسان هـا و رنـگ هـا زیرمجموعـه اي از      .]6[شود استفاده می

باشند که دائماً در حـال تعامـل و تعـادل بـا      نظام کل جهان می
یکدیگر هستند و در نهایت انسان ها تحت تأثیر رنگ ها قرار 

  .]7[گیرند  می
پایه گذار یک مدرسـه   Orpheus ،میالد در قرن ششم قبل از

متافیزیک در یونان، براي اولین بار توانست از ارتعـاش رنـگ   
و نور بعنوان ابزار شفا و معالجه بیماران استفاده کنـد. در قـرن   

ـ     از  Pierre janetنـام  ه هفدهم یـک روان شـناس فرانسـوي ب
شعاع هاي نور براي درمان بیماري هیستري بهره بـرد. در سـال   

براي تحریک سیستم غـده اي و نـور    اولین بار نور آبی 1876
 1943کار آمـد. در سـال   ه قرمز براي تحریک سیستم عصبی ب

Max Lucher   به منظور دستیابی به اطالعات مخفی شـده در
آزمون روانشناختی رنگ را راه اندازي کـرد کـه هنـوز     ،ذهن

از رنـگ هـاي متنـوع     1978هم قابل اسـتفاده اسـت. در سـال    
براي شفا دادن اندام هاي داخلی بدن انسان اسـتفاده شـد و در   

نیز براي تعـادل سیسـتم عصـبی،     1991تا  1930طی سال هاي 
تسریع در یادگیري و به عنوان یک مسکن در عمـل جراحـی   

. از فتـوتراپی (اسـتفاده از   ]8[شداز نورهاي رنگی بهره برداري 
اسـتفاده از  طیف کامل نـور سـفید در درمـان) و کرومـوتراپی (    

سال قبـل از مـیالد    2000رنگ هاي خاص مؤثر بر سالمتی) از 
 شـود  در مصر و یونان باستان، چین و هند اسـتفاده مـی  تا کنون 

رنگ سبز به عنـوان رنـگ حرفـه پزشـکی در لبـاس و      . ]9،10[
پوشــش کارکنــان اتــاق عمــل، مبلمــان بیمارســتان و وســایل و  

بـار در بیمارسـتان    براي اولـین  1984سال  درتجهیزات پزشکی 
شهر سانفرانسیسکو معرفی شد که تا کنـون بعنـوان یـک عامـل     
رنـگ درمــانی در فرهنــگ سـازمانی بیمارســتان هــا ورود پیــدا   

 .]11[کرده است
در سـال   Yaleانتشار کتاب رنگ درمانی در دانشگاه  ،در ادامه

ـ     1971 نـام رنـگ   ه و چاپ یک فصل از کتـاب طـب مکمـل ب
از آخرین یافتـه هـاي    Donnellyوسط ت 2000درمانی در سال 

. در سال هاي اخیـر  ]8[روند  شمار میه پژوهشی در این زمینه ب
ـ   در  Ayurvedaنـام  ه نیز شکل باستانی و سنتی رنگ درمـانی ب

رنگ هـا جهـت ایجـاد تعـادل در افـراد اسـتفاده        ازکشور هند 
رسد انسان در تمام دوران هاي تاریخی  نظر میه ب. ]12[شود می
گ ها سروکار داشته و نه تنها، بـه نحـوه شایسـته اي از آن    با رن

استفاده کرده است، بلکه کوشیده است تا اسرار آن را بشناسـد  
  .]13[کار برد ه و در زندگی خود ب

از دیرزمان تا کنون نیز اثرات روحی و روانی رنگ ها در افراد 
مختلف مورد توجه متخصصین رنگ درمانی قرار گرفته است؛ 

که هم اکنون مشخص شده است جایگزینی نامناسب  يطوره ب
کـارگیري نادرسـت آن در   ه رنگ ها در مکان هاي خاص و بـ 

محیط اطراف انسان ها، صدمات روحی شدیدي بـه ایـن افـراد    
شخصـیت   معـرف . در روانشناسی نوین، رنگ هـا  کند وارد می

بر روح و جسم افراد به طور خاص زیرا باشند،  افراد به شمار می
اعتقـاد دارد بهـره   ) Chiazzari )2013 .]5،14[گذارند یر میتاث

برداري از روانشناسی رنگ ها و رنگ درمانی براي بهبود خلق 
و خوي انسان و ایجاد خانه اي سالم و امن و محیط هاي کاري 

  .]15[مطلوب، کاربرد دارد
طب لرزشی  ، بهرنگ درمانی در حیطه طب جایگزین یا مکمل

اســت کــه معــروف  (Vibrational medicine)یــا ارتعاشــی 
بعنوان یک عامل تسهیل کننده در درمان بیماران مورد اسـتفاده  

 مقدمه
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گیـرد. رنـگ هــاي اولیـه موجـود در رنگـین کمــان       قـرار مـی  
ویژگی شـفادهنده خـود را بـه اثبـات رسـانده انـد. رنـگ هـا         

توانند در جهت ایجاد تعادل انرژي در نواحی مختلف بدن  می
حرکت فیزیکی هستند و انسـان هـایی کـه    که فاقد ارتعاش و 

کـار  ه باشـند، بـ   داراي مشکالت ذهنی، روحی و عـاطفی مـی  
  .]16[گرفته شوند

دهد رنگ ها بطور مستقیم بر رفتار انسـان   پژوهش ها نشان می
گذارند. بطور مثال، رنگ آمیزي دیوارها، البسـه و   ها تأثیر می

ه درمـان  پارچه در فضاهاي درمـانی بـر روي پاسـخ بیمـاران بـ     
  .]12[تأثیرگذار است

بیمارستان هـا نیـز بعنـوان محـل درمـان بیمـاران، بایـد از نظـر         
فیزیکی در تسکین آالم بیماران و ایجاد آرامش در همراهـان  

. این امر جز در سایه ]17[آن ها نقش تعیین کننده اي ایفا کند
زیبایی و آراستگی بیمارستان ها و تـأثیر و نفـوذ رنـگ هـا در     

. ]5و18[و عواطف بیماران امکان پذیر نخواهد بـود  احساسات
کارگیري ه به اعتقاد معماران و طراحان داخلی بیمارستان ها، ب

شــیوه هــاي مناســب در طراحــی، موجــب احســاس امنیــت و  
شـود کـه همـین امـر در تسـریع بهبـود        اطمینان در بیماران می

ــده اي   وضــعیت جســمانی و روحــی آن هــا نقــش تعیــین کنن
. از آنجا کـه تـا کنـون مطالعـه اي در     ]19و17[ خواهد داشت

خصوص رنگ درمانی در حوزه سالمت در ایران انجام نشـده  
است، لذا این پژوهش با هدف معرفی پدیده رنـگ درمـانی و   
کـاربرد آن در مرکـز درمــانی بـه ویـژه بیمارســتان هـا تهیــه و      

  تدوین شده است.
  
  

ـ       ژوهش، در پژوهش حاضر، ابتـدا بـا در نظـر گـرفتن هـدف پ
کلیدواژه هاي مناسب انتخاب شدند و بر اساس سرعنوان هاي 

) مستند گردیدند. به منظور یـافتن مقـاالت   MeSHموضوعی(
ــا رنــگ د  ــابع مــرتبط ب ــر مطالعــه  و دیگــر من رمــانی، عــالوه ب

اي، از موتورهاي جسـتجوگر و پایگـاه علمـی معتبـر      کتابخانه
، Google Scholar ،Elsevier ،Googleماننــــــــد 
Springer ،Medline  وIran doc  ــال ــا  1970از س  2013ت

براي منـابع   1391تا  1366میالدي براي منابع فارسی و از سال 

ــاي     ــدواژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــی، ب ، Color Therapyفارس
Hospital ،Alternative Medicine ،Psychology  و

Patient     بهره برداري الزم به عمل آمد. این واژه هـا اغلـب بـه
ت ترکیب دو واژه بـا هـم و در مـواردي هـم بـه صـورت       صور

جداگانه استفاده شدند. با توجه بـه اینکـه در ابتـداي جسـتجو،     
محدوده زمانی خاصی در نظر گرفتـه نشـده بـود، عمـده منـابع      
استخراج شده مربوط به سـال هـاي ذکـر شـده بودنـد. در ایـن       

راري و عنـاوین تکـ   مقاله یافت و مطالعه شد 120مطالعه، تعداد 
حذف گردید و بر مطالعات تجربی و مـروري در حـوزه رنـگ    
درمانی تاکید شد. مقاالت غیرعلمـی و مـواردي کـه بـا هـدف      
مقاله هم خوانی نداشتند و مقاالتی که زبان نگارش آن ها غیـر  

 78از انگلیسی و فارسی بود، از مطالعه حذف شدند. در نهایـت  
ــه مو  ــرار منبــع بــراي مــرور در زمینــه موضــوع مقال ردبررســی ق

  گرفت.
  
  

  رنگ درمانی از نظر فرهنگی
در جهان امروز، جوامعی مانند چین و ژاپن از رنگ هـا مطـابق   

کنند. بالعکس در کشورهاي  با ماهیت فرهنگی خود استفاده می
نـام رنـگ وجـود نـدارد و بـه عنـوان       ه منطقه اقیانوسیه تابویی ب

فرهنگ عرب،  گیرد. در فرهنگ نمادین مورد استفاده قرار نمی
رنگ کبود نماد پاکدامنی است و رنگ فیروزه اي بیانگر خلـق  

  .]20[و خوي صاحب آن است
در رنگ درمانی اسالمی، اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه بسـیاري از      

. در ]21[توان با استفاده از رنگ، درمـان کـرد    ها را می بیماري
آیات قرآن، از رنگ سبز به عنـوان زیبـاترین رنـگ یـاد شـده      

قـرآن  دارد. به رویش گیاهان در سطح زمین اشـاره  که به  است
کـریم، رنـگ ســفید را نیـز مظهـر بهشــتیان و بنـدگان جاویــد،      
رحمت الهی، بـاده هـاي لذیـذ بهشـتی و از معجـزات حضـرت       

  .]22[موسی (ع) قرار داده است 
  رنگ درمانی و تأثیر آن بر اختالالت جسمی و فیزیکی

، ها براي درمان بیماري آبلـه در قرون گذشته، پزشکان از رنگ 
انواع دردها، سوختگی، تشنج، سل، سوزاك و دیابـت اسـتفاده   

    .]23[کردند می

 مروري بر مطالعات

 یافته ها
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بعضی از رنگ ها مانند رنگ قرمز باعث تحریک غـده فـوق   
شـود.   کلیوي، افزایش ضربان قلب و افزایش فشـار خـون مـی   

دهــد و بــر روي  رنـگ ســبز نیــز تعــادل افــراد را افــزایش مــی 
ــأثیر دارد و در هنگــام فشــارخون، عمل کــرد قلــب و ســردرد ت

کـه   Tبه تولید و تنظیم لنفوسـیت هـاي    ،تابش به غده تیموس
کنـد و بـالعکس،    در پاسخ ایمنی بدن مهم هستند، کمک مـی 

اگر بر غده سرطانی تابیده شود، باعـث رشـد آن خواهـد شـد     
. رنگ نارنجی، عملکرد شش هـا، طحـال و پـانکراس را    ]24[

براي درمـان آسـم و برونشـیت و پاکسـازي      کند و تقویت می
شود. از سوي دیگـر تابانـدن نـور نـارنجی بـه       روده توصیه می

ماهیچـه هـاي پرکــار بـدن باعـث افــزایش فشـارخون در ایــن      
دهـد تـا    شود و انرژي تازه اي به این ماهیچه ها مـی  قسمت می

بتوانند به حالت طبیعی خود بازگردند و بدین ترتیب دردهاي 
شود پرتو رنگ ارغوانی نیز  برد. گفته می از بین می عضالنی را

اگر بر موضع درد و تورم تابانده شود، بسـیار مفیـد و کارسـاز    
  .]14[خواهد بود 

ایالت ماساچوسـت آمریکـا،    فناوريبر اساس گزارش انستیتو 
توانند بر روي میزان تنفس، فشـارخون،   رنگ ها به تنهایی می

. رنـگ آبـی در دهـه    ]25[گذارندبیوریتم و فعالیت مغز تأثیر ب
در  (HDN)اخیر در درمان بیماري یرقان همولیتیک نـوزادان  

بخش نوزادان بیمارستان هـا کـاربرد داشـته اسـت. در کشـور      
روسیه نیز اعالم شده است کودکانی کـه در معـرض برخـورد    

گیرنـد، رشـد سـریع تـري نسـبت بـه        با نور فرابنفش قـرار مـی  
وان تحصـیلی بـاالتري برخـوردار    کودکان دیگر دارند و از تـ 

شوند. عالوه بر ایـن، رنـگ فـرابنفش بطـور اسـتاندارد در       می
روماتیسـم، بیمـاري هـاي کلیـه و      ،درمان بیماري پسوریازیس

  .]26[رود کار میه مثانه و ضربات سخت به سر ب
باعث عملکـرد بهتـر کبـد در پاکسـازي سـموم       نیز رنگ زرد

شـود.   وء هاضـمه مـی  بدن، رفع مشکالت پوستی، یبوسـت، سـ  
رنگ آبی نیز نماد مبارزه با بیماري هاي عفونی تب دار اسـت  

ــون،  و  ــودرد، ســرخک، اوری در رفــع مشــکالت ناشــی از گل
. رنـگ  ]27[التهاب، اسپاسم و هم چنین سردرد کـاربرد دارد  

توانند فردي  بخشند و حتی می ها به بیماران سرطانی انرژي می

یر شـده اسـت و اشـتهایی بـه     که به تازگی از غـذاخوردن سـ  را 
  .]28[کنندغذاخوردن ندارد را دوباره گرسنه 

نتایج پژوهش ها در سال هاي اخیر نشان داده اسـت کـه رنـگ    
قرمــز باعــث جــذب آهــن، رقیــق کــردن ترشــحات و کــاهش  

انـرژي  ، افـزایش  درمـان سـرماخوردگی و کـم خـونی     ،احتقان
ي بـدن  هـا  باعث التیام زودهنگام زخم وفیزیکی و جسمی بدن 

  .]24[شود و در رفع سردرد نیز موثر است می
  رنگ درمانی و تأثیر آن بر روح و روان انسان

در گذشته در برخی از جوامع باستانی، ماننـد مصـر و چـین، از    
رنگ قرمز براي تحریک ذهـن و افـزایش تمرکـز، رنـگ زرد     

بـردن سـطح    براي تحریک اعصاب و رنگ نارنجی بـراي بـاال  
. در آیـات الهــی  ]29[کـاربرد داشـته اسـت     انـرژي در بیمـاران  

قرآن کریم نیز بر تأثیر ارتباط انسان با طبیعت و آمیزش با رنگ 
مفرح و نشاط آور سبز، رنگ آرام بخش آبی و رنـگ متعـادل   
و بی تفاوت خاکستري کـه همگـی در حفـظ تعـادل روحـی و      
عصبی در انسان مؤثر هستند و باعـث جلـوگیري از خسـتگی و    

  .]21[شوند، تأکید شده است  الت او میماللت و کس
از  .]30[ شـود  رنگ ها باعث تولیـد و ترشـح هورمـون هـا مـی     

تواند انرژي هاي مورد نیاز براي حفظ  طریق رنگ ها، انسان می
. معمـاران  ]8[دسـت آورد ه و نگهداري سالمتی بدن خـود را بـ  

داخلی نیز به منظور اثربخشی رنگها بر روي بیماران بسـتري در  
ارستان، از آن ها در طراحی داخلی و خارجی بیمارستان هـا  بیم

  .]31[کنند  و سایر مراکز درمانی استفاده می
شود هر نـوع رنـگ، پاسـخ هـا و عکـس العمـل هـاي         گفته می

کند. این اعتقـاد وجـود دارد کـه در     متفاوتی در افراد ایجاد می
طب جایگزین، رنگهاي مختلف با بخش ها و مراکـز مختلـف   

اعــالم  Geldschlager. ]32[زاي بــدن مــرتبط هســتند انــرژي 
کرد از رنگ ها براي تشخیص نوع شخصـیت و خلـق و خـوي    

. عـالوه بـراین، بیمـاري هـاي مـزمن      ]33[شود افراد استفاده می
روحی روانی از طریق رنگ درمانی مؤثر، قابل بهبودي هستند. 
هم چنین، بیماري هاي عصبی مانند ترس و تشویش بطور مثبت 

نشـان   پزشکان. مشاهدات ]34[ه رنگ درمانی جواب داده اند ب
افسـردگی و  دهد تأثیر پرتوها بر تسـکین دردهـاي عصـبی،     می

اعتقـاد   Hant  .]35[ ی داردوسـیع تـاثیر  تنظیم ساعات خـواب  



 

 

و همکارانحسین درگاهی   
مت

سال
ت 

یری
مد

13
93

؛
17 )

56(
 

23 

دارد نور خورشید به تنهـایی بـه تنظـیم ترشـحات مالتـونین و      
ــی    ــک م ــز کم ــروتونین در مغ ــزایش س ــود   اف ــد و در بهب کن

  .]36[افسردگی و بی حوصلگی مؤثر است 
رنگ قرمز نیرو، اراده، هوشیاري و تمایالت جنسی را افزایش 

. رنـگ  ]24[کنـد   دهد و اعصـاب حسـی را تحریـک مـی     می
کنـد و در درمـان    نارنجی در انسان ایجاد شادمانی و سرور می

و ایجاد کننده خوش بینـی اسـت    ]14[افسردگی کاربرد دارد
زایش دهنده قـدرت ذهـن، توانـایی عقـل و     . رنگ زرد اف]2[

کنـد و بـر    هوشیاري است و سـلول هـاي عصـبی را فعـال مـی     
، اما حالت اضطراب ]36[ سیستم عصبی و مغز اثر خوبی دارد

  . ]37[دهد و تنش ذهنی را در انسان افزایش می
رنگ سبز باعث افزایش حس دوستی، امید، آرامش و ایمـان  

روحـی اسـت و در بهبـود    شود و برطرف کننـده خسـتگی    می
اختالالت خواب، خسـتگی و تحریـک پـذیري مـؤثر اسـت.      
آبی، رنگ آرامش است و براي بهبود عالئم بی خوابی مفیـد  

. رنـگ نیلـی   ]36[ دهـد  است و هیجانات عصبی را کاهش می
. رنـگ صـورتی   ]37[دهـد   نیز سطح هوشیاري را کاهش مـی 

اً در شـود و عمـدت   باعث تسـکین عصـبانیت و تنـدمزاجی مـی    
رود.  کـار مـی  ه رنگ دیوار زندان ها و بیمارستان هاي روانی ب

شـود   اعصاب است و گفته مـی دهنده رنگ بنفش نیز آرامش 
که باعث تقویـت روحیـه اسـتادان در محـیط هـاي آموزشـی       

  .]27[گردد می
  بهداشت محیط کاررنگ درمانی و 

امروزه ارزش و اهمیت رنگ هـا در محـیط کـار مـورد بهـره      
برطـرف   باعـث . رنـگ درمـانی   ]8[قرار گرفته اسـت  برداري 

ایجـاد آرامـش و تجدیـد     وکردن فشار عصبی در محیط کار 
شرایط و موقعیت هاي محیطـی   .]34[شود  حیات کارکنان می

بخشـد.   مناسب براي انجام کار، روند انجام آن را سـرعت مـی  
 بهداشـت محـیط کـار   پژوهش هاي مختلف مربوط بـه حـوزه   

ط هـاي مناسـب از نظـر نـور، تهویـه هـوا و       دهد محی نشان می
فضاي فیزیکی بر روي شیوه عملکرد کارکنان تـأثیر بسـزایی   

. انتخاب رنگ مناسب باعث ازدیاد قدرت کـار  ]38-40[دارد 
شـود. در   هـا مـی   کارکنان و افزایش حجم تولید و کارایی آن

پژوهش انجام شده در یک کارخانه جوراب سازي در کشـور  

که این کارخانه با استفاده از رنـگ مناسـب   آلمان مشخص شد 
درصـد افـزایش    20در محیط کارخانه توانست تولید خود را تا 

  .]41[دهد 
  رنگ درمانی و خالقیت

روانشناس ها اعتقاد دارند که بعضی از رنگ ها از جمله رنـگ  
سبز بر افزایش تفکر و خالقیت در انسـان هـا تـأثیر مثبـت دارد     

کودکان باعث تحریک خالقیـت و   درنیز . رنگ صورتی ]42[
. اخیراً پژوهشـگران دانشـگاه   ]27[شود  افزایش توان فکري می

بریتیش کلمبیا گزارش کردند کـه رنـگ آبـی باعـث افـزایش      
شود. در این پژوهش، افرادي که واکنش  خالقیت در انسان می

شد، نشـان دادنـد از وسـایل     ها در برابر رنگ آبی مطالعه می آن
  .]43[آورند  تري به عمل می استفاده هوشمندانه در اختیار خود

  رنگ درمانی در حیطه پزشکی و بیمارستانی
از رایج ترین کاربردهاي رنگ درمانی در حیطه پزشکی اثرات 

 CTهمودینامیک اسـپکتروفتومتري مـادون قرمـز در تکنیـک     
اسکن و یا اندازه گیري میزان اکسـیژن رسـانی بـه بافـت هـایی      

ــز و عضــال  ــد مغ ــی مانن ــانی م ــدام تحت ــژوهش  ت ان باشــد. در پ
Weinzirl  و همکــاران در کشــور ســوئیس مشــخص شــد کــه

غلظت هموگلوبین خون در ساق پا در مواجهه با نورهـاي آبـی   
یابـد. اگرچـه اشـباع میـزان اکسـیژن توسـط        و قرمز افزایش می

در و هموگلـوبین در ایـن انـدام هــا در برخـورد بـا رنـگ آبــی       
کنـد. در مغـز،    زایش بیشـتري پیـدا مـی   مقایسه با رنگ قرمز افـ 

، یابـد  مـی  میزان اشباع اکسیژن در برخورد با رنگ آبی افزایش
اما در برخورد با رنگ قرمز این تغییر اندك اسـت و ارزشـمند   

اسـکن بـر پارامترهـاي     CTباشـد. در نهایـت اینکـه انجـام      نمی
فیزیولوژیکی اندام هاي بدن اثرات مهمی دارد و ایـن تـأثیرات   

گی بـه نــوع رنگـی دارد کـه اعضــاي بـدن بـا آن برخــورد      بسـت 
  .]44[کنند  می

بیمارستان و مراکـز نوتـوانی و    1500شود تعداد  تخمین زده می
صـورت سـایه   ه بازتوانی در کشور آمریکا از رنـگ صـورتی بـ   

. انتخاب رنـگ  ]9[رنگ حداقل در یک اتاق استفاده کرده اند
ها در یک اتـاق دارد.   در اتاق بیماران بستگی به طول اقامت آن

در اقامت هاي کوتاه مدت رنگ هاي خنثی مناسب اسـت، امـا   
ــن نــوع رنــگ باعــث   در اقامــت هــاي بلندمــدت اســتفاده از ای



  

 

 ... رنگ درمانی با مروري بر پدیده

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

93
؛

17)
56(

 

24 

شود. از رنـگ هـاي خنثـی بـراي بیمـاران       کسالت بیماران می
بیمـاران ایجـاد    درشـود، زیـرا    مبتال بـه آلزایمـر اسـتفاده نمـی    

  .]12[کند  پریشان حالی و آشفتگی می
ارزش و اهمیت رنـگ درمـانی بـراي بیمارسـتان هـا بیشـترین       

ــذابیت  ــش  را ج ــت. در بخ ــته اس ــتان داش ــانی بیمارس کاردرم
Sinai       تأثیر رنـگ هـا در جـذاب شـدن تمرینـات و درك و

آگاهی بیشتر بیمـاران از توصـیه هـاي درمـانی قابـل مشـاهده       
است. رنگ هـاي قرمـز، آبـی، سـبز، بـنفش و زرد در بخـش       

آراستگی و زیباسـازي  . امروزه ]45[ انی کاربرد دارندکاردرم
بیمارستان، نشانه اي از نظم و انضباط کاري در اداره آن تلقی 

  .]46و47[گردد می
از رنـگ هـا    دانشگاه شیفیلد اعالم کرد استفاده 2005در سال 

هـا تـأثیر دارنـد     متناسب با شرایط بیماران بر روي سـالمتی آن 
م شـده در کشـور انگلسـتان نشـان داد     . دیگر مطالعه انجا]48[

بیماران در محیط هـایی بـا طراحـی و رنـگ هـاي روشـن در       
ــا،    ــیط ه ــر مح ــا دیگ ــتان  5/1مقایســه ب ــر از بیمارس روز زودت

شوند و زمان اقامت بیماران در بخش هـاي روانـی    مرخص می
ــا   ــداکثر ت ــاب ح ــی  70و اعص ــاهش م ــد ک ــد  درص . ]49[یاب

Kolanowski  کـه در اتـاق هـایی بـا      گزارش کرد بیمـارانی
رنگ هاي روشن در بیمارسـتان اقامـت دارنـد، در مقایسـه بـا      

ــی     ــر بیمــاران، داروي کمتــري مصــرف م . ]50[کننــد  دیگ
Dalkea  ناچار به اقامت که و همکاران نشان دادند افراد مسن

باشند، به طراحی هاي مناسـب   می بیمارستانطوالنی مدت در 
. ]51[بهبودي نیاز دارندرنگ و شرایط دلخواه دیداري جهت 

حتی مکان هایی که بیماران با صندلی چرخ دار در آنجا رفت 
و آمد دارند، باید با رنگ هـاي روشـن طراحـی و زیباسـازي     

  .]52[شوند 
رابطه زیست آهنگ یا چرخه بیولـوژیکی بیمـاران بسـتري در    

کـه   طـوري ه بیمارستان با نور و رنگ به اثبات رسیده است، بـ 
نـور آبـی مفیـدترین نـور بـراي تنظـیم چرخـه        شـود   گفته می

  .]53[شود ساعته بیماران محسوب می 24بیولوژیکی 
بـه زیسـت آهنـگ روزانـه و      بعضی از رنگ هاعالوه بر این، 

. رنـگ بنـدي   ]52[کنـد   کمـک مـی   نـوزادان الگوي خـواب  
شود تا بیمارسـتان بـه مکـانی     مناسب در بخش اطفال باعث می

. طراحــی و انتخــاب ]54[ شــودخوشـایند بــراي اطفــال تبــدیل  
ها در هر بخش بـه نـوع بیمـاري و مـدت اقامـت بیمـاران        رنگ

  .  ]55[بستگی دارد 
توانـد از لحـاظ    طراحی مناسب رنـگ در بیمارسـتان حتـی مـی    
د و در آن هـا  رروحی و روانـی بـر روي کارکنـان تـأثیر بگـذا     

آورد تا انجـام وظـایف    وجوده احساس شادمانی و سرزندگی ب
اتـاق اسـتراحت   در . ]56[هتر و آسان تـر انجـام دهنـد    خود را ب

پزشکان و کارکنان نیز بایـد از رنـگ هـایی اسـتفاده شـود کـه       
ها تقویـت   کارکنان در آنجا احساس آرامش کنند و روحیه آن

شود. حتی لوازم داخلی اتاق هم بـا رنـگ دیوارهـا و درب هـا     
  .]57[همخوانی داشته باشد

رکنـان بیمارسـتان هـا نیـز نقـش      ها در لباس پزشکان و کا رنگ
کنند. اگرچه رنـگ سـفید در کارکنـان گـروه      مهمی را ایفا می

پزشکی رایج و متـداول اسـت، امـا در ایـن میـان چنـد اسـتثناء        
جراحـان و کارکنـان   و آبی رنـگ  وجود دارد؛ مانند لباس سبز 

اتاق عمل. کاربرد رنگ سبز در اتاق عمل از ایـن نظـر مناسـب    
وانند محل جراحی را که معموالً از احشاي است که جراحان بت

خون آلود به رنگ قرمز تشکیل شده است، بهتـر ببیننـد. گفتـه    
شود تمرکز شدید و مداوم بر روي رنگ قرمز، باعث ایجـاد   می

شـود کـه    توهم در بینایی جراحـان و کارکنـان اتـاق عمـل مـی     
استفاده از رنگ سـبز یـا آبـی از ایجـاد ایـن تـوهم جلـوگیري        

  .]58[کند می
توان براي راهنمایی و پیداکردن مسیرهاي مـورد   می رنگ هااز 

نظر استفاده کرد. استفاده مناسب از رنگ ها کمک زیـادي بـه   
-60[دهـد  کند و آن ها را از سردرگمی نجات می مراجعین می

. بهترین رنگ براي تابلوهاي راهنمـا در بیمارسـتان، رنـگ    ]59
خـوبی از نـور بـه شـمار      نـده بسـیار  دهباشد که انعکاس  زرد می

گیرد. بهتـر اسـت متـون     رود و مورد توجه مراجعین قرار می می
مندرج در تابلوهاي راهنما نیز بـه رنـگ سـیاه باشـد کـه تبـاین       

. مربع سبز، مثلـث قرمـز و دایـره    ]61[مناسبی با رنگ زرد دارد
آبی رنگ به عنوان عامل اصلی در سیستم رمزگذاري رنگ ها 

رنگ زرد نیز یـک عامـل مهـم بـراي اخطـار      آیند.  به شمار می
. پله ها باید طوري رنگ بندي شـوند  ]62،42[شود محسوب می

تـوان از رنـگ هـاي     در قسمت لبـه مـی   که خیره کننده نباشند.
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متضاد کف پله ها استفاده کرد. در آسانسورها نیز بایـد رنـگ   
هـاي روشـن را بکـار بـرد و درب آسانسـور نیـز داراي رنـگ        

. ]55[ا در معرض دید همه مراجعین قـرار گیـرد   متضاد باشد ت
شود که فضا را مناسـب   انتخابرنگ روي سقف باید طوري 

رنگ هاي قـوي در سـقف موجـب جـذاب تـر       .تر نشان دهد
شود؛ اگرچه در بعضی مواقع نیـز ممکـن    نشان دادن محیط می

  .]63[است از نظر روحی مناسب نباشد 
مثل آبی روشن، سـبز   در ایستگاه هاي پرستاري از رنگ هایی

شود که هم شاد و آرامش بخش باشد و هم  یا زرد استفاده می
. بـراي بخـش   ]64[به ارتقا سالمتی و رفاه بیماران کمک کند 

هایی با اقامت دراز مـدت بیمـاران، رنـگ هـاي سـرد توصـیه       
تواند براي جلوگیري از تضـاد بـین هوشـیاري     شود که می می

اشد. براي بخش هاي عمومی ذهنی و ناتوانی جسمی مناسب ب
شـود کـه بـراي     ترکیبی از رنگ هاي سرد و گرم پیشنهاد مـی 

ایجاد توازن و تعادل بین افسردگی و هیجـان مفیـد و مناسـب    
است. در بخش نوزادان نیز براي ایجـاد محـیط جـذاب و هـم     
تشخیص بیماري زردي نوزادان ترکیبی از رنگ هـاي سـرد و   

  .]65[شود  می در نظر گرفتهگرم 
  
 

  

 روانـی  ،جنسی ،اجتماعی ،بدون تردید رنگ ها آثار اقتصادي
. رنگ درمانی در سراسـر  ]66[تربیتی بسیاري را در بردارند  و

دنیا محبوبیت عامه پسند دارد و توانسته است بعنوان شـاخه اي  
از پزشکی مکمل یا جایگزین رضایت بیماران را جلـب کنـد.   

ی بیمــاري هــاي رنــگ درمــانی حتــی در درمــان هــاي حمــایت
پیچیده و صعب العالج مانند بیماري هاي قلبـی و سـرطان هـا    

آثـار  رنـگ هـا   سال هاي متمادي است که . ]34[کاربرد دارد 
بر ذهـن، رفتـار، تعـادل فکـري و جسـمی، در ایجـاد        خود را 

شادمانی، افسردگی، آرامش یا بی قراري انسان هـا نشـان داده   
). با وجود این، انتخاب نامناسب رنگ در مکـان هـاي   67اند (

خاص و بکارگیري نادرست آن در محیط هاي اطراف انسـان  
. ]22[آورد آن هـا وارد مـی   بـه ها، صـدمات روحـی شـدیدي    

ــتند،      ــدي هس ــیار نیرومن ــانی بس ــاي درم ــطه ه ــا واس ــگ ه رن
ها استفاده شود. اما اگر از  بخصوص اگر به صورت پرتو از آن

رست و نابجا استفاده شود، اثرات زیان باري بـدنبال  رنگ ها ناد
  .  ]2،24[خواهد داشت

شرایط محیطـی نقـش بسـیار مهمـی در انجـام کارهـا بصـورت        
دهـد انجـام کـار در     . پـژوهش هـا نشـان مـی    ]68[کارآمد دارد

محیط هاي داراي رنگ مناسـب تـأثیر مثبتـی بـر شـیوه عملـی       
و پزشکان به رنـگ  . اما اغلب روان شناسان ]69[کارکنان دارد 

کننـد و اعتقـاد دارنـد     درمانی با دیده شـک و تردیـد نگـاه مـی    
دهد  درباره تأثیر رنگ ها اغراق شده است. پژوهش ها نشان می

که در بسیاري از موارد، تأثیر رنگ ها بـر تغییـر حالـت انسـان،     
زودگذر و موقتی است. براي مثال، قراردادن افراد در اتاق آبی 

هـا بوجـود    ابتدا احسـاس آرامـش در آن   رنگ ممکن است در
. اگرچـه  ]29[آورد، اما این اثر به تدریج کاهش خواهد یافـت  

تأثیر رنگ در محیط هاي کـاري باعـث افـزایش کارآمـدي و     
بازدهی کارکنان و کـاهش صـدمات ناشـی از ناهنجـاري هـاي      

شود، اما به این امر نباید نگاه مطلق گرا داشت. زیرا  محیطی می
رنگ بنـدي، سـایر عوامـل انسـانی و محیطـی نیـز بـر        عالوه بر 

. بطور مثال، در یک محـیط  هستندکارآمدي کارکنان اثرگذار 
کاري مبتنی بر فعالیت هاي فکري که نیاز به آرامـش، تفکـر و   

د، وجود رنگ هاي گرم و بویژه رنـگ قرمـز نتـایج    دارگفتگو 
 این، پـژوهش انجـام   عالوه بر. ]38[خوبی در برنخواهد داشت 

نشـان داد بـا رنـگ بنـدي و      1385شده توسط رضایی در سـال  
تـوان میـزان بهـره وري کارکنـان را      زیباسازي محیط کـار مـی  

ها را در تمامی ساعات کاري ارتقا داد  افزایش داد و روحیه آن
]70[.  

از رنگ درمانی براي طراحی داخلـی و خـارجی    علیرغم اینکه
و نوتـوانی اســتفاده  بیمارسـتان هـا، مراکـز درمـانی، توانبخشـی      

شود، اما تـاکنون شـواهد علمـی دقیـق بـراي تغییـر شـرایط         می
محیطی در بیمارستان ها توسط رنگ ها ارائه نشده اسـت. بایـد   
توجه داشت که رنگ درمانی با فتوتراپی همراه با نور فرابنفش 
که براي کاهش بیلی روبین خون در نوزادان مبـتال بـه زردي و   

تی نظیــر آکنـه و پســوریازیس اســتفاده  درمـان بیماریهــاي پوسـ  
  .  ]71[شود، تفاوت دارد می

ــ  ــد،  اگرچــه بعضــی از متخصص ــاد دارن ــانی اعتق ــگ درم ین رن
 ،]72[کـاربرد دارنـد    اها براي درمان بسیاري از بیماري ه رنگ

 بحث و نتیجه گیري
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اما کاربري رنگ ها بطور کامل در مطالعات انسانی بـه اثبـات   
ــدودي در ر  ــدارك و شــواهد مح ــا نرســیده اســت و م ــه ب ابط

هـا در زنـدگی انسـان وجـود دارد و حتـی بنظـر        اثربخشـی آن 
رسد تعدادي از رنگ ها تهدید جدي براي زنـدگی انسـان    می

ـ ]73[رونـد   ها به شمار مـی  کـه برخـورد انسـان بـا      طـوري ه . ب
تواند منجر بـه ضـایعات چشـمی شـود و      نورهاي درخشان می

گـردد  حتی موجب بروز حمالت ناگهانی بعضی از بیماري ها 
بهتر است رنگ درمـانی تحـت نظـر درمـانگر      ،. بنابراین]74[

مجرب و واجد شرایط انجام شـود تـا از بـروز ایـن عـوارض،      
. یکی از رایج ترین اشـتباهات در  ]34[جلوگیري به عمل آید

کارگیري رنگ هاي درخشـان در  ه استفاده از رنگ درمانی، ب
، به ویژه رنگ ها جا ازه استفاده ناب .باشد اتاق هاي بیماران می

از  ،کودکـان  اقامـت در فضاهاي مخصوص  رنگ هاي روشن
جمله خطاهایی است که در رنگ درمانی ممکن اسـت اتفـاق   

  .]75[بیفتد 
در طراحی رنگ در بیمارستان ها، مهم ترین یافتـه مربـوط بـه    
وابستگی بین رنگ و خلق و خوي بیماران است. شـاید نتـوان   

از انواع رنگ هـا را بـا خلـق و    وابستگی و ارتباط بین هریک 
پیدا کرد، امـا آنچـه کـه مسـلم اسـت       خو و احساس انسان ها

در هـر بیمارسـتان    ست کهتناسب رنگ ها با فرهنگ انسان ها
ــی ــوه م ــد  جل ــی ]76[کن ــر م ــه نظ ــگ در   . ب رســد طراحــی رن

توانـد   بیمارستان ها به تنهایی در درمان مؤثر نیست، بلکـه مـی  
استفاده بیش از حد  ،. بنابراین]65[د روند درمان را بهبود بخش

و بهتـر   باشـد  از یک رنگ در بیمارستان ها کسـل کننـده مـی   
کنـد   هایی استفاده شود که محیط را با نشاط میاست از رنگ

  .]77[شود  و موجب آرامش بیماران می
ـ    با توجه به توضـیحات بـاال توصـیه مـی     ه شـود در انتخـاب و ب
مـانی بـا احتیـاط عمـل     کارگیري رنگ ها در محـیط هـاي در  

شود. لذا از رنگ قرمز نباید در مورد اختالالت روحی، تـب،  
بایـد  افزایش فشار خون و التهاب استفاده شود و بـه جـاي آن   

کار برد. ضمناً رنـگ سـبز نیـز    ه ترکیب رنگ آبی با قرمز را ب
. اگر فردي بیش ]23[متعادل کند  تواند آثار رنگ قرمز را می

زرد قرار گیرد، دچـار بـیش فعـالی یـا     از حد در معرض رنگ 

. از رنگ سبز نیز در هیچ زمان ]24[شود  هیجان بیش از حد می
نباید در درمان سرطان هاي فعال و در بدخیمی ها استفاده کرد، 

. در موقـع بـروز اسپاسـم    ]2[کند  زیرا به رشد آن ها کمک می
عضالنی، فلج، روماتیسم مـزمن و احسـاس سـرما، رنـگ آبـی      

. اگرچـه رنـگ آبـی یکـی از مـؤثرترین      ]23[شود  نمیتوصیه 
رود و در رفـع بسـیاري از    رنگ ها در درمان اطفـال بشـمار مـی   
. حتـی اتـاق هـایی از    ]36[بیماریهاي روحی روانی مؤثر اسـت  

بیمارستان که رنگ آبی دارند و یا شیشه هاي آبی رنگ دارند، 
سـت کـه   گذارد و به همین دلیـل ا  اثر خوبی بر روي بیماران می

  .]78[آید اتاق عمل بیمارستان ها به رنگ آبی در می
رنـگ هـا در زنـدگی    رسـد،   با توجه به مطالب باال بـه نظـر مـی   

انســان هــا تأثیرگــذار هســتند و حضــور مــؤثر و فعــال دارنــد و  
توانند در ایجاد تعادل انرژي در نواحی مختلـف بـدن مـؤثر     می

نسـان هـا را   واقع شوند و بسیاري از مشکالت جسمی و روحی ا
درمان کنند. رنگ درمانی یکی از شاخه هـاي طـب جـایگزین    

شود که از قرن ها پیش تا کنون مورد توجـه قـرار    محسوب می
گرفته است و در حیطه پزشکی و بیمارستانی نیز کاربرد دارد و 
آثار اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی آن بـر هـیچ کـس پوشـیده     

هـا نابجـا و نادرسـت     آن نیست. اما باید توجه داشت که اگـر از 
استفاده شود، اثرات زیان باري را بدنبال خواهد داشت. علیرغم 
اثرات مفید رنگ درمانی در رفع مشـکالت جسـمی و روحـی،    
اغلب روان شناسان به رنگ درمانی با دیده شک و تردید نگـاه  

کنند و اعتقاد دارند که تأثیرات رنگ ها بر انسان، زودگـذر   می
شود به رنگ درمانی بعنوان تنهـا   توصیه می ،ذاو موقتی است. ل

التیام بخـش توجـه نشـود، بلکـه از آن بـه       عامل درمان کننده و
 منظور تقویت دیگر روش ها، ارتقـا وضـعیت روحـی و روانـی    

  .بیماران در بیمارستان ها استفاده کرد
  
  

دانند تا از داوران محترم مجلـه   نویسندگان مقاله وظیفه خود می
مت که به طـور دقیـق و منصـفانه، مقالـه مزبـور را      مدیریت سال

  مورد بررسی قرار دادند، تشکر و قدردانی نمایند.

    

 تشکر و قدردانی
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    Dargahi H1/ Rajabnezhad Z2  
Abstract  
 
Introduction:  Human life is influenced by colors in several ways. Principles of color design and 
appropriate use of each color are important elements in providing a suitable environment in health 
care organizations. This research was aimed to review color therapy and its application in health 
care organizations such as hospitals.  
Literature Review: This research was a review study which was aimed to introduce the color 
therapy and its influence on humans’ body and mind. In this study, we used 5 keywords, several 
search engines and 120 articles and 78 references. 
Conclusion: Color therapy could be viewed from diverse aspects such as its role in different 
cultures. Decreasing physical and psychological disorders and its effect on working climate, 
industry, creativity and in particular medical and hospital settings are just some of the examples of 
color therapy. Although color therapy has several benefits, it may be injurious, when we could not 
use color therapy appropriately. Some physicians and psychologists have questioned color therapy 
and believe that its effect, if any at all, is temporally. However, color therapy, if used as a 
complement seems to be reasonable to improve patients’ mental state in hospitals and medical 
centers.   
Keywords: Color therapy, Alternative Medicine, Psychology, Hospital, Patients. 
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