تأثير رنگ در درمان بيماريهای روانی

*

بهروز فتحی

در عصر حاضر روانشناسی کارکردهای مختلفی برای زندگی بشر ايفا میکند .از نقش آن در توسعه و
پويايی نظامهای آموزشی گرفته تا تأثيرات آن بر روی رفتار فردی و جمعی و نقش آن در صنعت ،اقتصاد
و بخش خدمات ،همگی از کارکردهای روانشناسی امروز است .از مهمترين ايـن کارکردهـا ،نقـش آن در
درمان بسياری از بيماریها و نارسايیهای جسمانی و فيزيکی افراد است .رنگدرمانی گونه نيز بخشی از
کارکرد درمانی روانشناسی است.
کتاب تأثير رنگ در درمان بيماريهای روانی با مقدمـهای از متـرجم در  12بخـش و  214صـفحه
تنظيم شده است و مترجم در يک مقدمه نسبتاً طوالنی )حدود  7صفحه( ،به تنها موضوعی که نپرداختـه
نداشته است ،رنگدرمانی است .نگاه فلسفی و بشردوستانة مترجم اگر چه جای تقدير دارد لکن انتظار بـر
اين است که در يک کتاب کامالً تخصصی ،خواننده از طريق مطالعة مقدمة کتـاب تـا حـدودی بـا کـل
کتاب ،محتوای درونی آن و هدف اصلی از تأليف و ترجمه کتاب آشنا شود .لکن مترجم در مقدمـه نسـبتاً
طوالني توجه چندانی به اين موضوع نداشته و فقط دو پاراگراف آخر را بدين منظور اختصاص داده اسـت؛
اين در حاليست که متن اصلی کتاب ،فاقد مقدمه است.
به هر صورت ،مترجم مدعی است کتاب حاضر به بشر کمک میکنـد تـا از طريـق رنـگهـا بتوانـد
شخصيت ديگران را بشناسد؛ از طريق رنگها بر آنهـا تـأثير گذاشـته و بـا اسـتفاده از رنـگهـا در رفـع
مشکالت و بيماريهای بشری بويژه بيماريها و مشکالت رفتاری و روانی بکوشد.
فصل اول کتاب توضيحاتی درخصوص دنيای نور و رنگها میدهد .همة انسـانهـا کـم و بـيش در
مورد رنگها و نور اطالعاتی دارند و غالباً ساليق متفاوتی در انتخاب رنـگهـا داشـته و هـر فـرد رنـگ
بهخصوصی را بيشتر از ساير رنگها میپسندد .عليرغم اين غالب مردم هنوز به طور دقيق نمیدانند که از
نظر روانشناسی و فيزيکی تا چه اندازه تحت تأثير قدرت رنگها و نـور هسـتند .رنـگهـا چنـان رابطـه
تنگاتنگی با تمامی عوامل و جزئيات زندگی ما دادند که بسان پلههايی وجود فيزيکی و روحی انسانهـا را
با ساير جزئيات و پديدههای جهان هستی در ارتباط قرار میدهند .اين فصل بـه طـور ويـژه بـه خـواص
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فيزيکی نور ،امواج نوری ،ترکيبات رنگ و خواص آن و ارتباط رنگها بـا روان آدمـی مـیپـردازد و بيـان
میکند» :بايد دانست که اساس درمان بيماریها را همين رنگها تشـکيل مـیدهنـد .زيـرا رنـگهـای
مختلف با فرکانسهای گوناگون مدام در حالت ارتبـاط و تأثيرپـذيری و تأثيرگـذاری خاصـی بـا منـاطق
مختلف بدن هستند«.
رنگها و تأثيرات آنها ،عنوان فصل دوم را تشکيل میدهد .در اين فصل نويسنده رنگها را بـه سـه
گروه اصلی شامل گروه اول :رنگهای قرمز ،زرد و آبی ،گروه دوم :رنگهای ترکيبی اصلی از رنگهـای
گروه اول؛ و گروه سوم :رنگهای ترکيبی گروه اول و گروه دوم تقسيم کرده است .آنگاه نويسنده توضيح
میدهد» :کاربرد رنگها در درمان دردها و مشکالت ناشی از بيماريها در دو مرحله انجام مـیپـذيرد .بـه
همين منظور ابتدا بايستی خصوصيات منحصر به فرد هر رنگ را شناخت و در مرحله دوم الزم است کـه
تکنيکهای انعکاسی و جذب رنگها را درک کرد«.
مفاهيم موجود رنگهای سفيد ،سياه ،قرمز يا سرخ ،نارنجی ،زرد ،سبز ،آبی ،الجورد ،کبـود ،صـورتی،
رنگ زرد ليمويی ،زرد طاليی ،آبی آسمانی ،آبی نيلـی ،رنـگ سـرمهای روشـن ،رنـگ افالطـونی )کبـود
روشن( ،رنگ نقرهای و قهوهای در ادامه فصل مورد بررسی قرار میگيرد .نويسـنده تـالش نمـوده اسـت
تأثيرات و خصوصيات هر يک از رنگهای ذکر شده را به همراه شناخت دقيق آنها ارايه دهد .پس از آشنا
نمودن خوانندگان با مفاهيم و ويژگیهای روانی هر رنگ به بررسی رنگهای توصيه شده بـرای درمـان
بيماريها میپردازد .در صفحات  42و  43کتاب دو ستون آمده است که در سـتون سـمت راسـت عنـاوين
بيماریهای جسمی و در ستون مقابل هر يک رنگهای مربوط به درمان آنها ذکر است .به عنـوان مثـال
برای درمان دردهای ناحيه شکم و ناف ،رنگهای زرد و زرد ليمويی پيشنهاد شده است.
فصل سوم به بررسی نحوة افزايش درک و احساس قوه تشخيص رنگها اختصاص دارد .نويسنده در
ابتدای اين فصل ،از طريق کارت رنگی به افراد کمک میکند تا ميزان احساس و درک خود را نسبت بـه
رنگها تشخيص دهند و در توجيه ايدة خود چنين میگويد» :انسانها هـر انـدازه وسـعت ديـد و نگـاه و
تصورات و احساساتشان را نسبت به رنگها افزايش دهند ،به همان ميزان از رنگها فايده میبرند«.
در ادامه خواننده با مفاهيم رنگ درمانی به وسيلة لمس کردن آشنا مـیشـود .نويسـنده شـيوة ايجـاد
ارتباط ميان فکر و دستها را آموزش میدهد تا فرد انرژی رنگها را درک کرده و اسرار آن را دريابد.
کتاب از صفحه  53به بعد به طور کاربردی و عملی وارد نحوة درمان بيماریهای جسـمی از طريـق
رنگ میشود و نويسنده فنون مختلف را آموزش میدهد.
درمان سردرد به وسيله رنگها ،نخستين مبحث درمانی کتاب است .نويسـنده معتقـد اسـت کـه هـر
انرژی تابع انديشه و فکر فرد است .اگر فرد به همراه ذهن خويش به روی رنگ خاصی متمرکز شود و به
عبارتی ذهن خود را بر روی يک رنگی متمرکز سازد؛ آن رنگ در وجود فرد ظاهر و افزونتر شـده ،انـرژی
آن متجلی خواهد گرديد و از ناحية دستها به بيرون انتقال خواهد يافت .برای درمان سـردرد الزم اسـت
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به رنگ آبی انديشيده و در حاليکه نفس راحتی میکشيد و خودتان را آرام ساختهايد ،افزايش مقدار انرژی
آبی را در بدنتان احساس کرده و از طريق دستهايتان به سر بيمار منتقل کنيد.
نيازمندیهای بدن به انرژی و جريان آن جهت آرامش و يا بازتابهـای احساسـی ،روحـی ،فکـری،
فيزيکی و ذهنی بدن از طريق چاکراها ميسر میشود .در بدن هر انسـانی هفـت چـاکرای بـزرگ تحـت
عناوين :هيپوفيز مغز ،هيپوفيز ،تيروئيد ،تيوس )قلب( ،سلسله اعصـاب خورشـيدی ،طحـال و ارگـانهـای
جنسی ،وجود دارد که فعاليتهای الکترومغناطيسی بـدن را در خـود متمرکـز کـرده و بـه بيـرون انتقـال
میدهند .دستها و پاها نيز از جمله نقاطی هستند که انرژی در آنها به شدت متمرکز و فشرده اسـت بـه
طوری که ميدان مغناطيسی انرژی از اطراف اين دو ارگان بيش از بقيه ارگانها احساس میشـود .فصـل
چهارم به درمان بوسيلة رنگها در ميان چاکراها اختصاص يافته است.
رنگ قرمز برای درمان چاکرای اصلی و اساسی ،رنگ نارنجی برای درمان چاکرای منطقـة طحـال،
رنگ زرد برای درمان چاکرای خورشيد ،رنگ سبز برای درمان چـاکرای قلـب ،رنـگ آبـی بـرای درمـان
چاکرای گلو يا تيروئيد ،رنگ الجوردی برای درمان چاکرای هيپوفيز با ابـرو و رنـگ کبـود بـرای درمـان
چاکرای فوقانی يا هيپوفيز مغز مؤثر است .البته نويسنده برای هر يک از درمانهای پـيشگفتـه بـه طـور
مفصل درخصوص رنگ مورد نياز ،عملکردهای فيزيکی و عملکردهای متافيزيکی توضيحات دقيقی ارايه
داده است.
فصل پنجم به ما کمک میکند تا رنگهايی را که به آن نياز داريم تشخيص دهيم .نويسنده فنون را
رادياستزي رنگدرمانی يا اجرای رنگدرمانی به وسيلة حساسيت نسبت به نور و اجرای عمليات درمان به
وسيلة کينهسيولوژی ) (Kinesiologyيا تشخيص حرکات عضالنی را جهت تشخيص رنگهای مـورد
نياز با ارايه توضيحات مفصل و تصاوير نمونه مرتبط در اختيار خوانندگان قرار داده است.
استفاده از آب و هوا در درمان بوسيلة رنگها عنوان فصل ششم کتاب را تشکيل میدهد .نويسنده در
اين فصل ضمن برشمردن فوايد تنفس در هوای تميز و نيز فوايد تنفس از راهبينی و مضرات تنفس از راه
دهان ،تمرينهای استفاده از آب و هوا در درمان بوسيلة رنگها و نورها را ارايه میدهد با ايـن بـاور کـه
اکسيژن و هوای مورد تنفس نيز از رنگها و نورها تشکيل شده اسـت و در خـود عوامـل رنـگ و نـور را
دارند .نويسنده در ادامه اين فصل رنگدرمانی بوسيلة آب را نيز توضيح میدهد و بيان میکند برای اينکه
آب را برای درمان دردها و ناراحتیهای خود مورد بهرهبرداری قرار دهيم ،بايسـتی آنهـا را بـا مقـداری از
فرکانسهای رنگ و نور در همآميزيد تا مفيد واقع گردند.
فرافکنی رنگها عنوان فصل هفتم کتاب را تشکيل میدهد .تماس و لمس رنگها ،چگونه میتـوان
با لمس و تماس درمان کرد؟ استفاده از پروژکتورها يا انوار مستقيم نوری در درمـان ،بـا اسـاليد چگونـه
میتوان رنگ درمانی را انجام داد؟ رنـگ درمـانی از راه دور عنـاوين و موضـوعات اصـلی ايـن فصـل را
تشکيل میدهد.
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نويسنده در فصل هشتم تأثير نور شمع را در درمان مورد بررسی قرار میدهد .در ابتدا شرايط اساسـی
استفاده از شمع را برمیشمارد و آنگاه تأثير رنگهای مختلف شمع از جمله سفيد ،سـياه ،سـرخ ،صـورتی،
نارنجی ،زرد و طاليی ،سبز ،آبی ،خاکستری و رنگ نقرهای ،قهوهای ،کبود و افالطونی را توضيح میدهد.
مثالً در خصوص رنگ قهوهای شمع اينگونه مینويسد» :رنـگ قهـوهای در شـمع سـمبل بـیطرفـی و
خصوصيات فردی است .اين شمع در زمانی بکار برده میشود که بخواهند چيز گمشدهای را پيدا کنند .بر
حسب عقيدة قديمی فرشته خاصی به کمک سنت آنتونی ) (St. Anthonyاشيای گمشده را نگهـداری
مینمايند و از آن باخبر هستند که رنگ قهوهای شمع میتواند زمينه ايجاد رابطـه بـا روح آنهـا را فـراهم
آورد.
در ادامه اين فصل نويسنده راههای اسـتفاده از شـمعهـای رنگـی بـرای درمـان و اشـکال مختلـف
شمعهای رنگی از جمله شکل مثلث ،مربع ،حالت ضربدری ،پنج ضلعی ،ستاره شش پر و ستاره هفـت پـر
را تشريح میکند.
در فصل نهم يعنی شجرة رنگها ،نويسنده به رابطة علم نجوم با وجود انسان پرداخته و از اين طريـق
شجرهنامة رنگها را مشخص میکند .در واقع نويسنده سعی دارد در اين فصل راههای استفاده از مراحـل
مختلف رنگها در بهبود وضع شجرة حيات انسانی را توضيح دهد.
در ادامه فصل نهم مباحث شجرة رنگها ،نقش رنگها در جوامع مختلف و در ادوار تاريخی متفـاوت،
گرايش جوامع خاص به بعضی از رنگهای خاص ،سابقة درمان بيماریها با استفاده از رنگها در جوامـع
مختلف به ويژه جوامع شرقی و تشريح ابزار و آالت فراوان که در جهت رنگدرمـانی اسـتفاده مـیشـده،
ارايه شده است .فصول  10و  11نيز با عنـاوين »تمـام رنـگهـای چهـار جهـان« و »مانـداالهايی کـه
رنگهای درمانزا میدهند«.
در نهايت فصل دوازدهم به يک جمعبندی درخصوص رنگدرمانی میرسـد تحـت عنـوان »درک و
پذيرش درمان کامل بوسيله رنگها« نويسنده توضيح میدهد که استعداد درمان کردن ،جـوهرهای اسـت
که در وجود هر فردی وجود دارد و هر فردی قادر است انرژیهای زندگی و سالمتی را متظـاهر سـازد و
آنها را به ديگران انتقال دهد .نويسنده معتقد است» :اگر در ترکيب رنگها و انتخاب روشها ،دقيق عمل
کنيم ،قادر خواهيم بود بر روی هر کسی تأثير درمانی شايانی داشته باشيم«.
نقد و نظر
 .1مانند بسياری از کتابهايی که در زمينه توانايیهای خارقالعاده و ماورايی بشر نوشـته مـیشـود،
کتاب حاضر نيز بيشتر بر پاية يافتهها و تجربيات شخصی نويسنده اسـتوار اسـت .حـداقل راه اثبـات ايـن
مدعا ،عدم استفاده از حتی يک منبع علمی و تخصصی و يا حتی عمومی و نيز عدم بيان نـام حتـی يـک
نفر از متخصصان و محققان در اين زمينه است .بنابراين نظرياتی که در کتاب ارايه شده است بـه همـان
اندازه مورد تأييد و قابل استفاده است که قابل رد و نيز غير قابل استفاده میباشـد .نکتـة جالـب توجـه و
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بااهميت در کتاب ،آموزش نحوة درمان بيماریها از طريق رنگهاست که خواننده عالقهمنـد عـالوه بـر
مطالعة تئوريک رنگدرمانی ،به طور کاربردی و عملی نيز میتواند از آن بهره ببرد.
 .2بعضی از فصول کتاب از جمله فصول  11 ،10 ،9به دليل فرهنگ وابسـته بـودن آن و نيـز بيـان
شجرة رنگها در فرهنگهای خاص ،چندان در کشور ما مورد فهم و استفاده قرار نمیگيرد .الاقل نگارنده
اين سطور از مطالعة اين سه فصل به فهم مشخصی نرسيده است.
 .3عليرغم اينکه کتاب حاضر سعی داشته بدون توجه به جوامـع و فرهنـگهـای مختلـف ،اصـول
درمان بوسيلة رنگها را توضيح دهد .لکن بايد اذعان کرد که نقش و جايگاه رنگها در زندگی اجتمـاعی و
فرهنگی جوامع مختلف ،متفاوت است .در جوامع مختلف هر رنگ کاربرد و تأثير متفاوتی دارد تا جايی که
در بعضی از جوامع تنوع نامگذاری و در نتيجه تفاوت قائل شدن بين رنگها بسيار محدود ولی در جامعـه
ديگر بسيار گسترده است .بنابراين تأثير رنگهای بخصوص در درمان بيماریها ممکن اسـت در جوامـع
مختلف يکسان نباشد.
 .4نکتة آخر به مقدمة مترجم محترم برمیگـردد .وی در پـاراگراف آخـر مقدمـه  7صـفحهای بيـان
میدارد که کتاب حاضر ما را در شناخت شخصيت افراد کمک میکند ،لکن با مطالعه کتـاب درمـیيـابيم
که اين کتاب هيچ ارتباطی به شخصيتشناسی از طريق رنگها ندارد ،بلکه فقط به درمان بيمـاریهـای
جسمانی از طريق رنگها اشاره دارد .اگر چه در بطن مفاهيم کتاب مسـايل شخصـيتی و روانـی و روش
انسان نهفته است ،اما روند مطالب کتاب ارتباط مستقيمی به شخصيتشناسی از طريق رنگها ندارد.

