
   ؛نگاهي به روانشناسي چهره در دانشنامه حكيم ميسري  
  كهن ترين سند پزشكي جهان

  اسماعيل آذر   

  محمود عباسي

  مرجان محلوجيان                                            
  چكيده

چينيان هـم دو  . گردد شناخت انسان، از طريق چهره به پنج هزار سال پيش برميتاريخ 
در بين فالسفه و حكماي يونان، بقراط، . كردند ي چهره پيشگويي ميهزار سال قبل از رو

-ههايي را ابراز داشت نظريه ،ارسطو، افالطون، رواقيون و جالينوس در زمينه شناخت چهره
دانشـمند  » يوهان الواتر«ولي نخستين برداشت علمي در زمينه شناسايي چهره توسط  اند؛

زة اسالم غزالي به اين پديده توجه داشت و در حو. سوئيسي قرن نوزدهم صورت پذيرفت
كـه از حقـايق اشـيا    » نظـري «يكي علوم : پنداشت به همين دليل دانش را دو شاخه مي

ـ د كه رفتار انسان را مورد توجه قرار مي» معامله«و ديگر علوم  ندك صحبت مي ابـن  . ده
از پيـامبر  اعتدال را در جوارح انسان بررسـي كـرده و سـخني     ،سينا، حكيم مسلمان هم

فارابي از آراي . »حوائجكم عند حسان الوجوح ااطلبو«را مبنا قرار داده است كه )ص(اعظم
 يجواد. كند وجوه اشتراك آنها را بيان مي و دهد افالطون و ارسطو ميانگيني به دست مي

السـموات و االرض   خلق«: به آية شريفه قرآن توجه دارد كه نيز آملي عالم معاصر شيعي
در غـرب، دانشـمندان اروپـايي و    . »صوركم فاحسن صـوركم و اليـه المصـير    بالحق و

آنهـا سـاختمان   . نـد اهامريكايي قرن هجده و نوزده به اَشكال ظاهري جمجمه توجه كرد
كردند و خصوصيات انسان را  فيزيكي بدن را مولود چگونگي رفتارهاي جسمي تصور مي

شناس ايتاليايي رفتـار   پزشك و جرم» رزولمب«كه يي تا جا ؛داشتند از اين طريق بيان مي
نيز براي شناخت انسان از طريق  »يونگ«. كرد مجرمانه را حاصل مباني ژنتيكي تلقي مي

سـيگودمك  «. كنـد  گرا، استوار و نااستوار تقسيم مـي  گرا و برون چهره، افراد را به درون
، »ماه چهر«ه را به شناس نامدار معاصر فرانسوي در پايان سدة نوزدهم چهر روان» اوليف

تقسيم كرد و علل آن را عوامل ذهنـي و  » آهن چهر«و » چهرة نوري«، »درخت چهر«
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 ،اما در ايران نخستين شخصيتي كه به شناخت چهـره توجـه كـرده   . دانست گوارشي مي
هاي افراد را  حكيم در دانشنامه منظوم خود اندام، اركان چهره و مزاج. حكيم ميسري است

كند كـه   دهد و پيرامون آن بحث مي هاي رواني و رفتاري قرار مي ويژگي عامل يا نشانه
  .در متن تحقيق به آن پرداخته شده است

  
  يكليد گانواژ

 ؛وراثـت  ؛گرايـان  درون ؛رفتـار  ؛طب روحاني ؛شناسي سنخ روان شناسي چهره؛
  .شناسي جمجمه
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  نگاهي به روانشناسي چهره در دانشنامه حكيم ميسري؛
  كهن ترين سند پزشكي جهان

  
در اين مقاله آنچه مورد تحقيق قرار گرفته، دانشنامه حكـيم ميسـري پزشـك    
قرن چهارم هجري است، اثر ياد شده به نظم فارسي در بحر هزج مسدس محـذوف  

» .سبك و سياق سخن خراسـاني را دارد «سروده شده و ) مفاعيلن مفاعلين مفولن(
حكيم و پزشـك نـامور روزگـار خـويش      ،يسندهنو )3ص  ،. هـ 1366زنجاني، (

هاي دانشـنامه چنـد صـفحه را بـه ايـن موضـوع        ميسري در نخستين بخش. است
شناسي چهره را بـه   هاي مربوط به روان ها و تئوري اختصاص داده و عوامل يا نشانه

مـورد   1شناسي در اين مقاله ابتدا پيشينه چهره. صورت نامنظم و تجربي آورده است
شناسي  گيرد  و سپس پيرامون تفكر حكيم ميسري در ارتباط با چهره ار ميتوجه قر

 .شود ارائه ميآن نتيجه  پايان مقاله،تحقيق ادامه يافته و در 

  
 پيشينه و محتواي دانشنامه حكيم ميسري: بخش اول

  مشخصات دانشنامه) الف
 R-7799-310خانه ملي پاريس به شمارة  نسخة خطي دانشنامه كه در كتاب«

. باشد بيت مي 4481و متضمن  18×30صفحه به ابعاد  146موجود است، داراي 
اين نسخه زير نظر دكتر مهدي محقق و به اهتمام دكتر ) 20ص  ،1366،زنجاني(

چند نمونه از شعر ميسري در . برات زنجاني، بازخواني، تصحيح و چاپ شده است
  :ارتباط با اجزاي صورت و شناخت چهره
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  چشم -1
 شك همي گـويرق چشم را بيو از

 سيه چشمان نباشد جـز كـه بـد دل   
ــت  ــم ازرق را نشانس ــي چش  و تنگ

 شرمست و بـدكردار و بـدخواه   و بي
 و چشماني كه خـرد و تنـگ باشـد   

  

 كه آنكس نيست جز بدگوي و بدخوي 
ــل   ــم جاهـ ــي چشـ ــد فراخـ  خداونـ
ــر زنانســت   كــه عشــق وي هميشــه ب
ــاه    ــرديش آگ ــد م ــي ز ب ــه گيت  هم

ــد و  ــدش ب ــي خداون ــد  ب ــگ باش  نن
  )17: ص،1366زنجاني،(                  

  
  بيني -2

 وگر بينـي بـزرگ و ضـخم باشـد
ــد   ــك باش ــر باري ــي اگ ــر بين  س
ــزاري  ــي در درازي و نـ ــه بينـ  بـ

  

 دـم باشــــالفه لـــدش قليـــخداون 
  دـك باشـستن او نزديـه جــه فتنــب

  آن كـس كــار زاريد كه ـنشان باش
   )1366زنجاني،(                         

  
   پيشاني -3

  دــن نباشـي كيـد و بــم باشــمخاصـاشد     ن نبـر چيـشاني درون گــبه پي
  رهنگـست فنيـاهلست و ـبدان كان جون تنگ      ي و چـشانيي، بينـرپيــوگ
  كند باشدو) ديريابوودنك(خداوند بليد      باشد )شدهجمع(غند وزرگبجبههوگر

  )1366زنجاني، (                                                                              
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  محتواي دانشنامه حكيم ميسري -ب
فرعي مـرتبط بـا   سازي و ابزار و اصطالحات  اثر، شامل اطالعات پزشكي، دارو

پزشكي است و اطالعات وسيعي از هويت پزشكي ايراني، حدود هزار سال پيش را 
گذارد، آنچه در اين دانشنامه مورد توجه حكيم ميسري قرار گرفته به  در اختيار مي

  :شرح زير است
  )65-79صص . (فليته، ميل: ابزار پزشكي مانند
  )94 -91صص . (بضر، رعاف: انواع بيماري مانند
 -56-81صـص  . (زاج: جندبيدستر، كاني: افسنتين، حيواني: گياهي: انواع دارو مانند

185(  
  )59-58صص . (مصروع، مزكوم: اسامي بيماران مانند

  )41 -38صص . (طلي، جوارش: شكل دارو مانند
  )127-88صص . (حقفه، داغ كردن: انواع درمان مانند
  )41-39صص . (بول، براز: استفراغات مانند

  )155-13صص . (سودا، بلغم: ها مانند يع، مزاجطبا
  )11ص . (قوت، ماسكه: ها مانند كنش

  )39-26صص . (طبيب، دانا: مشاغل مانند
صـص  . (پوست: پا، مواضع مشترك: سپرز، تحتاني: مغز، مياني: فوقاني: اندام مانند

150-129-24-(  
هاي  بيماريها از جمله  هاي گوناگوني از بيماري در اثر حكيم ميسري جنبه

، )65ص (هاي جسمي مانند ظفر  دليل و بيماري ماليخوليا، غم بي: روحي مانند
مورد توجه قرار گرفته و چگونگي تشخيص و درمان آن بيان ) 192ص (استسقا 

هايي است كه ميسري به آن  شناسي چهره يكي از موضوع توجه به روان. شده است
هاي تشخيص توجه  يكي از روش از نظر ميسري .پرداخته و موضوع بحث ماست

هاي مختلف مزاج و اندام،  ها، اركان صورت و اندام است و حاالت و شكل به مزاج
در اين تحقيق موضوع ياد . بر حاالت گوناگون روحي و جسمي انسان داللت دارد
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پردازان  هاي چند تن از دانشمندان و نظريه بندي و با نظريه شده بررسي، دسته
  . مقايسه شده است

هاي روحي انسان جهت ايجاد ارتبـاط مناسـب ميـان افـراد و      شناخت ويژگي
 هاي دانش روانشناسي معاصر است، اين ارتباط مناسب فرد با محيط يكي از دغدغه

پژوهش ضمن يادآوري دقت و موشكافي علوم از جمله علم طب در ايـران قـديم   
روحي و روانـي را   هاي هاي تشخيص حاالت دروني يا عاليم بيماري يكي از روش

  .دهد مورد تحقيق قرار مي
  
  روانشناسي چهره و سير تحول آن)  ج

هاي كهن مورد توجـه بـوده و بـراي     شناسي چهره از ديرباز در تمدن فن روان
بنـدي در زمينـه    ترين تقسـيم  كهن«. اهداف گوناگون به خدمت گرفته شده است

ست كه بيش از پنج هـزار  ا (Ayurveda)شناخت انسان مربوط به فلسفه آيورودا 
و كافكا  (Pita)، پيتا (Vata)سال قدمت دارد در اين فلسفه مردم به سه گروه واتا 

(Kafka) هـ 1377رادمهر، (» .هاي بينابين هم وجود دارد شوند و گروه تقسيم مي.، 
اين فلسفه افراد را براساس فرم قد، بيني، چشم، سينه، ناخن با جنس مـو و  ) 13ص 

ان هوش و تحمـل، چگـونگي احسـاس، حركـت و صـحبت كـردن       پوست، ميز
بندي كرده است اشاره به اين شاخه از علم پزشكي در اثر ميسري حـاكي از   تقسيم

بندي قديمي ديگري در  تقسيم«حضور اين علم در جامعة پزشكي آن دوران است، 
جـود  انديشه و مذهب آريائيان هند و ايران، پيش از دو هزار سال قبل از مـيالد و 

بنـدي را بـه صـورت     اين تقسـيم ) م.ق( 400داشته است كه بعدها بقراط در سال 
  )14ص  ،1377 ،رادمهر(» .پذيرد اخالط چهارگانه مي

حضور اين علم در ادوار مختلف و ميان اقـوام گونـاگون حـاكي از اعتبـار و     
تـوان   شناسي چهره بهره بردند مـي  هايي كه از روان از جمله ملت .قدمت آن است

آنها حدود دو هزار سال پيش اين علم را به صورت هنري بـه  «. ها را نام برد چيني
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براي خدمت بـه امپراطـوران و خـوانين، جهـت      (Siang Mein)نام سيانگ مين 
» .گرفتنـد مـي پيشگويي و راهنمايي آنان قبل از اقـدام بـه هـر عملـي بـه كـار       

  )11ص  ،1377،رادمهر(
ان معاصر ادامه يافته، بـا پيشـرفت علـوم و    اعتقاد به اين روش تشخيصي تا زم

 هاي علمي به جاي خرافـات، اقـدامات و مطالعـات    جايگزين شدن مسايل و نظريه
نخستين كـار علمـي در زمينـة    «. علمي و اصولي در مورد آن صورت گرفته است

 Juhan)، يوهان الواتر 19شناسي توسط صوفي سويسي قرن  شناسايي چهره يا سيما

Lavater) 10همان، ص (» .ام گرفتانج(  
  

  شناسي چهره هاي روان نظريه: بخش دوم
از ميان علوم بسياري كه در گسترة زمان به وجود آمده، تغيير و تحول يافته و 

اين شاخه . شناسي چهره را نام برد توان علم روان هايي حاصل شده است مي پيشرفت
بندي و اسـتفاده قـرار    از طب روحاني، در نقاط مختلف جهان مورد بررسي، تقسيم

هـاي گونـاگوني دربـاره آن ابـراز      گرفته است و دانشمندان صاحب نامي نظريـه 
  . نام بردتوان حكما و دانشمندان  يونان را  از ميان اين دانشمندان مي. اند داشته

  
 دانشمندان يونان) الف

هـا و   بيماري«نظريه بقراط مبتني بر انديشه آريائيان هند و ايران است كه 
. دانـد  اصلي بدن مي) خلط(تغيير رفتار فرد را حاصل فزوني يكي از چهار مايع 

: بيني، كم عمق بودن فعاليت ذهني، غلبه صفرايي سـياه  خوش: غلبه خون: مانند
از طرف ديگر ارسطو به ) 116ص  ،.هـ 1377 ساعتچي،(»  .سودايي، غمگيني

ي آن را مـد نظـر   شناسي چهره نگاهي فلسفي و كلي دارد و جنبة پزشـك  روان
او معتقد به ارتباط و پيوند جوهري و ماهوي و ذاتي ميان نفـس و  «. گيرد نمي

باشد كه بـدون بـدن    بدن است، نفس از نظر ارسطو عبارت از صورت بدن مي
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افالطـون  «: در مقابـل ) 207ص  ،.ـ ه1360حجتي، (» .يابد وجود و تحقق نمي
نها را داراي حقيقت و جوهر و ارتباط ميان روان و تن را عرضي برشمرده و آ

  )207ص  ،1360،حجتي(» .داند ماهيت متفاوت و مستقل از يكديگر مي
رواقيان، متكلمين و گروهي از اهل حديث نيز همچون ارسطو قايل به تداخل «

  )207ص  ،1360حجتي، (» .حقيقت و ماهيت نفس و بدن بودند
فس و بدن و تـأثير  توان بر دو محور چگونگي ارتباط ن نظريات فوق را مي

علمـاي اسـالمي نيـز اعتقـاداتي     . بندي كرد غلبه اخالط بر رفتار انسان تقسيم
دربارة ارتباط ميان روان و تن و صورت و سيرت دارند كه بيشـتر در حيطـة   

توان آن را مقدمـه و آغـازي    فلسفه و اخالق است تا در زمينة پزشكي، اما مي
  . شناسي چهره به شمار آورد براي روان

  
 دانشمندان اسالمي)ب

هـايي   توان نشانه هاي غزالي مي بندي گونه به يكي از تقسيم با نگرشي قياس
غزالي با تقسيم علـوم بـه دو دسـته،    «. شناسي چهره در افكار او يافت از روان

دهد كه ميان  نشان مي) علوم عملي(و علوم معامله ) علوم نظري(علوم مكاشفه 
ني انسـان پيونـد و ارتبـاطي وجـود دارد و     هاي بـد  هاي رواني و كنش كنش

شناسـي   هاي روان موضوع. دهد فعاليت انسان را شكل مي ،اي از اين دو مجموعه
در برخي از آثار غزالي گاه مطالعه و بررسي حقيقت و جوهر نفـس اسـت و   

دهندة ارتبـاط ميـان اعمـال     گاه مطالعه اعمال و اوصاف و آثار قلب كه نشان
  )39-35صص ،.هـ  1360حجتي،(» .ني استنفساني و اعمال بد

از نظر او ميان «شود،  ديدگاه غزالي تا حدودي به نظريه ارسطو نزديك مي
هـاي روانـي بـه عنـوان      امور رواني و بدني مباينتي وجود ندارد و بـه پديـده  

  )39ص  ،1360 ،حجتي(» .نگرد هايي منبعث از انسان مي پديده
سينا مفهوم رابطه ميان ظاهر و بـاطن را  به دنبال ديدگاه علمي غزالي، ابن 

انسـان اشـرف مخلوقـات اسـت، در     «از نظر او . دارد تر بيان مي به زباني ساده
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مندي از اين فضيلت، اعتـدال قامـت و نيكـي سـجيت و حسـن       صورت بهره
صورت كه از آثار ظهور الهي و خوبي مزاج اوست، بر حسن سيرت و صفاي 

و ديـدگاه  ) 116ص  ،.هـ 1360ابوعلي سينا، (» .باطن او داللت خواهد داشت
اطلبوا حوائجكم عنـد حسـان   «: بخشد خود را با حديثي از پيامبر اكرم قوت مي

  )116ص ، 1360، حجتي(» .الوجوه
هاي حكمـاي يونـان بـوده، ديـدگاه      فارابي و ابن رشد تحت تأثير انديشه

فارابي سعي در توافق « .اند شناسي چهره ارائه نداده بنيادين و نويني دربارة روان
و هماهنگي ميان آراء افالطون و ارسطو دارد، از نظر او، نفس از يك صورت 
جسم و از نظر ديگر جوهري غيرجسماني است و جسد و بدن، موضوع و محل 

ديدگاه او تا حدودي ) 209و  208صص ،.هـ1360، ابوعلي سينا(» .نفس است
نسان را زمامدار و فرمانروا، و بـدن  غزالي نفس ا«به انديشه غزالي شبيه است، 

وران و  هـا و قـواي بـدني را پيشـه     را به منزلة كشور و قرارگاه روان و انـدام 
ابن رشد «و از طرفي ) 39ص  ،.هـ  1360حجتي، (» .دانست كارگزاران او مي

  )116ص  ،.هـ 1360ابوعلي سينا، (» .هم پيرو نظرية ارسطو است
هاي حكمـا   دهد كه نظريات و انديشه ميهاي مذكور نشان  بررسي ديدگاه

هاي بعـد اغلـب تـابع     نظرانِ دوره حول يك يا دو محور كلي است و صاحب
هاي اصـلي افزودنـد، از ميـان     اي بر ديدگاه نظريات پيشينيان هستند يا حواشي

او «: اهللا جوادي آملي ديدگاهي مشابه ابن سينا دارد انديشمندان معاصر نيز آيت
خلق السموات و االرض بالحقّ و صوركم فاحسن صـوركم و  : يهبا استناد به آ
سازي بشـر را در حيطـة قـدرت خداونـد      صورت آرايي و سيرت. اليه المصير

اهللا  داند و اين كه سيرت بشر همانند صورت حقيقي او و صـيرت وي، الـي   مي
  )106و  105صص  ،.هـ  1379جوادي آملي، (» .است

هاي تأثير غلبـه اخـالط بـر     ور به موضوعهاي دانشمندان مذك اغلب نظريه
شود،  افراد، ارتباط ميان نفس و تن، سيرت و صورت، ظاهر و باطن منحصر مي

شناسـي، دانشـمندان    تر شدن دانش روان از سوي ديگر با گذشت زمان و علمي
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غرب معيارهاي متفاوتي براي ارتباط ميان حاالت روحي و جسمي قائل شـده،  
  .اند تر مطرح كرده تر و دقيق را جزيي شناسي چهره مبحث روان

  
 دانشمندان اروپايي و آمريكايي)ج

بندي اندام، اركـان صـورت و حـاالت روحـي و      اين دانشمندان به تقسيم
ارتباط ميـان خصوصـيات جسـماني و    «. رواني و مطابقت آنها با هم پرداختند

) Gal( )1828-1752(با نظرية گـال  1796شخصي مجدداً در سال هاي  ويژگي
شناسي رواني مطرح شد، از نظر گـال، شـكل و عملكـرد     تحت عنوان جمجمه

ها و تمـايالت   ي درون فرد و توانايي مناطق خاصي از مغز، اطالعاتي در زمينه
داد؛ اما چون ابزار خاصـي بـراي مشـاهده     ظاهر شده در يك فرد به دست مي

ـ  1377سـاعتچي،  (» .ر دادشكل مغز نبود، شكل جمجمه را راه حل قـرا   ،.ـ ه
توانست، به عنوان تفكر اوليه، مبناي پـژوهش   اين نظريه مي) 319-318صص 

  .دانشمندان پس از او قرار گيرد
  

، پزشـــك آلمـــاني بـــا نـــام ارنســـت كرچمـــر                            19در ابتـــداي قـــرن 
)1964-1888(Ernest Krechmer/  مطرح كـرد  » شناسي سنخ«اي با عنوان  نظريه

از نظر كرچمر سـاختار بـدن،   «. اعتبار بيشتري داشت» گال«سبت به ديدگاه كه ن
  )292ص  ،.هـ  1377ساعتچي، (» .كند فيزيولوژي شخصيت را تعيين مي

هـاي   كرچمر افراد را به چهار سنخ بدني تقسيم كرد و براي هر دسته ويژگـي 
  : جسماني، رواني و رفتاري مشخصي برشمرد كه بدين قرارند

گـرا، متلـون،    بدن قطـور، كوتـاه و چـاق، بـرون    ): ادواري خوي(تنان  فربه -1«
  ....احساساتي

گرا، فعاليت شديد اعصاب  الغر و باريك، درون): اسكيزوئيد خويان(الغرتنان  -2
  ...گير، خيالباف، متعصب در عقايد پاراسمپاتيك، گوشه
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حادثـه جـو،    گرا و بـا انـرژي،   عضالني و نيرومند، درون): واره صرع(پهلواني  -3
  ...كار، عالقمند به فعاليت بدني زورگو، برتري طلب، عمدتاً محافظه

  )293ص  ،1377،ساعتچي(» .گرا ناهماهنگي وضع جسماني، درون: قواره بي -4
هـاي   هاي بدني و مطابقت آن با سنخ بندي سنخ توانست پايه طبقه بندي مي اين طبقه

 William Shilden)ام ويليـام شـلدن  شناسي به ن رواني باشد در همان دوران روان

ترين  ساختمان سرشتي انسان مهم«تري ارائه داد، از نظر او  نظريه دقيق )1977-1899
علت ايجاد و تكامل رفتار بشر است و ميان چگونگي ساختمان بدن و رفتار آدمـي  
و اهميت عوامل زيستي و ارثي در تشكيل و تحول شخصيت رابطه قطعـي وجـود   

  )318ص  ،1377،چيساعت(» .دارد
افراد را بر اساس سه سـنخ كلـي،   » سنخ شخصيتي«شلدن در نظريه خود با نام 

  . كند بندي و بررسي مي تقسيم
كه زيربناي  2يا سنخ مورفوژني) ساختمان فرضي بيولوژيك(سنخ بيولوژيك  -1«

  .سنخ ساختماني است
ژيـك قابـل   ، چون ساخت بيولو3يا فنوتايپ) ساختمان جسمي(سنخ ساختماني  -2

  . گيري نبود اين سنخ درست شد اندازه
  )241-240، صص 1377ساعتچي، (  4»سنخ بدني يا سوماتو تايپ -3

شلدن بر اساس اين سه سنخ افراد را تحت عنوان سه سرفصل جسماني، رواني و 
در تركيب جسماني افراد بر اساس اسـتحكام  «. نمايد بندي مي هاي اصلي تقسيم تيپ

رشد عضالت، چاقي و الغري، بخش مؤثر نطفه در سـاختار بـدن،    استخوان، ميزان
اندازة مغز، ميزان مقاومت بدن، به سه دستة اندومورفي، مزومورفي و اكسـتومورفي  

  )241، ص 1377ساعتچي، (» .شوند بندي مي تقسيم
هاي رواني افراد بر اساس حاالت دروني، عادتها و نـوع  روابطشـان در    ويژگي

سه گروه رواني و برخي از خصوصيات آنها از نظر شلدن به «شود،  جامعه تعيين مي
  :ترتيب زيراند
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عشق به رفاه، اجتماعي، ميل به محبت، ايجاد روابط دوستانه بـه  : گرا لذت -1
  ...سادگي

 ....هاي بسته، قدرت و تسلط ل، هراس از مكانپرخاشگر، فعا: گرا فعاليت -2

هاي محدود و كوچك،  ت در گروهپنهان كار، ميل به معاشر: ورز شهاندي -3
 )243-242، صص 1377ساعتچي ،(» ....بدخوابي

بنـدي دقيـق و    شلدن رفتارها و خلق و خوي شاخص افراد را در يـك تقسـيم  
ـ   «بنـدي او   ملموس جاي داد، آخرين تقسـيم  پ اصـلي و شـامل   براسـاس سـه تي

هايي است كه در هر فرد، مخلوطي از اين سه تمايل وجود دارد، ايـن سـه    ويژگي
  : تيپ عبارتند از

طلب، اهل معاشرت،  ظاهر آرام و بسيار اجتماعي، راحت: 5تيپ ويسروتونيك -1«
  ...تصديق گفتار ديگران، تابع وضع اعمال و جهاز هاضمه

توار در رفتار، پرخاشجو، قـدرت طلـب،   ظاهر جدي و اس: 6تيپ سوماتوتونيك -2
  ....اهل عمل به خصوص در پريشان حالي

افرادي با وضع و حال ناراحت، اهل تفكـر، كـم تظـاهر،    : 7تيپ سوبروتونيك -3
  )124-122صص  ،.هـ  1381نيا،  كي(» ...حالي گريز، انزوا در پريشان مردم

رسي و مقايسة شود كه او با بر اهميت بيشتر كار شلدن زماني آشكار مي
العاده بين  يك همبستگي فوق«رسد كه  هاي مذكور به اين نتيجه مي بندي دسته
) شناسي شناسي يا سيما ريخت(بندي جسماني  بندي سه تيپ اصلي و طبقه طبقه

اي مانند كرچمر دست  بنابراين او به نتيجه) 124ص ، 1380، نياكي(» .وجود دارد
ن به مراتب از دقت و وسعت بيشتري برخوردار هاي شلد بندي يابد؛ اما تقسيم مي

  .است
 (Lombrezo)شناسي چهره، لمبروزو هاي مربوط به روان در ادامة پژوهش

از نظر او «نظرية جديدي مطرح كرد ) م19قرن(شناس ايتاليايي  پزشك و جرم
او پس از ) 54ص ،. هـ 1384دادستان،( ».دارندقرارمجرمان تحت تأثير وراثت
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هاي جديدتري رسيد كه بر اساس آن  ورد نظرية خود به دريافتمدتي در م
شد، به اين ترتيب لمبروزو  هاي مجرمان در افراد غيرمجرم نيز مشاهده مي ويژگي«

تواند از راه  مفهوم وراثت غيرمستقيم را عنوان كرد، در اين نوع وراثت، فرد مي
به اين ترتيب ) 54ص، 1384دادستان، (» .تماس با افراد منحط، جرم را بياموزد

هاي اكتسابي افراد را تحت عنوان وراثت غيرمستقيم مطرح كرد،  لمبروزو، ويژگي
ص  ،.هـ  1381نيا،  كي(» ..از نظر او جنايتكاران داراي تيپ مشخص بدني بودند«

تيپ «را اصالح كرده، از آن بهره بردند و  نظريهآمريكائيان اين ) 10
را جايگزين تيپ فيزيولوژيك لمبروزو ) وانير آسيب  مبتالي به(پسيكوپاتيك 

نظرية لمبروزو مبتني بر تأثير ژن، مشكل ) 10، ص 1388كي نيا، (» .نمودند
تر در  هاي دقيق بندي جمجمه و تيپ بدن بر رفتار افراد، با شكلي متفاوت و تقسيم

. به كار رفته است )Viola(بندي دانشمندان ايتاليايي، از جمله ويوال طبقه
) ها و نيروي محركه ماهيچه(و ) قد و حجم( بندي آنها مبتني بر دو عامل هطبق«

ها و در عامل دوم به دو  در عامل اول افراد به دو دستة قد بلندها و قد كوتاه. است
  )128، ص 1388كي نيا، (» .شوند ها تقسيم مي دستة نيرومندان و ناتوان

هاي خود براي ابعاد  بندي قهمبروزو در طبلاين دسته از دانشمندان نيز مانند 
 - 1: كردند افراد را به دو دسته تقسيم مي«جمجمه اهميت خاصي قائل بودند و 

، 1381نيا، كي(» .جمجمه كشيده: 9دولي كوسفال جمجمه گرد: 8براكي سفال
  )128ص

هاي فيزيولوژيك را بر رفتار يا حاالت رواني فرد  هاي فوق تيپ اكثر نظريه
هاي رفتاري، بيشتر مورد  تيپ 10ظريه يونگ با نام نظرية نمود،داند، در ن مؤثر مي

  . توجه قرار گرفته است
گرايـان و   درون: كنـد  يونگ افراد انساني را به دو طبقـه اصـلي تقسـيم مـي    «
هـاي   ها ويژگي براي هر كدام از اين تيپ) 118، ص 1381نيا، كي(» .گرايان برون

هاي دماغي در  ت كه برخي از بيمارياو معتقد اس«. شمرد رفتاري و مشخصي برمي
-كي(» .گرايان مانند جنون جواني در ميان درون. ها رايج است ميان بعضي از تيپ
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بندي رفتاري افراد تا حدودي بـه شـيوة    روش يونگ در طبقه) 119، ص1381نيا، 
  .كرچمر و شلدن نزديك است

ـ  محقق آمريكـايي نيـز يكـي از شـاخه     (E.A.Hooten)پس از آن هوتن اي ه
او در «. دهـد  بندي دانشمندان ايتاليايي را مـورد بررسـي و تعمـيم قـرار مـي      طبقه
شناسي قرار داده، افراد را به دو  بندي خود، قد و تنومندي افراد را معيار شكل تقسيم

بندي كرده، سپس با تركيب دو به دوي ايـن عوامـل كليـه افـراد      دسته كلي طبقه
  )129، ص1381نيا،كي. (دهد انساني را در نُه دسته جاي مي

ها بر اندام و چهره افـراد مجـدداً مطـرح     در پايان سدة نوزدهم تأثير غلبة مزاج
ــي ــود م ــت  «. ش ــب ريخ ــدة مكت ــك     نماين ــيگود م ــوي، س ــي فرانس شناس
عضـالني، تنفسـي،   : شناسـد  چهار مزاج براي آدمـي مـي   (M.A.Sigaude)اوليف

اج غلبه نمـوده، در انـدام و   گوارشي و مغزي كه در هر فرد، يكي از اين چهار مز
مقايسـة نظريـة مـك اوليـف بـا      )  131، ص1381نيا، كي(» .چهره انعكاس دارد

بندي مزاج از نظر او با تعبير دانشـمنداني چـون    دهد كه طبقه ديدگاه قدما نشان مي
  . بقراط و جالينوس متفاوت بوده، تنها در مفهوم غلبه مزاج با آنها هم عقيده است

يگري بر اساس اشكال مختلف چهره وجود دارد كه تـا حـدودي بـه    بندي د تقسيم
شـلدن شـباهت    12»شناسي سرشتي روان«كرچمر و ديدگاه  11»شناسي سنخ«نظريه 
بر اساس اين ديدگاه، صورت افراد به اشياء، اركان طبيعي و اشكال هندسـي  . دارد

  . بندي شده است تشبيه و سپس طبقه
چهر، درخـت چهـره، لـوزي     ماه: بارتند ازبندي ع اشكال چهره در اين تقسيم«

شكل، آهن چهره، كوه چهر، زمين چهره، آتش چهره، دلـو چهـره، شـاه چهـره،     
پس )56تا  40ص  ،. ـ ه 1377رادمهر، (» .ديوارچهره، چهره نامنظم و بيضي چهره

  . هاي خاص رفتاري و دروني در نظر گرفته شده است از آن براي هر طبقه ويژگي
فعاليت فيزيكي كم، خشن، تندخو، برخي سمج، وضـعيت   ←اه چهره م -1: مانند«

  ....متوسط خانوادگي
  ....فكور، ثابت قدم، خودساخته، مغرور، خودپرست ←لوزي شكل  -2
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» ...هوش زياد، درك و فهم باال، يادگيري سريع، بسيار حسـاس  ←دلو چهره  -3
  ) 56تا  40، ص1377رادمهر، (

ه و نظريه كرچمر و شلدن اين است كـه، ايـن   تفاوت موجود ميان اين ديدگا
پزشك مذكور كل انـدام   پردازد اما دو روان ديدگاه تنها به بررسي شكل چهره مي

هـاي فـوق، نخسـت افـراد را از لحـاظ       اكثر نظريه. دهند را مالك مطالعه قرار مي
بندي نموده، به مشـاهده و بررسـي حـاالت     وضعيت جسماني و فيزيولوژيك طبقه

هاي مشـترك جسـماني و روانـي     اند، سپس ويژگي رفتاري آنان پرداختهروحي و 
اند و تنها يك بعد از ابعاد جسماني مانند اندام،  بندي كرده افراد را تطبيق داده، دسته

اي از ايـن عوامـل در    گاه مجموعه. اند شكل جمجمه، چهره يا مزاج را مدنظر داشته
  .اند شناسي چهره مؤثر قلمداد شده روان

  
  نظريه حكيم ميسري: بخش سوم

ميسري پزشك حاذق قرن چهارم هجري در بخشي از دانشـنامه منظـوم خـود،    
هاي رواني و رفتـاري   هاي افراد را عامل يا نشانة ويژگي اندام، اركان چهره و مزاج

  : بندي ديدگاه ميسري به ترتيب زير است طبقه. دانسته است
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  قوي  نفس بسيار گرم، سينه بزرگ و پر مو، جستن رگها،  :جسمي                           
  و نيرومند، نبض گرم و قوي، نفس بسيار گرم، معده قوي،                                  

                                                 گي فراوان ،موي درشت ونسرخ، عطش و تش رنگ رخسار
                                           مجعد و مشكي

  دلير و شجاع، سريع صحبت كردن، سريع حركت كردن، : روحي                            
  سريع انديشه كردن، كم خواب، شهوت زياد                                 

                                 
  نبض سرد و ضعيف، سينه كوچك و كم مو، جسم الغر و : سميج                                   

  نحيف، معده ضعيف، نفس ضعيف، رنگ رخساره سفيد، موي                                     
  نازك و صاف و روشن و نرم                                    

  كند حركت كردن، كند فكر كردن،  كند صحبت كردن،: روحي                                    
  شهوت ضعيف                                    

                               
  تن درشت     :خشك                     
  روي سرخ و سفيد   :   معتدل                     
  نبض ضعيف، عرق بدبو  :  مرطوب                     

                  
  مزاج سرد: سفيد، سفيد عاجي، سفيد قلعي                          
  مزاج گرم: سرخ و زرد، سرخ تابان                          
  مزاج معتدل: سرخ و سفيد                          

  
  مزاج گرم :تيز                          
  اج سرد و تري و بلغممز: سست                          

  
  بي خرد و بي هنر: بلند                        
  خودرأي و متكبر: كوتاه                       

       

 مزاج

 سرد

 گرم

 رنگ چهره

نبض

 قد

 16ص 

 19ص 

 15ص 

 19ص 

 15ص 

 15ص 

 15- 16 صص

 13- 14صص

 13-14- 15صص
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  خطر ابتالء به مرگ ناگهاني، تنگي نفس: چاق                               

  اليخوليا، دق كردنخطر ابتالء به سل، م: الغر                               
  

  مزاج گرم: درشت و مجعد ومشكي                                      

  مزاج سرد: نازك و صاف و روشن و نرم                                   
                 

  خائن: كوتاه                                   
  بددل و نادان و بدجنس: دراز                                   

  
  مزاج گرم: ستبر و پر مو                                  
  مزاج سرد: كوچك و كم مو                                  

           
  مزاج گرم: قوي                                   
  سرد مزاج: ضعيف                                   

                                
  خوب، عاقل، مردمي ،قانع: كوچك                                   
  زياده خواه: بزرگ                                    

    
  بدخوي): گوژپشت(خميده                                    
  طبع نيكو: سترا                                   

                                        
  متكبر و اهل ناز: دست و پاي دراز                                         

  ابتالء به زنان: دست كوتاه                                         
  وخو، فهيم، خردمند، دانا، نك: كف دست نرم و لطيف                                         

  زودآموز                                          
  بدخو، نادان، كودن، كندذهن: كف دست خشن                                          

 چاقي و الغري

 اندام

 مو

 گردن

 سينه

 پشت

شكم

 معده

 دست و پا

 19ص 

 19ص 

 14ص 

 13ص 

 18  ص

 16ص 

 19ص 

 19ص 
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  تن پرور، كاهل و پست: صورت چاق                                      

  مشغوليت فكر: صورت الغر و نحيف                                      
  مانند عقرب است: صورت كوچك                                      
  كستاخ است و مردم از او در گزندند: صورت دراز و كشيده                                      

                                  
                                               

  غم دار و دردمند: پرمو                                             
  دروغگو، مزاج سرد: كم مو                                             

                              
  كم خرد: رگبز                                            
  فتنه جو: سربيني باريك                                            

  جنگجو: دراز                                            
                

  خصومت طلب و كينه جو: بي چين                                              
  جاهل و بي فرهنگ: كوتاه                                              
  كودن و كند ذهن: بزرگ و درهم كشيده                                               

  
  دلير: دهان بسيار گشاد                                                      

  زشت طبعي: ب پهن و كلفت و تيره رنگل                                                       
  دردمند: لب زرد رنگ                                                       

                                              
  عمر طوالني: گوش بزرگ                                                    

                                               
  كاهل و كم عقل: بزرگ                                                      

  بدگو و بد خو: آبي                                                     
  عشجا: سياه                                                     

  

 صورت

 اجزاء چهره

 ابرو

 بيني

 پيشاني

   لب و دهان

 گوش

 چشم

 18ص 

 18ص 

 17ص 

 17ص 

 17ص 

 18ص 
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  خشمناك، زشت طبع، بدستيز: صداي بسيارتيز                                      
                                         

  بي غم و بي درد: خنده بسيار                                     
  بدطبع، بامردم مخالفت مي كند، به فكر : مقاوم در برابر خنده                                     

  ديگران نيست                                       
  
  

   نتيجه
ميسـري   حكـيم  شناسي چهره و اندام را در دانشـنامه  جدول ياد شده سير روان

هـا را مـدنظر قـرار داده و     دهد، ميسري مانند بقـراط و جـالينوس مـزاج    نشان مي
. هاي حاصل از غلبـه مـزاج را اغلـب، جسـمي دانسـته اسـت نـه روحـي         ويژگي
انـدومورفي، مزومـورفي و اكسـتو    (گانة تركيب جسـماني شـلدن    بندي سه تقسيم
: ماننـد (هـاي انـدام    بنـدي  هاي كرچمر در اثر ميسري با دسته بندي و دسته) مورفي

  . قابل تطبيق است) پشت و قد
هـايي دارد و در   مه با ديدگاه ويوال و هوتن همانندبندي قد افراد در دانشنا طبقه

مزاج سـرد يـا مـزاج    : مانند(عقيده ميسري مبني بر رابطة مزاج با گوارش و هضم 
زمـاني كـه    .شـود  هايي ديده مـي  ، با نظريه سيگودمك اوليف مطابقت)قوي معده

دهـد،   ها، اندام و پـس از آن اركـان و اجـزاي چهـره را شـرح مـي       ميسري مزاج
دهد و اين بدين مفهـوم   هاي جسمي جاي خود را به خصوصيات روحي مي گيويژ

است كه ديد و شناخت ميسري در خصوص ارتباط ميان حاالت روحي و رفتـاري  

 متفرعات

 صدا

 خنده

 18ص

 عشق به زنان، بي شرمي، بدكرداري، بدخواهي:تنگ و آبي
 پسنديده، نيك خواه، رسم): ميشي رنگ(ميش چشم 

 17ص 
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هاي گوناگون، با آثار و كشفيات دانشمندان معاصر اروپايي ماننـد يونـگ،    با تيپ
هـاي   از جمله دانـش  بندي علوم و همسان است و تنها نقصان دسته... هوتن، ويوال،

زير مجموعة پزشكي موجب شد كه اين مهم به عنـوان سرفصـلي جـدا در طـب     
  .روحاني، از چشم تيزبين دانشمندان پيشين دور بماند
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هاپي نوشت  

1- Physignomy 
2- Morphogeno type 
3- Phenotype 
4- Somatotype 
5-Viscērotonique  
6- Somatotonique 
7- Cērēbrotonique 
8- dolycocēphales 
10- Trait theory 
10- Typology Theory 
11- Constitutional Psychology 
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  انيادداشت شناسه مؤلف

؛ مدير گروه ادبيات فارسي دوره كارشناسي ارشد واحد علوم تحقيقات دانشگاه دكتر اسماعيل آذر
  .آزاد اسالمي و عضو هيأت علمي گروه تاريخ پزشكي مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي

أت علمي، مديرگروه حقوق پزشكي و رييس مركز تحقيقات اخالق ؛ عضو هيدكتر محمود عباسي
  .و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران

Email: Dr.abbasi@sbmu.ac.ir 
واحد علوم   -؛ دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالميمرجان محلوجيان  

.تحقيقات      
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