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فیزیوگنومی یا چهرهشناسی و انعکاس آن در نقاشی و ادبیات
علیرضا طاهری*
دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/12/1 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/15 :

چکیده

فیزیوگنومــی شــیوهای اســت کــه بــا مشــاهده ظاهــر و خصوصیــات چهــره ،شــخصیت و ویژگیهــای شــخص را بیــان میکند.
نشــانههای درونــی را میتــوان بــه وســیله فیزیوگنومــی از حالــت و ویژگیهــای چهــره شــناخت .هدف مقالــه ،بررســی ارتباط
فیزیوگنومــی و ظهــور آن در نقاشــی و ادبیــات اســت .بــرای رســیدن به این منظــور به تبیین نظــری فیزیوگنومی ،نویســندگان
ادبی و هنرمندان این حوزه پرداخته شده است .بسیاری چهرهشناسی را یک نوع از علوم همچون ستارهشناسی میدانند،
همانطــور کــه ستارهشــناس میتواند سرنوشــت دنیــا و افراد را از روی ســتارهها پیشبینی نماید؛ چهرهشــناس نیــز میتواند از
روی فرم ،حالت و خطوط چهره به شــخصیت فرد دســت یابد .در دوران رنســانس ،فیزیوگنومی با ستارهبینی ترکیب شده و با
آثار دالپورتا (فیزیوگنومی انســانی) ،پیچیدهتر و در ادبیات پزشــکی ظاهر شــده بود .از نتایج تحقیق این است که فیزیوگنومی
را باید علم میانرشــتهای آمیخته از ریاضیات ،هندســه ،فلســفه ،ستارهشناســی ،طالعبینی و هنر دانســت و به آن نگاه کرد.
بیشتر نقاشانی که در این حیطه فعالیت داشتند ،شیوه کاریکاتور را به کار میبردند که در واقع ریشه در فیزیوگنومی داشت؛
بنابرایــن کاربــرد مفهومــی اصطالح کاریکاتور فیزیوگنومیک ،برای آن مناس ـبتر به نظر میرســد .روش تحقیق مقاله توصیفی
است.

واژههای کلیدی

فیزیوگنومی ،فرنولوژی ،چهرهشناسی ،هنر فیزیوگنومیک ،ادبیات فیزیوگنومیک.

*تلفن ،09124483575 :نمابر.E-mail: artaheri@arts.usb.ac.ir ،021-88302169 :
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مقدمه
فیزیوگنومی از شــاخههای علمی اســت که بیشــتر آن را ِشبه علم
میدانند زیرا ترکیبی از برخی علوم با اندیشههای احساسی و هنری
است .اندیشه و ایده اصلی فیزیوگنومی ،بر مبنای «نسبت و اندازه»
و شکل زوایای مختلف چهره و اندام است (برای مثال طرح و اندازه
چانه) ،فرم (سر چهارگوش یا بیضی شکل) و نواقص و عیوب (به طور
مثال قوز) که میتوان شخصیت فرد را توصیف نمود.
بسیاری چهرهشناسی را یک نوع از علوم همچون ستارهشناسی
میداننــد؛ همان طوری که برای یک ستارهشــناس ،آســمان مکانی
اســت کــه آینده و سرنوشــت دنیا و افــراد را میتوان از روی ســتارهها
و ترتیــب و ترکیب آنهــا پیشبینی نمود ،چهرهشــناس نیز میتواند از
روی فرم ،حالت و خطوط چهره به شخصیت فرد دست یابد.
تحقیقــات ،رســاالت و مقاالتــی کــه به بررســی و تحقیــق در مورد
فیزیوگنومی پرداخته بیشــتر در خــارج از ایران بوده و به صورت کلی

اســت :پاتریســیا بلک برن در رساله کارشناســی خود (دانشگاه کبک
در مونتــرال ،)2008 ،بــه تکنیــک فیزیوگنومونیــک الواتــر و تاثیر آن بر
شــخصیت رمــان ،توجــه نشــان داده اســت .رژین بــرودری در کتاب
بالزا ک نقاش بدن ( ،2002انتشــارات ِس ِــدس ،ریم) ،بــه فیزیوگنومی
و تاثیــر آن بــر بالزا ک پرداخته اســت .بالزا ک و الواتر عنــوان مقالهای
اســت کــه آلــن مونتاندون در ســال  2002در نشــریه ادبیــات تطبیقی
چاپ نموده و سایر موارد.
در این مقاله ،ابتدا به توصیف و شــرح فیزیوگنومی اهتمام شده و
تاریخچهای از آن بیان میشود ،سپس به تاثیر آن بر ادبیات داستانی
و نویسندگان مشهور رمان جهان و نقاشان معروف اشاره خواهد شد
و وضعیت آن در تمدن و فرهنگ شرق با ذکر نمونه به اجمال بررسی
خواهد شــد تا رابطه فیزیوگنومونی یا چهره خوانی با ادبیات و نقاشــی
روشن گردد .روش تحقیق در این مقاله توصیفی است.

فیزیوگنومی
فیزیوگنومــی (چهرهشناســی) شــیوهای اســت کــه بــر اســاس این
اندیشه بنیان نهاده شده است که با مشاهده ظاهر فیزیکی شخص،
بــه ویژه خصوصیــات چهره وی ،میتوان شــخصیت و ویژگیهای او
را دریافــت .یوهان کاســپر الواتر ،معروفترین فیزیوگنومیســت ،این
اصطالح را اینگونه تعریف میکند« :فیزیوگنومی علم اســت ،دانشــی
کــه بیرون را بــه درون ارتباط میدهد ،ســطح بیرونی مرئی به چیزی
کــه درون نامریی را پوشــش میدهد .میتوان توســط فیزیوگنومی از
حالت و ویژگیهای چهره ،نشــانههای درونی را شناخت» .بنابراین
الواتر از جمله کسانی است که بر علم بودن فیزیوگنومی تا کید دارد.
فیزیوگنومــی سیســتم شــناخت طبیعت ،سرشــت ،خلــق و خوی
موجودات و ظاهر فیزیکی و فرم چهرهشــان در تطبیق و مقایســه بین
اشخاص و جانوران را دخالت میدهد :شکل دماغ ،دهان ،چشمان،
گونهها ،چانه ،لبها و ترکیب هر یک با همدیگر ،در خوانش شخصیت
فرد و مقایسه آن با گونه حیوانی قابل تطبیق و دارای اهمیت است.
از سوی دیگر ،ریشههای فیزیوگنومی در رفتارهای روانشناسانه
قــرار دارد :گاهی ســعی میشــود تا بــه فردی یک شــخصیت و ویژگی
اعطا شــود که این به ســادگی و با مشاهده ساده فیزیک و چهره وی
اتفــاق میافتــد .برای مثال ،شــخصی کــه چهره گــردی دارد ،خلق و
خــوی مالیمــی دارد .فیزیوگنومــی تــاش کرده تــا این تجربیــات را بر
مبنای علمی بیان کند.
دو اصل مهم که الواتر در مطالعات چهرهشناسیاش توسعه داده،
از نوشــتههای پژوهشــگر و عالــم ایتالیایــی جیامباتیســتا دال پورتــا1و
مشاهدات ِسر توماس براون در کتاب «پزشک مذهبی» 2برگرفته شده
بود« .الواتر ،ایده ارتباط فیزیوگنومی با رفتار و ویژگیهای شــخصیتی
انسان را به عنوان یک علم مطرح نمود»(.)Mayaud, 2002 , 29

جیووانــی باتیســتا دالپورتــا ( 1615-1535میــادی) ،در زبــان
التین به ژوانیس باتیســتا پورتا نیپولیتانو 3مشــهور اســت .وی عالقه
بســیار زیادی بــه پدیدههای عجیــب و غریب ،معجزهوار و اســرارآمیز
طبیعت داشــت و در طول عمر خود ســعی داشت تا «سحر و جادوی
پیشــگویی» را از «جادوی طبیعت» جدا ســازد و آن را به یک رشــته
علمــی (کــه در ادبیات کالســیک و هنر نیز مطرح شــده بــود) ،تبدیل
نمایــد .دالپورتــا ،دوازده کتــاب در رابطــه بــا همین موضــوع به زبان
التین تحریر و بدون وقفه سعی نمود تا پدیدهها و اعمال معجزهآسا
را طبیعــی جلــوه دهــد .این کار بســیار مخاطرهآمیزی بــود زیرا در آن
زمــان تجــاوز به حریم کلیســا محســوب میشــد که ادعا میکــرد تنها
مرجع تایید نیروهای غیبی و معجزهآساست.
در عهــد باســتان ،فیزیوگنومــی منتقــدان خــودش را داشــت.
سیسرون 4یکی از این اشخاص بود که آن را در رساالت خود بیان نمود.
در دوران رنسانس ،علم فیزیوگنومی با ستارهبینی ترکیب و با آثار
دالپورتا بیشــتر پیچیده شــد .کتاب «فیزیوگنومی انســانی» که برای
اولین بار در سال  1586به چاپ رسید ،خالصهای از ادبیات گذشته
بر مبنای فیزیوگنومی بود و اقدامی برای خلق یک اثر قوی مبتنی بر
اســتفاده زیاد از تصویرسازی بود .وی اعالم میدارد که [سر و چهره]
یــک انســان شــبیه گوســفند دارای همــان ویژگیهــای شــخصیتی
گوســفند اســت و بــر اســاس نظــر وی ،یــک [آدم] احمــق و بیدیــن.
هرچنــد که فیزیکدانان زمــان دالپورتا ،دالیل او را به صورت جدی
مــورد بحــث قــرار داده بودنــد ،ولــی فیزیوگنومــی ،بارهــا در ادبیــات
5
پزشکی ظاهرشده بود .در قرن هجدهم میالدی ،فرانس ژوزف گال
( 1828-1758میــادی) ،علــم فرنولوژی 6یــا جمجمهخوانی را بنیاد
نهاد؛ علم مطالعه شخصیت و استعداد و هوش افراد بر اساس شکل
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جمجمه سر آنان .در قرن نوزدهم میالدی ،یک فیزیکدان ایتالیایی
بــه نــام چــزاره لومبــروزو ،نوشــت کــه رفتارهــای جنایــی اشــخاص را
میتــوان از روی برخــی از مشــخصات فیزیکــی ،از جملــه ویژگیهای
ب��دوی و میم��ون مانن��د ،پیشبین��ی نم��ود (.)Jenkinson, 1997,5
ً
مطمئنــا چنیــن تصاویــری در ادبیــات فیزیوگنومــی ،در حاشــیه
تصویرسازی تشریحی و آناتومی قرار میگرفت ،ولی متون و نوشتههای
دالپورتــا دربــاره شــکل ابــرو ،طول بینــی و وســعت چانه ،بــه جزییات
زیادی اشاره کرده است .وی همچنین نقش مهمی در تاریخ تطبیقی
آناتومی-که خود به تنهایی یک حوزه وسیع میباشد ،-بازی میکند.
یوهان کاسپار الواتر ،7به طور خاص به خاطر اثر مشهورش در رابطه
با فیزیوگنومی معروف شــده اســت که در آن ،مشــاهدات فیزیک یک
شــخص و به ویژه چهره وی ،اجازه میهد تا شــخصیت ،احساسات و

اخالق وی شــناخته شــود .اثر الواتر توســط برخی از فالسفه مورد نقد
بســیار قرار گرفته است .در عهد کهن ،بعضی از فالسفه و دانشمندان
معتقد بودند که بین انسان و حیوان شباهتهایی وجود دارد.
فیزیوگنومــی در قــرن نوزدهــم میــادی ،اشــتهار و توســعه یافــت
بــه ویــژه با نظریــات متخصــص جرمشناســی چــزاره لومبــروزو ،8و اثر
مشــهورش «انسانشناســی جنایــی» .9بر طبــق این نظریــه ،علم در
خدمــت نظــم اجتماعی اســت .وی به خاطر نظریــات و تئوریهایی
ً
کــه بــر روی «جنایت» نوشــته ،مشــهور اســت .نظریاتش قویا توســط
نظریه انحطاط ،نژادپستی و تغییر شکل ،برجسته شده است.
چهرهشناســی و نظریــه تطبیــق چهره انســانی و جانــوری در قرن
بیســتم نیز با شــیوههای انتقادی سیاســی و اجتماعی آمیخته شــد
و بــه عنــوان یک ابزار مــورد بهره برداری قرار گرفــت؛ برای مثال «یک

تصویــر « -1دســتگاه تصویــر نیمــرخ» ،دســتگاه و سیســتم انتقــال و کشــیدن طــر ح ســایهای
صورت ،از کتاب هنر شناخت انسان توسط فیزیونومی ،گاسپار الواتر.
مأخذ)fr.wikipedia.org( :

تصویر - 2برگه ای از کتاب «انسانشناسی جنایی» اثر چزاره لومبروزو.
مأخذ)fr.wikipedia.org( :

تصویر  -3مدل شــیر و انســان شیرســان ،تصویرســازی ،جیامباتیســتا دال پورتــا ،فیزیوگنومی
انسانی ،ناپل 1602 ،میالدی ،موسسه تحقیقات ِگتی.
مأخذ)Baltrusaïtis, 1996, 25( :

تصویــر -4انسانســان ،خوکســان ،تصویرســازی ،جیامباتیســتا دال پورتــا ،فیزیوگنومــی
انسانی ،ناپل 1602 ،میالدی ،موسسه تحقیقات ِگتی.
مأخذ)Baltrusaïtis, 1996,19( :
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نشــریه هفتگــی مصــور در پاریــس بــا عنــوان فرانس-دیمانــش ،10در
شــماره  189خــود در آوریــل  ،1950یــک صفحــه کامــل از عکسهای
شخصیت های مختلف مشهور و حیوانات وحشی و اهلی را کنار هم
قرار داده و چاپ کرد و ســبب شــد تا شباهت عجیبی بین آنها نشان
داده شـ�ود»( .)Baltrusaïtis, 1996, 15ایــن اثــر ،یکــی از نمونههــای
تاثیرگــذار قــرن بیســتمی بــود کــه در زمــان خــود باعــث جلــب توجه
بسیاری به سوی فیزیوگنومی و تاثیر آن بر افکار عمومی گردید.

ادبیات فیزیوگنومیک
فیزیوگنومــی بــا کتــاب الواتــر « ،هنر شــناخت انســانها به وســیله
فیزیوگنومــی» کــه بیــن ســالهای  1778-1775میــادی بــه چــاپ
رسیده بود ،مشهور شد .در این کتاب ،تعداد زیادی گراوور (که ا کنون
در موزه لوور نگهداری میشود) ،از اولین نقاش رسمی لویی چهاردهم
به نام شارل لوبران11به چاپ رسید .این ِشبه علم که در طی قرنها بر
سنت ادبی و تصویری نیز تاثیر داشت ،میخواست اساس رشتهای را
بنا کند که از طریق آن بتوان رفتارهای روانشناسانه فرد را به صورت
ً
ســاده از فــرم و شــکل چهــره وی و مشــابهت تقریبا واضــح آن با چهره
حیوانی که با او قرابت دارد ،مشخص نمود.
در ایــن کتــاب ،طبقهبنــدی افــراد بــر اســاس هــر حیــوان صورت
گرفتــه اســت ،بــرای مثــال اشــرافیت بــه شــیر نســبت داده شــده ،یــا

تصویــر -5کنــار هــم نهی تصاویــر شــخصیتها و حیوانات« ،انســان و حیــوان» ،تصویر رابرت
شــومان سیاســتمدار و دولتمرد فراتســوی در کنار تصویر یک سگ ،نشریه فرانس-دیمانش،
شماره  91-51 ،981آوریل .0591
مأخذ)Baltrusaïtis, 1996,15( :

نشــکنی به روباه و خفاش ،حماقت به شــتر یا دانایی به خرس
پیما 
و بــا کاربــرد رفتــار و خطــوط چهــره ،ا گــر هریــک از اینها به هــر کدام از
حیوانــات نزدیــک باشــد ،ایــن صفــات و خصوصیــات حیــوان به آن
شخص نیز اطالق می گردد (. )theswedishparrot.com
لوبــران ،خطوط مختلــف نقاط چهره را به هم مرتبط نمود و یک
ترکیــب هندســی پیچیــده را بــه وجــود آورد که بــه وی اجــازه میداد
تواناییهــای روحــی -روانــی و شــخصیت و صفــات ممیــزه فــرد را
مشخص کند .زاویه شکل گرفته از محور چشمان و پلکها میتواند
نتایج مختلفی را نشــان دهد ،این زاویه بر روی پیشــانی باال رفته تا
به روح نزدیک شود یا به سوی بینی و دهان پایین آمده تا همچون
بخشهــای حیوانــی مالحظــه شــود ( .)charleslebrun.comایــن
تناســبات هندسی به وجود آمده فردی در مقایسه با تناسبات سر و
چهره حیوان ،میتواند صفات و روحیه فرد را بازگو کند.
هنــر فیزیوگنومــی کــه از عهــد کهــن وجود داشــته ،با اصــل وجود
ارتبــاط فیزیکــی طــرح و فــرم چهره با شــخصیت فرد شــکل میگیرد.
بدین معنی که این هنر« ،شیوهای است که خلق و خوی و طبیعت
انســان را ،بــه وســیله عالئمــی کــه بــه صــورت ثابت وجــود دارنــد ،یا
توسط اتفاقاتی که آن عالئم را تغییر میدهند ،میشناساند»(Della
.)Porta Neapolitain,1655, livre1: 62
از سوی دیگر ،دالپورتا درکتاب فیزیوگنومی ،در خصوص ارتباطات
گیاهــی نیــز توضیــح میدهــد کــه «در ماهیهــا ،ســبزهها و درختــان

تصویر - 6فیزیوگنومی ،طرح چهره انسان جغد ،شارل لو بران ،قرن هفدهم میالدی.
مأخذ)vog.hin.mln.www( :

تصویر - 7فیزیوگنومی سر انسانی متناسب با سر عقاب ،سر خر و سر قوچ ،شارل لوبران ،قرن هفدهم میالدی.
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عالیــم مشــابهی وجــود دارد کــه میتوان بــه رفتار ،خــواص [درمانی]
و رذایل[مضـ�ر] آنهـ�ا پـ�ی بـ�رد» ( .)Ibid,89عالئــم و نشــانهها بواســطه
شــباهت بــا حیوانــات ،آشــکار و قابــل رویت هســتند .مشــخصهها و
ویژگیهایــی کــه وامگرفتــه و ریشــه در ســنتهای شناختهشــدهی
کهــن دارد و بــه نوعــی حاصــل تجربیــات گذشــتگان نیــز میباشــد.
کتاب دالپورتا شــامل چهار جلد است .اولین جلد اصول عمومی
فیزیوگنومــی و مباحثــات نویســندگان و فالســفه کهــن ،دومیــن و
ســومین بــر اســاس معانــی و مفاهیمی اســت که متناســب با صفات
منطبق بر فرم سر ،چهره ،گردن ،تنه و بازوان ،شکم ،پاها و چشمان
(مطابــق بــا اصــول زومورفیســم یــا فــرم حیوانــی) ،کتــاب چهــارم،
مدلهــای فیزیکی مطابــق با خواص و مضرات مهم و اصلی را شــرح
داده و توصیــف مینمایــد .همــه اینها نشــان میدهد کــه دالپورتا بر
روی اندیش ـهگرایی ،عقالنــی و علمیکــردن فیزیوگنومونــی بــرای
قابلقبول کردن آن تا کید زیادی داشت.
«وی به خواص درمانی ظاهر خارجی گیاهان پی برده بود» (�Si
 .)mon, 1996 , 36تشــابه بین بخشهای بدن گیاهان و انســانها،
یا بین عواطف و احساســات قابل توجه گیاهان و انســان مورد توجه
دالپورتا قرار گرفته بود .گیاهان ،دارای سیستم عالئم بصری هستند
که پزشکان را در درمان و شفا هدایت میکند .برای دالپورتا ،مشابه
همین سیســتم اســتنتاج و اســتنباط دربرگیرنده جهان قابل رویت،
انســانها ،گیاهــان ،حیوانــات ،کانیهــا ،مکانها ،فصول و ســتارگان
اســت .شــبکه گســتردهای از ارتباطات پنهان ،احساســات اسرارآمیز
بین گیاهان ،جانوران و انسان جهان را تنیده است.
امــا کتــاب فیزیوگنومــی الواتــر هــم در ادبیــات و هــم در هنــر
تصویرســازی ،حائز اهمیت است« .کتاب فیزیوگنومی الواتر ،از 1790
تــا پایــان نیمــه اول قــرن نوزدهــم میــادی ،تاثیــر زیــادی بــر تکنیک
پرترهســازی داســتانها و رمانهــای اروپایــی گذاشــت .بســیاری از
نویســندگان بــه شــیوه خوانــش و طبقهبنــدی عالئــم و نشــانههای
توصیف شده در این کتاب مراجعه نموده و شخصیتهای داستان

خود را خلق کردهاند» (.)Blackburn, 2008, 8
ً
کهن اصالتا یونانی یعنی
در این اثر ،نویســنده ،یک تکنیک بســیار ِ
فیزیوگنومی را ،با رمزگشــایی شــخصیت فردی توسط مطالعه با دقت
جزییــات ظاهریشــان ،دوباره به ســلیقه عصر خود درآورد .بســیاری از
نویسندگان اروپایی از سیستم تهیه شده در این کتاب ،برای توصیف
شــخصیتهای کتابشــان الهام گرفتهاند :در آلمان گوته ،هردر ،12ژان
پل ریچر ،13نووالیس و شوپنهاور؛ در فرانسه مادام دو استائل ،سنانکور،
شــاتوبریان ،اونــوره دو بالــزا ک ،تئوفیــل گوتیه ،ژرژ ســاند ،اســتندال و
بودلـ�ر ()Lecoq, 1995, 239؛ در انگلســتان دیکنــز ،شــارلوت برونتــه،
شارلوت اسمیت ،ماتیو گرگوری لویس (.)Blackburn,2008,10
در این عصر ،همه چیز بر ِگرد مفهوم «قابل رویت بودن» سازمان
مییابــد .خصوصیــت فیزیکــیای کــه نــه تنهــا کارکــرد تصویرســازی
شــخصیت را کامــل میکنــد ،بلکه اجــازه میدهــد تا «یک اثــر واقعی
معتبــر علمی» خلق گردد .ولی نویســندگانی کــه از فیزیوگنومی الهام
گرفتهانــد ،آن را بــا فاصلــه معینــی نســبت بــه کــد داده شــده ،انجام
میدهنــد .بــرای آنها ،ارزش بیانی اثر بیشــتر جذاب اســت زیرا اجازه
میدهد تا اصول پایهای سیستم را خلق کنند :اصل مفروض ارتباط
بیــن داخــل و خــارج ،وحــدت ترکیببنــدی ،اصــل تعــادل همچون

تصویر - 9ارسطو و فیزیوگنومیاش ،کسانی که دارای سر تیز هستند ،بی حیا و گستاخ بوده و
طبیعت و سرشت پرندگان تیز پنجه همچون کالغ یا بلدرچین را دارند.
مأخذ)Baltrusaïtis, 1996,15( :

تصویر - 8طرح شباهت تناسبات چهره انسان و حیوان ،صفحاتی از کتاب فیزیوگنومی انسانی « 1586 ،» De Humana Physiognomonia libri IIIIمیالدی ،کتابی نوشته جیامباتیستا دالپورتا .
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معیــار زیبایــی ایــدهآل که نقــش حیات ـیای در ادبیات رئالیســتی ،از
بالــزا ک تــا زوال را برای فهم جدید از شــخصیت و رابطــه ارگانیکاش با
دنیا ،بازی میکند (.)Montandon, 2000, 471
اولین دلیلی که باعث شد توجه بسیاری از نویسندگان فرانسوی
به تکنیک و شیوه فیزیوگنومی الواتر جلب شود ،ناپایداری سیاسی-
اجتماعی بود که انقالب فرانســه را ســبب شد .زمانی که الواتر اولین
ً
نسخه اثرش را به آلمانی منتشر کرد ،نظر علمی در آن ا کثرا نامطلوب
بود .بنابراین برای بسیاری از نویسندگان ،تئوریهای فیزیوگنومیک
که بر اساس تحلیلهای اجتماعی بود ،جالب به نظر میرسید.
برودری در رساله خود از قول شاتوبریان که مطالعات الواتر بر روی
خطشناســی برایــش جالب بــود ،در ایــن خصوص مینویســد« :همه
علمــای دوران باســتان به حقیقت این علم واقف بودنــد و الواتر آن را
به عنوان یک کمال ناشناخته برای ما به ارمغان آورده است .واقعیت
این اســت که بیشــتر مردم آن را رد میکنند زیرا آن را بد میدانند .من
اغلب از آن با موفقیت استفاده میکنم .من دوست دارم در گوشهای
تاریــک در محــل رفــت و آمــد مــردم ،پنهانی بــرای مشــاهده این گونه
مردمی که در اطراف من هستند بنشینم» (.)Borderie, 2002, 39

و کاریکاتور باشــد ،هرچند که در بیشــتر چهرهنگاریهــای کاریکاتوری،
خــواه ناخــواه شــیوههای فیزیوگنومیــک قابــل رویــت اســت .بنابرایــن
طر حهای کاریکاتوری را در برخی از موارد میتوان نمایش ظاهری باطن
و فیزیوگنومیــک دانســت .ایــن شــیوه از نمایــش چهــره و چهرهپردازی
فیزیوگنومیک ،در کارهای میکل آنژ نیز قابل بازشناسی است.
یکــی از هنرمنــدان شــاخص کــه در قــرن هجدهــم میــادی
تمایــل زیــادی بــه فیزیوگنومــی داشــته و آثــاری ارائــه داده ،تومــاس
روالندســون 14اســت« .هنرمنــدان انگلیســی همچــون روالندســون،
طر حهای گروتســک لئونــاردو و کاریکاتورهای پی یــر لئون گززی 15را
بــا چاپ آنهــا بازآفرینــی و به نمایــش درآوردند .روالندســون در طول
حیات خود ،شــهرت زیادی به عنوان کاریکاتوریســت پیدا نمود ،در
طر حهایش ،بین انسانها و حیوانات به صورت مقایسهای و روایی
کار میکــرد» ( .)artmuseum.princeton.eduبــه عنــوان مثال در یکی
از طر حها که در موزه هنر پرینســتون نگهداری میشــود ،سر انسانی
با سر یک گوسفند مقایسه و در کنار هم قرار داده شده (تصویر،) 13
یا در طر حهایی دیگر ،شخصیت انسانی را با شتر ،ماهی و مارمولک
کنارهم نهاده و مقایسه نموده است (تصویر.)14
لئونــاردو داوینچــی در یادداشــتهایش در یک رســاله نقاشــی ،به
هنرمنــدان جــوان ،چگونگــی ســرعت در طراحی صورت شــخص را به
نحوی که آن را در ذهن به یاد داشته باشند ،توصیه کرده است« :من
نبایددربارهصورتهایهیوالییصحبت کنمزیراآنهابهآسانیدر ذهن
نگهداری میشوند» .شیفتگی لئوناردو به نهایت استفاده از امکانات و
ویژگیهای چهره در تعداد زیاد طر حهایی که به طور گسترده بوسیله
شــا گردانش و هنرمنــدان بعدی همچون ونسســاوس هــوالر 16تقلید
شده بود ،قابل مالحظه است .در یکی از طر حهای هوالر چهرههایی
دیده میشــود که کنارهم نهاده شــده -در ســمت چپ و راســت باال-
و فیگورهایــی بــا ویژگیهــای اغراقآمیــز و تیپهــای آرمانیشــده بــه
نمایــش درآمدهانــد .در بــاال و در مرکز ،چهره موجــودی با ویژگیهای
تخیــل مآبانــه دیــده میشــود کــه از حالــت انســانی دور شــده اســت.

تصویر -10طراحیهای پرتره فیزیوگنومیک ،لئوناردو داوینچی ،گالری دال آ کادمیا ،ونیز.
مأخذ)fr.wahooart.com( :

تصویر -11طراحی فیزیوگنومیک ،میکل آنژ 1530 ،میالدی ،موزه بریتانیا ،لندن.
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نقاشی فیزیوگنومیک
از میان نقاشان معروف دوره رنسانس ،میتوان به لئوناردو داوینچی
اشــاره نمــود که به علم کهن و کالســیک قدیم به ویــژه فیزیوگنومی که
توســط چندیــن نفــر از علمــای آن دوران ارائــه شــده بود ،عالقــه وافری
داشت .بیشتر مطالعاتی که انجام شده ،از نظم و انضباط علمی و هنری
وی حکایــت دارد .در بیــن برخــی محققیــن هنــر ،تمایل زیــادی وجود
دارد که لئوناردو ،همچون یکی از پیشــگامان اولیه هنر مدرن معرفی و
دیده شــود و کارهای او را از مدلهای مفهومی علمی فیزیوگنومی جدا
ســازند .برخی از پژوهشــگران معتقدند که لئوناردو در نوشتههایش در
مورد فیزیوگنومی و رویکرد چهرهنگاریهایش ،از فکاهی و طنز استفاده
میکرده است و این امر بر روی سایر هنرمندان نیز تاثیرگذار بوده است.
در واقع به نظر میرسد اغلب طر حهای وی ،چیزی مابین فیزیوگنومی
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لئوناردو اغلب از فیگورهای انســانی به ســمت فیگورهای خیالی
و هیوالیــی حرکــت میکنــد و ایــن موضــوع کــه ترکیبی از مشــاهده و
تصور و خیال اســت ،در طر حهایش دیده میشــود .این طرح هوالر
را نیــز بایســتی ارجاعــی به لئوناردو دانســت .این طر حها ،با داشــتن
ویژگیهای خاص ،شخصیت ذاتی افراد را عیان میکنند و آ گاهانه یا
ناآ گاهانــه به علم فیزیوگنومی برمیگردند هرچند که در برخی موارد،
اصطالح کاریکاتور بر روی این گونه کارها نهاده شود.
با توجه به موارد ذکر شده در خصوص طراحیهای کاریکاتورمآبانه
(که برخی از آنها به طور موردی عنوان شد) ،میتوان با در نظر گرفتن
اینکــه بیــان فیزیوگنومیــک در روح و مفهــوم ایــن کاریکاتورها نهفته
اســت ،اصطــاح کاریکاتــور فیزیوگنومیک به این آثــار اطالق نمود .از
بین دیگر هنرمندان شاخصی که دارای این شیوه هستند ،میتوان
به ویلیام هوگارث 17و لویی-لئوپولد بویلی 18اشاره نمود.
گراوورهــا و نقاشــیهای هــوگارث ،منبعــث از شــرایط اجتماعــی و
سیاسی زمان خویش بود .چهرههایی که در بعضی از آثار او ترسیمشده،
شــخصیت صاحبــان آن را نشــان میدهــد .در یکــی از آثــار کاریکاتــور
فیزیوگنومیــک وی ،مجموعهای از چهرهها و شــخصیتهای گونا گون
ترسیم شدهاند .این انبوه نگاری چهرهها و شخصیتهای کاریکاتوری،
در اثری از نقاش فرانســوی ،لویی-لئوپولد بویلی ،نقاش دوران انقالب
فرانســه نیز ،مشاهده میشــود .برخی از نقاشیهای وی ،بین مرزهای
فیزیوگنومی علمی و کاریکاتور جای میگیرند ،با این وجود در بسیاری از
آنهااینمرزهاشکستهشدهونمیتوانبینآنهامحدودهومرز ایجاد کرد.

در فرهنگ شــرق نیــز تمایل به فیزیوگنومــی ،از قرون کهن وجود
داشــته اســت .در ژاپــن ،علــم فیزیوگنومــی در تشــریح و توصیــف
ویژگیهــای شــخصی فــرد با نظر بــه مختصــات چهره کاربرد داشــته
اســت و در کتابهای مصورشــده ،این موضوع تصویر و تفســیر شده
اســت .ایــن هنــر در ژاپن به هنــر چهرهخوانــی معروف بــوده و کاربرد
داشــته اســت .هرچنــد در ژاپــن ،فیزیوگنومــی بــه عنــوان یــک علــم
شــناخته نشــد ،ولی به عنوان یک هنر مورد اقبال قرار گرفت و دارای
ارزش فرهنگی قابل توجهی شد.
فیزیوگنومی-تبلــور مشــاهدات مشــتاقانه ،اســتدالل ژرفنگرانه
و شــواهد تجربی در طبیعت انســانی -به وضوح نشــان میدهد که
ژاپنیها چگونه دیگران را تفسیر میکنند ،چه آنهایی را که معتقدند
واقعــی هســتند ،و چــه آنهایــی را کــه در فــرد دارای ارزش میداننــد.
فیزیوگنومــی ژاپنــی ،بیشــتر بــر روی طراحــی موقعیــت ،شــخصیت و
توانایــی فــردی و بــر روی تجربیــات شــخصی تمرکــز دارد .در خوانش
چهره (فیزیوگنومی ژاپنی) ،نکات اساسی شامل فرم صورت ،ابروها،
چشمان ،بینی ،دهان و گوش است.
فیزیوگنومــی در چین گســترش یافته بود .طبق گزارشــات قدیم،
اصــل آن بــه سلســله زو 19برمیگردد .ولی قبــل از اینکه دو کتاب مهم
بیــرون آید ،توســعه سیســتماتیک فیزیوگنومــی صــورت نگرفته بود:
یکــی دالما-ســانگ بــوپ 20نوشــته دالمــا ،بزرگتریــن راهــب هندی
و دیگــری مائوی-ســانگ بــوپ 21راهــب مائویــی سلســله ســونگ.
فیزیوگنومونی چینی ،بوسیله مردمی که برای تحصیل به چین رفته

تصویر -12مرد با سر گوسفند سان ،توماس روالندسن ،قرن هجدهم-نوزدهم میالدی ،قلم
و مرکب قهوهای 16.8 x 10.4 ،سانتیمتر ،موزه هنر پرینستون.
مأخذ) artmuseum.princeton.edu( :
تصویر -14مرد با سر ماهی سان و مارمولک سان ،توماس روالندسن ،قرن هجدهم-نوزدهم
میالدی ،آبرنگ و مرکب قهوه ای 22.5 x 18 ،سانتی متر.
مأخذ)www.invaluable.com( :

تصویر -13مرد با ســر شــتر ســان ،توماس روالندســن ،قرن هجدهم-نوزدهم میالدی ،قلم و
مرکب قهوه ای 16.5 x 11.9 ،سانتیمتر ،موزه هنر پرینستون.
مأخذ) artmuseum.princeton.edu( :

نسسالس هوالر 1645 ،میالدی.
تصویر  -15طراحی سرها ،گراوورِ ،و ِ
مأخذ)www.invaluable.com( :
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بودند ،در طول ســه دوره پادشــاهی به شــبه جزیره کره انتقال پیدا
نمود .فیزیوگنومی در زمان سلســله کوریو1392-918( 22میالدی) و
چوســان 1897 -1392( 23میالدی) توســعه یافته بود ،به ویژه اینکه
بودیســم جریان اصلی آن بود .فیزیوگنومیس ـتهای مشــهور کوریو،
دوزئــونِ ،24هــی جینگ 25و موهــا 26همگی راهب بودند .در سلســله
چوســان ،علمــای معروفــی همچــون ســوکیونگ-دا ک 27و لی یول-
گوک 28راهبان بودایی بودند که به علم فرنولوژی یا جمجمهشناسی
نیز تســلط داشــتند .فرنولــوژی ،به خصــوص همچون نکتــه مهم در
درمــان بیماریهــا ،حتــی در کتــاب علــم پزشــکی ِهئو ژون نیــز آمده
بــود .فرنولوژی ،ستارهشناســی و طالعبینی بــود که بر روی فرد تمرکز
مینمود ،نه تنها بر روی شــکل صورت شــخص ،بلکه برروی دست،
پا و کل بدن .ولی صورت ،مهمترین قسمت بود (.)www.sac.or.kr
در هند فیزیوگنومی نیز با توجه به وجود اساطیر و خدایان هندی
از توجــه خاصــی برخوردار بود .در فرهنگ اســاطیری هند ،خدایان،
ترکیبــی از جانــوران و حیوانــات بــوده و دارای قــدرت خارقالعــاده و
مافــوق بشــری هســتند؛ بــا ایــن وجــود ،عالئــم و نشــانههای همــان

جانور را نیز دارند ،همانند هانومان پادشــاه بوزینگان .عالوه بر این،
تفکــرات بودایــی نیــز در توســعه فیزیوگنومــی عاملیــت داشــته و در
بسیاری موارد از آن استفاده نمودند.
بودهی به معنی فرآیند دانش و ادرا ک ذهنی و تفکر است .بودهی
نــه تنهــا بــا ناحیه آ گاهــی و هوشــیاری فیزیوگنومیک (پیشــانی و ابرو)
ً
و مســتقیما بــا باالی پیشــانی ارتبــاط دارد ،بلکــه با قلمرو احســاس و
فردیت فیزیوگنومیک ،و با باالی بینی و لب باالیی نیز مرتبط است .در
ناحیه حس هوشــیاری و آ گاهی ،بودهی به معنی جذبههای معنوی
تفکر و شــرایط آ گاهی اســت کــه اجــازه میدهد برنامــه زندگی متعالی
تحقــق یابــد .ماهــات یا چیتا بــه معنی ناحیــه آ گاهی مطابــق با آنچه
کــه فردیت شــخص را واقعــی میکند ،اســت .نواحی دیگــری از آ گاهی
فیزیوگنومیک نیز وجود دارند از جمله :ماناس ،درک عینیت از جهان
اطراف ،ناحیه فیزیوگنومیک لب و چانه؛ برهمن ،آغاز معنویت مطلق،
ناحیه فیزیوگنومیک پیشانی و ابرو؛ آتمان به معنی آغاز زندگی معنوی
است که ماهیت انسان را تشکیل میدهد ،ناحیه فیزیوگنومیک اش،
بینی و پل بینی است.)www.emotions.64g.ru(...،
در ایــران نیــز می تــوان تاثیرات چهره خوانی و فیزیوگنومــی را در هنر
مالحظه نمود .یکی از مهمترین نقاشــانی که آثار وی را میتوان در این
حــوزه جــای داد ،غیاثالدیــن محمد نقــاش ،هنرمنــد دوره تیموری و
زمان شاهرخ است .نگارههای وی با شیوههای متداول نگارگری ایرانی

تصویــر  -16شــخصیتهای فیزیوگنومیــک و کاریکاتــوری ،ویلیــام هــوگارث 1743 ،میــادی،
کتابخانه عمومی نیویورک.
مأخذ)karenwestendorf2.wordpress.com( :

تصویــر  -17جمــع ســی و پنــج چهره بــا حاالت بیانــی مختلــف ،لویی-لئوپارد بویلــی-1823 ،
 ،1835مجموعه ویلیام آی کوچ ،نیویورک.
مأخذ)www.artnet.com( :

تصویــر -18طرحــی از کتــاب مصــور فیزیوگنومــی،
نینسو هیتوری ِجیکو 1856 ،میالدی.
مأخذ)hotoke-antiques.com(:

تصویر  -19نسخه خطی در ارتباط با فیزیوگنومی ،تصویرسازی با قلم و مرکب و رنگ 26 ،برگه 241 x 385 ،میلی متر ،قرن نوزدهم میالدی،
ژاپن.
مأخذ)hotoke-antiques.com( :
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تفاوتهایــی دارد .از مهمترین ویژگیهای آن ،ترســیم شــخصیتها و
موجــودات غیرمعمــول با چهــره و فیگورهای عجیب و غریب اســت که
شــامل دیوان ،ددان ،شــیاطین ،ســیاهان ،دراویش و ســایرین است.
در برخی از چهرهها ،شــخصیت فرد به نمایش درآمده اســت .به برخی
نیــز میتوان شــیوه کاریکاتور اطالق نمود (مشــابه آنچه در آثــار لئوناردو
و هنرمنــدان چینــی و هنــدی دیده میشــود) .شــیوه عجایبنــگاری و
طر حهای گروتسک وی نیز برگرفته از فرهنگی خارج از حوزه ایران است
و بیشــتر به نقاشــی چینی ،اویغوری و بوداییان هند نزدیک است .این
تاثیرپذیری نیز مربوط به ســفر و ارتباط وی با چین و کشــورهایی است
که در مسیر آن قرار داشت و باعث ورود عناصر چینی به ایران شد .این
مطلب در برخی از اسناد نوشته شده است...« :گزارش وی [غیاثالدین
نقاش] ضمیمه تاریخ حافظ ابرو و مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی

تصویــر -20فیزیوگنومی کامل هامپ روب ( ِزنگشــی مای شــیانگ فا کانپیــان Zengshi mayi
 ،)xiangfa quanpianکیو زونگ کنگ ،قرن نوزدهم میالدی ،کتابخانه ملی استرالیا.
مأخذ)www.abc.net.au( :

تصویر -21راما و ســیتا نشســته بر روی اریکه ســلطنتی با ال کشــمنا و هانومان ،پاهری ،حدود
 1805-1800میالدی ،گواش با طال روی کاغذ 14.4 x 19.9 ،سانتی متر.
مأخذ)www.emotions.64g.ru( :

و روضهالصفــای میرخوانــد اســت .ارتبــاط بــا چیــن گرچه کوتــاه مدت
بــود ولی مــوج جدیدی از تأثیر نقشمایههای چینــی را در هنر تیموری
بــه دنبــال داشــت» (آژنــد .)27 ،1387 ،البته نفوذ تاثیــرات هنر چین بر
نگارگری و نقاشی ایران از زمان مغوالن و در دوره ایلخانی آغاز شده بود.
ایــن تمایل و دقت در ترســیم جزییــات دقیق چهره و اغــراق در آنها ،در
طراحیها و آثار محمد سیاه قلم ،را میتوان در هنر چهرهنگاری چین و
هند مالحظه نمود.

تصویر -22دو دائوئیست جاودان ،غیاث الدین محمد نقاش ،قرن نهم هجری ،مکتب تبریز.
مأخذ)www.pinterest.com( :

ً
تصویر  -23دو درویش عجیب و غریب ،احتماال تبریز ،اواخر قرن نهم هجری ،کلکسیون خلیلی.
مأخذ)www.khalilicollections.org( :

نتیجه
نویســندگان بسیاری در داســتانها و رمانهای خود از فیزیوگنومی
اســتفاده نمودهانــد ،حتــی برخی که شــاید بــه آن نیز اعتقاد نداشــتند
ناخــودآ گاه بــه آن تکیــه نمودنــد .در هنــر تصویرگــری و نقاشــی نیز این
اتفاق رخ داده اســت .فیزیوگنومی را باید علم میانرشــتهای آمیخته از
ریاضیات ،هندســه ،فلسفه ،ستارهشناسی ،طالعبینی و هنر دانست و

بــه آن نــگاه کرد .کتب الواتر یا دالپورتا و ســایرین توســط خــود آنان و یا
تصویرگران برای شناســاندن فیزیوگنومی و فهم دقیق و مقایســه آن با
چهرهی شخصیتهای معروف یا تیپهای معمول جامعه مصور شده
است .نقاشان نیز به صورت فردی تجربیات خود را در این خصوص به
تصویر درآوردهاند که نشــان از آ گاهی و شــناخت اجتماعی آنان اســت:
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لئوناردو داوینچی ،میکل آنژ ،روالنسون ،هوالر و سایرین .در این میان
باید به این نکته توجه نمود که بیشتر نقاشانی که در این حیطه فعالیت
داشتند،شیوه کاریکاتور رابه کار میبردند کهدر واقعریشهدر فیزیوگنومی
داشت؛ بنابراین کاربرد مفهومی اصطالح کاریکاتور فیزیوگنومیک برای

آن مناســبتر به نظر میرســد ،زیرا پایه و اســاس هردو بر روانشناســی
فــردی و جامعهشناســی اســت .در هنر شــرق نیــز فیزیوگنومــی جایگاه
ً
ویژهای داشــت ولی صراحتا با این اصطالح نامیده نشــده بود؛ با وجود
این ،مفهوم آن در طر حهای ارائه شــده ،کم و بیش مســتتر شــده بود.
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