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طراحی لبخند

مقدمه

زیبایی شناسـی، صرفـاً بـه معنـای خلـق و درک زیبایی اسـت. ادراک زیبایـی، در باور کنونـی، در بخش 

پیشـین مغـز صـورت می گیـرد، کـه اغلـب آن را سیسـتم لیمبیـک )i)Limbic می نامنـد، و مـا آن را 

به عنـوان محـل ضمیـر ناخـودآگاه می شناسـیم. 1

 O’Doherty و همـکاران، در مطالعـه ای بـرای اسـکن نواحـی خاصـی از مغـز کـه بـه چهره هـای 

جـذاب واکنـش نشـان می دهنـد، از تصویربـرداری ام آر آی عملکـردی )ii)fMRI بهـره بردنـد. آنها پی 

بردنـد صورت هـای جـذاب، باعث تحریک قشـر )iiiOrbitofrontal )OFC می شـوند کـه ناحیه درک 

ارزش و پـاداش اسـت. نکتـه جالب تـر این کـه واکنش هـا در درون ناحیـه OFC به واسـطه  مشـاهده 

صـورت خنـدان بیشـتر شـده و ایـن نشـانگر آن اسـت کـه فعالیـت OFC به واسـطه لبخنـد بیشـتر 

می شـود. 2 )عکـس 1-1( 

i The limbic system: a set of brain structures that support emotion, behavior, memory 
and olfaction
ii fMRI: Functional Magnetic Resonance Imaging or functional MRI
iii OFC: Orbitofrontal Cortex
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بخش 1:  تاریخچه لبخند

متخصصـان علـوم اولیـه )i)Primatologists، پیدایـش لبخنـد را بـه بیـش از 30 میلیـون سـال پیش و در 

تکامـل ")ii)grin نشـان دادن دندان هـای بـه هـم چسـبیده ناشـی از تـرس" در میمون هـا و ایپ هـا مربـوط 

دانسـته اند. درواقـع میمون هـا و ایپ هـا، با نشـان دادن دندان های به هم چسـبیده بـه شـکارچیان می فهماندند 

آسیب رسـان نیسـتند و یـا از آن به عنـوان عامـت تسـلیم بـه اعضـای غالـب تـر گـروه اسـتفاده می کردنـد. 3 

)2-1 )عکس 

بااین وجـود، نشـان دادن دندان هـا در همـه حیوانـات، نشـانه انتقـال رفتـار یـا احساسـات منفـی 

نیسـت. به عنوان مثـال، در ماکای هـای باربـری )iii)barbary macaque نمایش دهان باز، نشـانه ای از 

بازیگوشـی تلقـی می شـود کـه احتمـاالً ریشـه و هدفی مشـابه لبخنـد انسـان دارد. 4

ایـن امـکان وجـود دارد کـه لبخنـد در بیـن گونه هـا و به ویـژه در بیـن انسـان ها، به شـکل متفاوتی 

تکامـل یافته باشـد.

بـه نظـر می رسـد grin یـا همان نشـان دادن دندان های به هم چسـبیده از یک واکنش دفاعی ناشـی 

می شـود. به عنوان مثـال، وقتـی مرکبـات را پوسـت می کنیم – عملی که خطر پاشـیدن قطرات اسـیدی 

مرکبـات را بـه چهـره مـا بـه همـراه دارد – به طـور خـودکار لب هـای خـود را بـه پشـت دندان هایمـان 

می کشـیم. بابون هـا نیـز در هنـگام خـوردن کاکتوس آبـدار، بـرای جلوگیری از سـوراخ کـردن لب های 

خـود، آنهـا را از روی دندان هـای خـود کنـار می کشـند و دندان هـای خـود را به هم می فشـارند. 

احسـاس تـرس نیـز سـبب کشـیده شـدن گوشـه دهان مـا بـه طرفیـن می شـود. در فیلم های ضبط شـده 

از افـراد سـوار بـر تـرن هوایی، بیشـتر اوقـات لبخندها ناشـی از لـذت نیسـتند، بلکـه همانند سـایر پریمات ها 

)primates(، درواقـع نشـان دادن دندان هـا ناشـی از وحشـت می باشـند. امـا چگونـه نشـان دادن دندان های 

به هم چسـبیده بـه لبخنـد تبدیـل شـد؟ میمون هـای بـزرگ یک قـدم فراتـر می رونـد؛ نشـان دادن دندان های 

i Primatology: the scientific study of primates
ii Grin: to draw back the lips so as to show the teeth
iii Barbary Macaque: one of the best-known Old World monkey species

1



 Orbitofrontal (OFC( عکـس 1-1: تحریک ناحیـه
در مغز انسـان توسـط مشـاهده صورت خنـدان که در 

تصویر برداری fMRI مشـخص اسـت.

عکـس 1-2: نشـان دادن دندان هـای به هم چسـبیده 
)grin) توسـط میمـون هـا، نمایـش حالـت صـورت 

ناشـی از ترس اسـت.
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به هم چسـبیده در آنهـا اگرچـه هنـوز یـک سـیگنال عصبـی اسـت، امـا واکنشـی مثبت تـر تلقـی می شـود. از 

بسـیاری جهـات، نشـان دادن و روش هـای مـورد اسـتفاده آنهـا از لبخند، بیشـتر به ما انسـان ها شـبیه اسـت. 

)3-1 )عکس 

در صـورت انسـان، چهل وسـه ماهیچـه وجـود دارد. Tulp، آناتومیسـت هلنـدی در سـال 1641، 

نخسـتین فردی بود که جسـد یک میمون را تشـریح کرد و اذعان داشـت جزئیات سـاختاری، عضات 

و اندام هـای بـدن میمـون عیناً مشـابه بدن انسـان اسـت.

Tulp، بـا جـدا کـردن دقیـق عضات صـورت شـامپانزه، دقیقاً همان تعـداد عضات چهره انسـان را 

یافـت و در کمـال تعجـب تنهـا تفاوت هـای کمی در سـاختار و شـکل ماهیچه هـا پیدا کـرد. باوجوداین 

شـباهت ها، لبخنـد انسـان بـا میمـون متفاوت اسـت، چراکه مـا به طورمعمول گوشـه های دهـان خود را 

بـاال می بریـم و احساسـمان را بـه شـکلی دوسـتانه تر و بـا محبت بیشـتری بیـان می کنیم. 5

بـه هرحـال به نظـر می رسـد نشـان دادن دندان هـای به هم چسـبیده کـه توسـط مسـیری عصبـی در پریمات ها 

ایجـاد می شـود، درواقع ریشـه شـکل گیری لبخند در انسان هاسـت. هنگامی که امـکان درگیری وجـود دارد، لبخند 

می زنیـم، چیـزی کـه همـواره حتـی در دوسـتانه ترین شـرایط در مـورد آن نگـران هسـتیم. هنـگام ورود بـه قلمرو 

و خانـه افـراد دیگـر، گل یـا شـیرینی می آوریـم و با تـکان دادن دسـت ها، بـه یکدیگر سـام می کنیـم. رفتاری که 

احتمـاالً در گذشـته بـرای نشـان دادن عدم حمل سـاح اسـتفاده می شـده؛ اما لبخنـد، ترفند اصلی ما بـرای بهبود 

روحیـه باقـی مانـده اسـت. جالـب آنکـه تحقیقات نشـان می دهد کپـی کـردن لبخند دیگـران همه را خوشـحال تر 

می کند.

همان طـور کـه در اغلب کتاب های مربوط به احساسـات انسـان بیان شـده اسـت شـک و تردیدهایی 

وجـود دارد کـه لبخنـد نشـان دهنده چهـره "شـاد" گونه های ما باشـد. لبخند بـا معانی دیگـری غیر از 

خوشـحالی، پیشـینه بسـیار غنی تـری دارد. بسـته بـه شـرایط، لبخنـد می توانـد نشـان دهنده اضطراب، 

نیـاز بـه رضایتمندی، اطمینان به اشـتیاق دیگران، اسـتقبال، تسـلیم، سـرگرمی، جذابیت و غیره باشـد. 

آیـا همـه ایـن احساسـات "خوشـحال" نامیـده می شـوند؟ )در مـورد جنبه هـای روانشناسـی لبخند در 

فصل چهارم بیشـتر توضیح داده شـده اسـت(.

1
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تفاوت های فرهنگی در درک لبخند

اگرچـه لبخنـد زدن معمـوالً به عنوان یک احسـاس مثبـت تلقی می شـود، اما بسـیاری فرهنگ ها وجـود دارند 

کـه لبخنـد را یـک بیـان منفـی و ناخواسـته می داننـد. لبخنـد زدن بیش ازحـد می تواند به عنـوان نشـانه ای از 

سـطحی بودن شـخصیت فـرد یا عـدم صداقت تلقی شـود. 6

در بعضـی از مناطـق آسـیا، افراد ممکن اسـت هنگام خجالت کشـیدن یـا دردهای عاطفـی، لبخند بزننـد. ممکن 

اسـت برخـی از افـراد برای سـام کردن بـه دیگـران لبخند بزننـد. بعضی دیگر ممکن اسـت فقـط به دوسـتان نزدیک 

و اعضـای خانـواده خـود لبخنـد بزننـد. بسـیاری از افـراد در منطقـه اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق، لبخنـد زدن به 

غریبه هـا را در ماءعـام، رفتـار غیرمعمـول و حتـی مشـکوک، یا حتـی دلیلی بـر احمق بـودن فـرد می دانند. 7

یـک مطالعـه  بـزرگ بین فرهنگـی در مـورد ادراک اجتماعـی لبخنـد افـراد، تأییـد کـرد کـه در بعضـی از 

فرهنگ هـا، فـرد بـدون لبخنـد، ممکـن اسـت نسـبت به همـان فـرد با لبخنـد، هوشـمندتر انگاشـته شـود )و 

اینکـه عـدم اطمینـان فرهنگـی ممکن اسـت ایـن تفاوت هـا را توضیـح دهـد(. به عاوه، همـان مطالعه نشـان 

داد کـه فسـاد در سـطح جامعـه ممکـن اسـت ادراک جامعـه در مـورد لبخنـد را تضعیـف کنـد. در جوامـع بـا 

شـاخص های بـاالي فسـاد، اعتمـاد بـه لبخنـد افـراد کاهـش می    یابـد. 8

پیدایش لبخند به عنوان یک پدیده زیبایی

Colin Jones تاریخـدان معـروف انگلیسـی و پروفسـور تاریـخ کـه در دانشـگاه Queen Mary در 

لنـدن تدریـس می کننـد کتابـی بـه اسـم انقـاب لبخندi نوشـته   اسـت. )عکـس4-1(

ایـن کتـاب بـه حـدی جالـب بـود کـه تعـداد زیـادی از اسـتادهای تخصص هـای مرتبـط بـا زیبایی 

از دانشـگاه های مختلـف از ایشـان خواسـتند کـه برایشـان در مـورد مطالـب ایـن کتـاب سـخنرانی کنـد.

در ایـن کتـاب، کالیـن جونـز پـس از بررسـی حجـم بسـیاری از نوشـته های تاریخـی و آثـار هنری در 

 Elisabeth Louise Vige'e Le کشـورها و فرهنگ هـای مختلـف به این نتیجه می رسـد کـه نقاشـی

i The Smile Revolution: in eighteenth century, Paris
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i Brun کـه یـک خودنـگاره )self portrait( اسـت، اولیـن نمونـه در تاریـخ و شـروع حضـور لبخنـد با 

دندان هـای سـفید )white toothed smile( به عنـوان یـک پدیـده زیبایـی اسـت. 

Jones در کتـاب خـود ادعـا می کنـد که قبـل از این، علم دندان پزشـکی فقـط محدود به کشـیدن دندان یا 

جایگزینـی مصنوعـی آن بـرای بهبـود عملکرد بود، و دندانپزشـکی برای رسـیدن به لبخند زیبا وجود نداشـت.

امـا ایـن اثـر هنـری قـرن 18 در دنیـای مـدرن آن زمـان اروپـا اولیـن اثـری بود کـه به عقیـده آقای 

جونـز آغـاز انقابـی در لبخنـد به عنـوان یک پدیده زیبایی در صورت انسـان بوده اسـت. این نقاشـی که 

روی جلـد کتـاب آقـای Jones هـم قـرار گرفتـه، لبخنـدی با نمایـش کـم از دندان ها را نشـان می دهد.

بخش 2: آنالیز لبخند

زیبایی شناسـی لبخنـد، همـواره موضـوع جالبـی بـرای محققـان حـوزه ارتودنسـی و دندانپزشـکی بوده 

 ،iii Wuerpel پـدر ارتودنسـی مـدرن، به کمک یـک تاریخدان هنر بـا نام پروفسـور ،ii Angle .اسـت

بـا تحقیـق بـرای یافتن اکلـوژن دندانـی ایده آل، بصـورت موازی بـه دنبال فرم صـورت ایـده آل نیز بود. 

)5-1 )عکس 

انـِگل گرچـه به خاطـر مصاحبـت بـا پروفسـور Wuerpel بـه اسـتهزاء گرفتـه شـد، امـا بـا اسـتفاده از 

نظـر او، کـه زیبایـی صـورت، بخاطـر تنـوع قابل توجـه صورت هـای انسـان، غیرقابل سـنجش اسـت، بـه این 

نتیجـه رسـید کـه رابطـه وضعیـت دندان هـا بـا صـورت متغیر خواهـد بود ولـی برای هـر فـردی، ویژگی های 
زیبایی شناسـانه ایـده آل صـورت، زمانـی حاصـل می آیـد کـه دندان هـا در اکلوژنـی ایـده آل قـرار گرفتـه باشـند. 9

بااین وجـود، سـایر محققـان تصدیـق کرده انـد کـه هیـچ معادلـه ای بـرای سـنجش زیبایـی صـورت 
وجـود نـدارد و ایـن بـه خاطـر پیچیدگـی الگوهـای صـورت در هـر فرد اسـت. 10

بررسـی  بـرای  ریاضـی  و  اصـول هندسـی  از  در سـال 1982،  مقالـه مشـهورش  در   ،Ricketts

i Elisabeth Luoise Vige’e Le Brun: 1755 - 1842, also known as Madame Le Brun, was a french portrait 
painter
ii Edward H Angle, 1855-1930
iii Edmund H Wuerpel, 1866-1958
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سـاختارهای آناتومـی موردنظـر در مبحـث ارتودنسـی اسـتفاده کرد. وی اظهار داشـت "ذهن انسـان به 

ادراک زیبایـی در سـطح لیمبیـک و براسـاس هارمونـی نهـان در نسـبت های طایـی اقـدام می کنـد ." 

وی عـدد Phi=1. 618  را بـه کار بـرد کـه فیبوناچـیi بـه توصیـف آن در بیش از 5 سـده قبـل پرداخته 

بـود. او ایـن نسـبت را نسـبت الهـی )divine proportion( نامید و به این امر اشـاره کرد کـه به جای تمرکز 

بـر تحلیل هـای شـخصی افـراد، زیبایی شناسـی را می تـوان در قالـب علوم نیـز توصیـف و اندازه گیـری کرد. 11 

)6-1 )عکس 

بـا این حـال، مقـاالت متعـددی بـه بحـث و بررسـی زیبایـی صـورت به عنـوان امـری شـخصی و تحت تأثیر 

عوامـل فرهنگـی پرداخته انـد. 12 همچنیـن مطالعاتـی به مقایسـه سـنجش زیبایی شناسـی در سـطح شـخصی 

و عینـی پرداخته انـد. Schabel و همـکاران بـه تحلیـل تصاویـر لبخنـد، قبـل و بعـد از درمان ارتودنسـی که 

توسـط گروهـی از ارتودنتیسـت ها و بیمـاران ارزیابـی شـده بـود، پرداختنـد. عـاوه بـر این نـوع ارزیابـی، آنها 

بـه ارزیابـی عینـی همیـن تصاویر بـه کمک نرم افـزاری بـا نـام Smile mesh )شـرکت TDG کامپیوتینگ، 

فیادلفیـا، پنسـیلوانیا( اقـدام کردنـد. آنهـا این طـور نتیجه گیری کردنـد که ارزیابـی عینی لبخندهـا نمی تواند 

پیش بینـی خوبـی از ارزیابی هـای شـخصی باشـد. 13

Havens و همـکاران بـه ارزیابـی اهمیـت لبخنـد بـر روی زیبایی شناسـی صورت پرداختنـد. آن ها 

نتیجـه گرفتنـد اکلـوژن نامناسـب تأثیر نامناسـبی بر زیبایی شناسـی صورت می گـذارد. آنها بـه این امر 

اشـاره کردنـد کـه هارمونـی ویژگی هـای چهـره امری حیاتی برای زیبا شـناخته شـدن صورت اسـت. 14 

)در مـورد عناصـر تأثیرگـذار بـر زیبایی لبخند در فصل دوم بیشـتر توضیح داده شـده اسـت.(

Beall ، اظهـار می کنـد لبخنـد یـک فـرد تأثیـر معنـاداری بـر ادراک وی از زندگـی و شـخصیت اجتماعـی 

دارد15.مطالعـات روانشناسـانه نشـان داده انـد کـه افراد جـذاب به عنـوان افرادی باهـوش، موفق و بامحبـت در نظر 

گرفتـه می شـوند. ایـن مطالعـات همچنیـن بـه این نتیجـه رسـیده اند که لبخنـد و حتـی دندان ها و ترتیـب آن ها 

تأثیـر معنـاداری بـر زیبایی شناسـی صـورت و ادراک شـخصیت فرد توسـط سـایرین دارند. 

i Fibonacci (Leonardo Pisano Bigollo): Italian mathematician, 1170 - 1250
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دندانپزشکی زیبایی در مقایسه با دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشـکی زیبایـی، به نوعـی حرفـه عجیـن بـا فنـاوری فعلـی اشـاره دارد. دندانپزشـکی زیبایـی، معموالً 

به عنـوان رویـه ای میانـی در نظـر گرفتـه می شـود که الزامـاً عملکـردی ایده آل ندارد و همیشـه از شـرایط و 

وضعیـت اولیـه رویـش دنـدان تقلیـد نمی کنـد. دندانپزشـکی ترمیمـی نیازمند تغییـرات کمتری اسـت و از 

فنـاوری زیسـتی قابل قبولـی بـرای بقـای طوالنی مدت بهره می بـرد، عملکـرد مناسـب تری دارد و از وضعیت 

اولیـه رشـد دنـدان پیـروی می کنـد. دندانپزشـکی زیبایـی و ترمیمـی از نظـر تعریـف، مفهـوم و اجـرا با هم 

تفـاوت دارند. 16

بخش 3: لبخند

لبخنـد را می تـوان  بـه  ایـن صـورت تعریـف کـرد "حالتـی در صـورت کـه در آن چشـم ها روشـن تر شـده و 

گوشـه های منحنـی دهـان کمـی بـه سـمت باال خـم می شـوند تـا نشـانگر لـذت، تفریـح و تأییـد باشـند"17.  

لبخنـد هم چنیـن به عنـوان "فـرم خاصـی از زبـان بـدن و ارتباطـات غیرشـفاهی” تعریـف شـده اسـت. 18

لبخنـد در یک سـوم پایینـی صـورت بـه خاطـر انقبـاض ماهیچه هـای سـازنده حالـت صـورت در اطـراف 

لب هـا شـکل می گیـرد. Rubin و همـکاران در مقاله شـان بـه دو مرحلـه از شـکل گیری لبخنـد اشـاره دارند؛ 

مرحلـه اولیـه شـامل باالبـردن لب هـای باالیـی و پایینـی بـه سـمت چین هـای نازولبیـال )nasolabial( با 

عمل کـردن ماهیچه هـای باالبـر اسـت؛ در مرحلـه دوم، لب هـا به همـراه چین هـای نازولبیال به وسـیله همین 

گـروه از ماهیچه هـا بیشـتر باال بـرده می شـوند. 19
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آناتومی لبخند

لبخنـد ناشـی از حرکات صـورت و مثـال مشـهودی از عملکرد سـاختارهای صورت اسـت. بافـت ماهیچه های 

اطـراف دهـان را می تـوان به سـه گـروه طبقه بنـدی کرد: )عکـس 7-1(

 ،Levator anguli oris ،Orbicularis oris ،Buccinator :گـروه 1 ماهیچه هـا عبارت انـد از

Zygomaticus major ،Risorius ،Depressor anguli oris

Zygomaticus minor ،Levator labii superioris Alaeque nasi :گروه 2 ماهیچه ها عبارت اند از

Platysma ،Mentalis ،Depressor labii inferioris :گروه 3 ماهیچه ها عبارت اند از

گـروه اول ماهیچه هـا وارد مادیلـوس )modiolus( می شـوند، گـروه دوم ماهیچه هـا وارد لـب باالیـی 

می شـوند و گـروه سـوم ماهیچه هـا وارد لـب پایینـی می شـوند.

لب هـای باالیـی و پایینـی ناحیـه نمایـش لبخنـد را می سـازند. در ایـن چهارچوب، اجـزای لبخند شـامل 

 zygomatic major دندان هـا و قـاب لثـه می باشـد. عوامـل اصلـی تأثیرگـذار بـر لبخنـد ماهیچه هـای

هسـتند کـه وارد مادیلـوس، ماهیچـه حلقـوی دهان، می شـوند.

عوامـل تعیین کننـده وضعیـت بافـت نـرم ناحیـه نمایـش لبخنـد عبارتنـد از ضخامـت لـب، فاصلـه بیـن 

لب هـا، عـرض بیـن گوشـه های دهـان، شـاخص های لبخنـد )عـرض/ ارتفـاع( و سـاختار لثه هـا هسـتند.20

انواع لبخند

به طورکلـی، دو فـرم لبخند در پیشـینه تحقیقات توصیف شـده اند: لبخند خودبه خـودی و مصنوعی. 21  هریک 

از ایـن فرم هـا مثـال آناتومیکـی متمایـزی در ناحیـه نمایـش دارنـد. در اواسـط قـرن نوزدهـم، نورولوِژیسـت 

فرانسـوی Guillaume Duchenne بـا انجـام تحقیقاتی در مـورد فیزیولوژی صورت توانسـت دو نوع مجزا 

از لبخنـد را شناسـایی کند. 22 

در کتـاب The Mechanism of Human Facial Expression، دوشـن لبخنـد واقعـی را توضیـح 

می دهـد. )عکـس 8-1(



عکس 1-7: آناتومی ماهیچه های اطراف دهان


