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نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی
امین واحدی ،1محمد زمانی ،1مرتضی مجاهدی (2)MD ،PhDو ،*3سید علی مظفرپور (2)MD ،PhDو،3
4

روشنک ثاقبی (2)MD ،PhDو ،3محمد امین موعودی ()MSc

-5کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
-4مرکز تحقیقات طب سنتي و تاریخ علوم پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
-9گروه طب سنتي ،دانشكده طب سنتي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
-2گروه بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران
دریافت ،44/11/22 :اصالح ،44/12/12 :پذیرش42/3/12 :

خالصه
سابقه و هدف :از دیدگاه طب سنتي ایران ،مزاج هر فرد بسیاری از خصوصیات جسمي و فیزیولوژیک وی از جمله ابعاد بدن را تحت تأثیر خود قرار ميدهد .هدف از مطالعه
حاضر ،مروری بر علل تنوع اندازههای آنتروپومتری انسان و جایگاه آنها در تعیین مزاج افراد ميباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مروری تشریحي ،با استفاده از کلید واژه های فارسي "آنتروپومتری"" ،ارگونومي" و "مزاج" و معادل انگلیسي آنها در پایگاههای اینترنتي SID,
 Magiran ،Scopus, PubMedو  Google Scholarمقاالت مربوطه بررسي شد .همچنین کتب معتبر طب سنتي ایران نظیر القانون في الطب ،کامل الصناعه،
المنصوری في الطب ،خالصه الحكمه ،ذخیره خوارزمشاهي و بحرالجواهر مورد بررسي قرار گرفتند.
یافتهها :بر اساس یافتههای این تحقیق ،بین افزایش وزن BMI ،و ابعاد باف ت نرم بدن که عمدتا نمایانگر چاقي و افزایش چربي هستند با بیماریهای قلب و عروق و نیزز دیابزت
رابطه مستقیم وجود دارد .از آنجا که افزایش شاخصهای مذکور از دیدگاه طب سنتي ایران ميتواند بیانگر سردی و تری مزاج باشد ،بنابراین میتوان گفت افراد دارای مززاج سزرد و
تر استعداد بیشتری جهت ابتال به این بیماریها دارند  .در منابع طب سنتي ایران ،مزاج به عنوان عامل ایجاد تفاوت ابعاد بدن ذکر شده و از میان شاخصهای تعیین مززاج" ،هیئزت
اعضا" و "سحنه" به ترتیب به ابعاد آناتومیک بدن و وضعیت چاقي و الغری و ارتباط آنها با مزاج ميپردازند .بزرگي قفسه سینه و اندامها نشانه گرمي ،الغری بدن نشانه خشزكي،
غلبه بافت عضالني نشانه گرمي و تری و غلبه بافت چربي نشانه سردی و تری مزاج ميباشد .همچنین افراد با مزاج سرد و تر استعداد بیشتری جهت ابتال به بیماریها دارند.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،تنوع ابعاد آنتروپومتریک با لوکوس های ژني مرتبط است .اثبات فرضیه ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با مزاج در طب سنتي ایران و نیز
تایید احتمال ارتباط مزاج با پلي مورفیسم ژني مستلزم پژوهش های بیشتر است .در صورت تایید ارتباط مذکور فرایند دسترسي به ابزار استاندارد تعیین مزاج تسهیل مي گردد.
واژههای کلیدی :آنتروپومتری ،ارگونومی ،مزاج ،طب سنتی.

مقدمه
انسان سنجي ( )Anthropometryزیر مجموعه علم انسان شناسي

متغیرهای آنرا بررسي و ارایه نموده است(8و .)7از نظر طب سنتي ایران ،مزاج

( )Anthropologyبعنوان شاخه ای از علم تشریح به اندازهگیری کمي ابعاد و

کیفیتي حاصل از کنش و واکنش اجزای تشكیل دهنده بدن انسان است و در هیچ

اقطار بدن ميپردازد(4و .)5هر چند کاربرد اصلي این علم در طراحي اماکن و

دو فردی کامالً مشابه یكدیگر نبوده و هر عضو جامعه انساني ،دارای مزاج منحصر

تجهیزات مورد استفاده بشر ميباشد ولي برخي شاخصهای استاندارد شده در این

به خود ميباشد( .)3حكمای طب سنتي ایران جهت تعیین مزاج شاخصهای

زمینه مانند محیط ران ،محیط کمر و شاخص توده بدني ( )BMIنیز در پزشكي

مختلفي را بكار ميبرده اند .ابن سینا ،پزشک برجسته ایراني ،شاخصهای تعیین

کاربرد دارد .عمده پژوهشهای انجام شده در این موضوع مربوط به تعیین رابطه

مزاج را در ده گروه قرار داده و به شرح جزئیات نحوه استدالل آنها در تعیین مزاج

برخي شاخصهای آنتروپومتری با بروز یا عدم بروز برخي بیماریها ميباشد(.)9-6

پرداخته است( .)53از بین شاخصهای ده گانه مذکور دو شاخص هیئت اعضا و

طب سنتي ایراني مانند بسیاری از مكاتب طبي تمدنهای گذشته محور تشخیص

سحنه مربوط به اندازه ابعاد بدن مي باشد .هدف از این مطالعه بررسي

سالمتي و بیماری ،توصیه های حفظ سالمتي و درماني خود را بر مبنای تفاوتهای

پژوهشهای اخیر در مورد علل تنوع ابعاد آنتروپومتری در نژادهای مختلف و

فردی بنیان نهاده است .این مكتب بسیاری از تفاوتهای جسمي و روحي اعضای

خصوصا افراد یک نژاد و همچنین جمع بندی نظر حكمای طب سنتي ایران در

جوامع انساني را در قالب کلمه کلیدی "مزاج" دسته بندی و با دقت فراوان

مورد کاربرد ابعاد آنتروپومتری در تعیین مزاج ميباشد .در صورت وجود ارتباط
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احتمالي بین علل تنوع ابعاد آنتروپومتری بدن با تفاوتهای مزاجي ،مسیر تبیین

 Euryprosopicاست( .)44شاخص توده بدن ) (BMIدر میان مردم دنیا

مباني فیزیولوژیک مزاج طب سنتي ایران تسهیل ميگردد.

مانند کشورهای اروپایي ،اقوام آمریكایي و نیز نژادهای متنوع مردم کشورهای
مختلف آسیایي و آفریقایي متفاوت ميباشد( .)49-47هر چند تمامي اندازههای
مربوط به هر شاخص آنتروپومتری در مطالعات انجام شده به صورت طیفي از ابعاد

مواد و روشها
در این مطالعه مروری تشریحي با استفاده از کلیدواژههای فارسي
"آنتروپومتری"" ،ارگونومي"" ،مزاج" و "طب سنتي" و معادل انگلیسي آنها در

گزارش شده است ولي در حد یافتههای این پژوهش ،مطالعه ای که به صورت
دقیق تفاوت شاخصهای آنتروپومتری بین افراد یک نژاد خاص را گزارش نموده
باشد یافت نشد.

پایگاههای اینترنتي  Scopus ،Google Scholar ،Magiran ،SIDو
 PubMedمقاالت و کتب مربوطه بررسي و نیز منابع معتبر طب سنتي ایران

جدول  .1چند نمونه از ابعاد آنتروپومتری کارگران مرد نژاد ترک

نظیر القانون في الطب ،کامل الصناعه ،المنصوری في الطب ،خالصه الحكمه،

ایرانی (سانتیمتر)()11
متغیر

Mean±SD

صدک 2

صدک 42

طول قد

563±53

519

581

طول کفل زانو

17±9

19

64

پهنای شانه (بین دو عضله دالي)

22±2

98

13

عمق سینه

49±9

43

48

الف) تفاوت شاخصهای آنتروپومتری در بین نژادهای مختلف :علم

طول اندام فوقاني

78±7

68

88

ارگونومي شاخصهای بسیاری جهت اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری استخراج و

پهنای دست

8±5

7

3

استاندارد سازی نموده است .بعنوان نمونه شاخصهای قد ،وزن ،طول کف پا،

طول شانه – آرنج

92±9

48

93

پهنای شانه ،پهنای سینه ،نسبت کمر به لگن و محیط ران از شاخصهای

پهنای باسن

23±9

91

21

ذخیره خوارزمشاهي و بحرالجواهر مطالعه گردید و مطالب کاربردی استخراج شد.

یافته ها
پس ازبررسي پایگاههای معتبر ،درنهایت 12مقاله و8کتاب وارد مطالعه شدند.

پرکاربرد آنتروپومتری ميباشند .مطالعات مختلف نشان ميدهد که شاخصهای
آنتروپومتری ميتوانند در اقوام و نژادهای گوناگون متفاوت باشند .به عبارت دیگر

ب) عوامل ایجاد تنوع در ابعاد آنتروپومتری :مطالعه  Pietiläinenو

هیچ دو انساني ،حتي دو قلوهای شبیه به هم را نميتوان یافت که دقیقا با یكدیگر

همكاران و  Silventoinenو همكاران نشان ميدهد که عوامل ژنتیكي و

مشابهت داشته باشند(.)55

محیطي میتوانند در تغییرات ابعاد بدن افراد از کودکي تا اوایل بزرگسالي نقش ایفا

نتایج مطالعات گوناگون در کشورهای مختلف نشان ميدهد که طول اندامها

کنند(43و .)48مطالعه  Slemendaو همكاران بیان ميدارد که الگوهای مختلف

در افراد مختلف تفاوت دارد(59و .)54در مطالعه  Sanliو همكاران که بر روی

استخوان سازی افراد میتواند قابل به ارث رسیدن باشد و نیز فاکتورهای ژنتیكي

 511فرد بالغ ترکیه ای صورت گرفت ،میانگین طول کف پا ،طول کف دست و

میتواند در شباهت خانوادگي توده استخواني در تمام سیستم اسكلتي بدن و در

نیز قد در مردان بیشتر از زنان مورد مطالعه گزارش گردید( .)52در ایران ،مطالعه

همه سنین تاثیرگذار باشد( .)93از طرف دیگر دیده شده که وراثت و ژنتیک در

مشكدانیان و همكاران بر روی  933بومي قزویني نشان داد که میانگین طول

چاقي کودکان و همچنین بالغین نیز نقش دارد؛ به عنوان مثال در مطالعه

اندام فوقاني ،طول بازو ،طول ساعد ،طول دست و عرض دست در مردان بیشتر از

 Ochoaو همكاران مشاهده شد که اثر سینرژیسم میان دو ژن  PPARγ2و

زنان است( .)51در مطالعه مذکور با مقایسه صورت گرفته با مطالعه  Hollidayو

 ADRβ3میتواند خطر چاقي را در کودکان و بالغیني که حامل واریانتهای این

همكاران ،مشخص شد که میانگین طول ساعد در مردان قزویني بیشتر از مردان

دو ژن هستند تا حدود  43برابر افزایش دهد( Scuteri .)95و همكاران نشان

پاکستاني و مردان هندی بوده و این میزان در زنان قزویني بیشتر از زنان

دادند که واریانتهای ژنهای  FTOو  PFKPبا افزایش  ،BMIمحیط باسن

پاکستاني و آلماني بود(56و .)51در مطالعه جنیدی و همكاران که به بررسي

و وزن حاملین ژن مرتبط میباشد( Herbet .)94و همكاران نیز بیان داشتند که

اندازههای  96شاخص آنتروپومتری در  6قومیت ایراني پرداخته اند ،بین

واریانتهای ژنتیكي در نزدیكي ژن  INSIG2با چاقي مرتبط است(.)99

قومیتهای مختلف ایراني تفاوتهای معني داری در برخي شاخصها گزارش شده

 Soranzoو همكاران در مطالعه ای بیان نمودند که  57منطقه ژني در

است ،شاخصهای آنتروپومتری هر قومیت نیز به صورت طیفي از اعداد گزارش

ارتباط با قد افراد بوده و از میان آنها CATSPER4 ،و  TMED10از

گردیده است (جدول .)57()5

لوکوسهای مهم مرتبط هستند .همچنین درباره لوکوسهای مرتبط با طول تنه،

نتایج تحقیقات مختلف حاکي از آن است که قومیت و وراثت میتوانند بر فرم

طول محور لگن و نیز طول ران ،به ترتیب میتوان به  LCORL ،GPR126و

صورت افراد تاثیرگذار باشند( .)58-45یافتههای جهانشاهي و همكاران در شمال

 PRKG2اشاره نمود .تفاوتهای نوکلئوتیدی در این لوکوسها ،میتواند باعث

ایران نشان داد که غالبا در نژادهای فارس و نیز ترکمن ،صورت زنان

تفاوتهای ابعادی استخواني میان افراد شود( Need .)92و همكاران در بررسي

( Euryprosopicپهن) و مردان ( Mesoprosopicگرد) است( .)53در

 526مرد  43-89ساله دریافتند که وجود پليمورفیسم در ژن گیرنده ویتامین D

مطالعه  Ghoshو همكاران که بر روی مردم سانتال در هند ،مشخص گردید که

ميتواند عامل تراکم استخواني و ابعاد استخواني متفاوت در بین مردان باشد.

عموما فرم صورت زنان آنجا  Hypereuryprosopicو مردان

افرادی که دارای ژنوتایپ ( BBدو ژن با پلي مورفیسم یكسان) هستند ،احتماال
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ابعاد استخواني بزرگتری نسبت به سایر افراد خواهند داشت( .)91یافتههای

(گرمي ،سردی ،تری و خشكي) اجزای مختلف جسم مرکب از جمله بدن انسان

تحقیقات مختلف نشان میدهد که تنوع تغذیه و فعالیت افراد میتواند بر

ميباشد(63-64و53و.)3

شاخصهای آنتروپومتری آنها مثل قد ،وزن و  BMIتاثیرگذار باشد(.)96-98

 -1جایگاه مزاج در طب سنتی ایران :اکثر دستورات بهداشتي مربوط به

مطالعات  Elshiblyو همكاران نشان داد که میان توده بدون چربي بدن مادر با

سبک زندگي این مكتبکه تحت عنوان "تدابیر حفظ الصحه" ارائه میشود ،بر

وزن ،قد و محیط بدن نوزاد رابطه معنيداری وجود دارد .همچنین دیده شد که

مبنای مزاج افراد تنظیم ميگردد و هر دستور بهداشتي بر اساس نوع مزاج از

ترتیب زایمان و قد مادر با ریسک کمبود وزن نوزادان هنگام تولد مرتبط است و

فردی به فرد دیگر متفاوت است .از سوی دیگر تشخیص بیماری و درمان نیز با

این دو پارامتر با خطر کمبود وزن رابطه عكس دارند(23و.)93

توجه به مزاج فرد مراجعه کننده تعیین ميگردد .در این مكتب ،یكي از اصول مهم

ج) کاربرد شاخصهای آنتروپومتری :آنتروپومتری بعنوان شاخه مهمي از

تجویز دارو ،رعایت دقیق مزاج فرد بیمار ،مزاج عضو بیمار ،مزاج نوع مرض و نهایتا

ارگونومي ،با بررسي ابعاد بدن افراد و کمک به تطابق بیشتر آنها با ابزار و وسایل

مزاج داروی مورد نظر ميباشد(69و.)18

کار ،در پیشبرد اهداف دانش ارگونومي نقش بسزایي داشته است(24و .)25هرچند

از دیدگاه منابع مورد پژوهش ،هر فردی بر مبنای مدل مزاجي مشخصي

کاربرد اصلي آنتروپومتری در علم ارگونومي ،طراحي تجهیزات و اماکن میباشد،

آفریده میشود .ابن سینا در این مورد اصطالح مزاج واقع در اصل بنیه را مطرح

ولي کاربردهایي نیز از این شاخصها مانند  ،BMIدور کمر و دور مچ در علوم

نموده و ذکر مینماید که مزاج اولیه هر فردی با گذشت سن ،عادات غذایي و سایر

پزشكي جهت تشخیص تفاوتهای فیزیولوژیک و یا رابطه آنها با بیماریها تعریف

عادات شغلي و فردی ،فشارهای روحي و ...قابل تغییر است( .)53منابع مورد

شده است .در مطالعات انجام شده نشان داده شده است که بین قدرت عمومي

مطالعه در مورد تعداد مزاجها ،با ذکر جزییات شكل گیری انواع مزاج 3 ،گروه

بدن و اندامها با بعضي شاخص های آنتروپومتری ارتباط وجود()29-21؛ مطالعه

مزاجي را ذکر کرده اند که عبارتند از :گرم ،سرد ،تر ،خشک ،گرم و تر ،گرم و

 Martinو همكاران نشان داد که قدرتِ گرفتنِ دست نسبت مستقیم با حجم

خشک ،سرد و تر ،سرد و خشک و معتدل( .)53از طرفي مزاج ،بسیاری از

عضالت ساعد و عضالت ناحیه باالی بازو دارد( .)26تحقیقات مختلف نشان

خصوصیات جسمي ،روحي و فیزیولوژیک را تحت تاثیر خود قرار میدهد؛ بنابراین

ميدهند که شاخصهای آنتروپومتری مانند قد و وزن ،میتوانند بر قاعدگي زنان

جهت تعیین مزاج هر فرد و تعیین جایگاه وی در یكي از گروههای نه گانه مزاجي

تاثیرگذار باشند()27-23؛ در ایران ،در مطالعه غروی و همكاران که بر روی 533

باید همه شاخصهای مربوطه را بررسي نموده تا براساس برآیند آنها ،مزاج فرد

دانشجوی دختر شهر گرگان صورت گرفت ،مشخص شد که ارتباط معنادار

تعیین گردد(63-64و53و.)3

مستقیم بین قد دختران و سن شروع قاعدگي وجود دارد( .)13در ارتباط با

 -2شاخصهای تعیین مزاج :از آنجایي که جهت تعیین مزاج ،شاخصهای

بیماریهای قلب و عروق ،یافتههای  Heitmannو همكاران نشان داد که هرچه

فراوان جسمي ،روحي و رواني باید مالحظه گردد ،ابن سینا این شاخصها را در ده

دور ران کمتر باشد ،خطر بروز بیماریهای قلب و عروق بیشتر است( .)9همچنین

گروه تحت عنوان "اجناس عشره" قرار داده که به ترتیب شامل -5 :لمس بدن

نتایج  Debetteو همكاران و نیز  Kimو همكاران مشخص نمود که کاهش

(ملمس) -4 ،وضعیت چاقي و الغری (سَحنه) -9 ،مو -2 ،رنگ پوست بدن-1 ،

دور ماهیچه ساق پا با افزایش ریسک بیماریهای قلب و عروق همراه است(1و.)2

ابعاد بدن (هیئت اعضا) -6 ،سرعت تاثیر پذیری -7 ،وضعیت خواب و بیداری-8 ،

یافتههای  Liو همكاران و نیز  Chuangو همكاران نشان داده که شاخص دور

افعال-3 ،کیفیت مواد دفعي -53 ،فعل و انفعاالت روحي ميباشند( .)53در این

مچ نسبت به سایر شاخصها ،همراهي بیشتری با دیابت نوع  4دارد(14و.)15

پژوهش از میان شاخصهای نام برده شده ،شاخصهای "هیئت اعضا" و

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،از شاخصهای آنتروپومتری در

"سحنه" مد نظر بوده و مورد بررسي قرار گرفته اند.

جراحيهای مختلف مانند جراحي پالستیک ،جراحي فک و صورت و جراحي مغز

 -1-2هیئت بنیه اعضا :اصطالح هیئت به صورت ،شكل و حالت یک شيء

نیز استفاده میشود( )19-11علوی و همكاران با بررسي  233پسر و دختر بومي

اطالق ميشود( .)62از نظر ابن سینا مصداق هیئت اعضا اندازه اندامها ،مفاصل و

اصفهان نشان دادند که ابعاد آنتروپومتری صورتي-جمجمه ای افراد اصفهاني با

قفسه سینه ميباشد .درشتي این اندامها نشان گرمي ،و ریزی آنها نشان سردی

این شاخص در افراد کانادایي متفاوت است و تفاوت ابعاد آنتروپومتری در نژادهای

مزاج است .مزاج گرم سبب بزرگي قفسه سینه و اندامها ،پهنا و برجستگي

مختلف نیاز به شاخص نرمال آنتروپومتری مربوط به همان نژاد را در جراحيها و

وریدهای سطحي ،بزرگي عضالت و نزدیكي آنها به مفاصل ميگردد و بر عكس

ساخت وسایل مورد استفاده در زندگي روزمره تقویت ميکند(.)16

در مزاجهای سرد تمامي شاخصهای فوق در میزان کمتر از متوسط جامعه قرار

د) علل تنوع شاخصهای آنتروپومتری و کاربرد آنها در طب سنتی:

دارند( .)53جرجاني سینه پهن و رگهای بزرگ را نشان گرمي ،و عكس این

طب سنتي ایران بسیاری از تفاوتهای جسمي و روحي اعضای جوامع انساني را

شاخصها را نشان سردی مزاج ،و حالت میانه آنها را نشان اعتدال ذکر کرده

در قالب کلمه کلیدی "مزاج" دسته بندی و تغییرات آنرا بررسي نموده است .از

است( .)3اهوازی قوی بودن اعضا را جزو نشانههای مزاج گرم و بزرگي قفسه سینه

نظر این مكتب ،مزاج حاصل واکنش متقابل ارکان تشكیل دهنده بدن انسان است

خصوصاً به همراه عدم بزرگي سر را نشان گرمي قلب و نشانههای ضد آن را

و از آنجایي که هیچگاه در دو انسان امكان ترکیب کامال مشابه و یكسان اجزا

عالمت سردی مزاج قلب ذکر نموده است( .)63رازی این شاخص را جزو

وجود ندارد ،مزاج هیچ دو فردی کامال مشابه همدیگر نخواهد شد و برای هر عضو

شاخصهای اصلي تعیین مزاج ذکر کرده و به بزرگي سوراخ های بیني و مجاری

جامعه انساني مزاج منحصر به فرد وجود دارد( .)17-13این تنوع مزاجي در قالب

اعضا در مزاج گرم ،و تنگي و باریكي آنها در مزاج سرد اشاره نموده است .ایشان

دو طیف از کیفیتها یعني گرمي و سردی ،و تری و خشكي مورد ارزیابي قرار

در عالیم مربوط به بدن مرطوب ،عدم برجستگي مفصل ،و در عالیم فرد خشک

ميگیرد(63و .)53در واقع مزاج کیفیتي است که ناشي از برآیند چهار کیفیت

مزاج ،ظاهر بودن مفاصل ،و در عالیم مزاج گرم و خشک ،ظاهر بودن تاندونها،
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استخوانها و مفاصل را ذکر نموده است .وی حنجره برجسته ،گردن طویل و بیني

شیوههای کاربردی تعیین مزاج افراد میتواند به استفاده کاربردی از این اصل جهت

کشیده را نشان خشكي و بزرگي و برجستگي چشم ،پهن بودن بیني ،زیادی

ارتقاء سطح سالمت و بهداشت جامعه منجر گردد .با توجه به اینكه بر اساس

گوشت گونهها ،کمي موی چهره ،نرمي و نازکي ناخنها را نشان رطوبت مزاج

مباني تئوریک طب سنتي دو شاخص کاربردی تعیین مزاج یعني هئیت اعضا و

مي داند .همچنین کوتاهي و ضخامت انگشتان را به ترتیب نشان سردی و تری

سحنه اشاره به خصوصیات و ابعاد آنتروپومتری بدن انسان دارند ،در صورت اثبات

مزاج ميداند(.)65

وجود رابطه این ابعاد با مزاج افراد در پژوهشهای آینده ،ميتوان با اندازه گیری

 -2-2سحنه :در طب سنتي ایران ،اصطالح سحنه به وضعیت چاقي و الغری،

ابعاد مذکور ،یكي از شاخصهای کیفي تعیین مزاج را به شاخص کمي تبدیل

سستي و سختي بافت های چربي و عضله اطالق مي گردد و بر این اساس ،افراد

نمود .بر اساس یافتههای این تحقیق ،بین افزایش وزن BMI ،و ابعاد بافت نرم

به سه گروه چاق (سمین) ،الغر (هزال) و معتدل تقسیم ميشوند( .)64افزایش

بدن که عمدتا نمایانگر چاقي و افزایش چربي هستند با بیماریهای قلب و عروق و

بافت چربي یا عضله فرد نسبت به متوسط افراد آن جامعه نشان تری ،کمي آنها یا

نیز دیابت رابطه مستقیم وجود دارد .از آنجا که افزایش شاخصهای مذکور از

الغری نسبت به افراد متوسط همان جامعه نشان خشكي ،و حالت متوسط بین

دیدگاه طب سنتي ایران ميتواند بیانگر سردی و تری مزاج باشد ،بنابراین میتوان

چاقي و الغری نشان اعتدال مز اج است .بدن چاق با غلبه چربي (شحیم) نشان

گفت افراد دارای مزاج سرد و تر استعداد بیشتری جهت ابتال به این بیماریها

سردی و تری ،و بدن عضالني (لحیم) نشان گرمي و تری است و الغری هم

دارند .همچنین با توجه به اینكه ریسک بیماریهای فوق در افراد الغر نسبت به

معموال نشان خشكي است و به تنهایي استداللي بر گرمي یا سردی ندارد .البته

افراد چاق کمتر است و الغری نشانه خشكي مزاج است ،ميتوان این فرضیه را

افراد سرد و خشک عمدتا الغرتر از افراد گرم و خشک هستند؛ زیرا افراد گرم و

مطرح نمود که در افرادی که مزاج آنها خشک است استعداد ابتال به این

خشک با اینكه الغر هستند بافت عضالني قابل قبولي دارند ولي افراد سرد و

بیماریها نیز کمتر است.
در این زمینه پیشنهاد ميگردد در پژوهشهای آینده رابطه مزاج با استعداد

خشک بافت عضالني چنداني ندارند(جدول 63()4و.)18

افراد به بیماریهای مذکور مورد بررسي قرار گیرد .همچنین براساس نتایج این
جدول  .2شاخصهای شناخت مزاج "هیئت اعضا" و "سحنه"در

مطالعه ،عمده مطالعات مربوط به ارتباط بیماریها با ابعاد آنتروپومتری ،به بررسي

منابع سنتی ایران

رابطه بافت نرم با بیماریهای مذکور پرداخته اند و تاکنون پژوهشهای دقیق و

شاخص

تری

خشکی

سحنه

غلبه عضله یا چربي

الغری

گرمی
غلبه عضله
نسبت به
چربي

نرمي اعضا(در

هیئت
اعضاء

غلبه چربي

باشند گزارش نشده است؛ لذا توصیه میشود در پژوهشهای آینده ،در رابطه با این

الغری مفرط

مسئله مطالعات بیشتری صورت پذیرد .از آنجایي که ابعاد بدن بعنوان یكي از
شاخصهای تعیین کننده مزاج در طب سنتي ایران ميباشد ،هر عاملي که این

کوچكي سینه

ابعاد را تحت تاثیر خود قرار دهد ،از نظر تئوریک ميتواند بعنوان عامل تغییر مزاج

عدم برجستگي

برجستگي

بزرگي دست

کوچكي دست و

افراد نیز مطرح گردد .با توجه به اینكه تفاوتهای ژنتیكي افراد مختلف میتواند بر

مفاصل

مفاصل

و پاها

پاها

تنوع شاخصهای آنتروپومتری آنها نقش به سزایي داشته باشد ،میتوان این فرضیه

عدم برجستگي

برجستگي

درشتي

غضرف حنجره

غضروف حنجره

عضالت

حرکات)

پهن بودن بیني

گردن طویل

بزرگي قفسه

سردی

کافي که به بررسي رابطه ابعاد استخواني بدن با بیماریهای مختلف پرداخته

بیني باریک
وکشیده

سینه

کوچكي عضالت
کوتاهي انگشتان

بزرگي و برجستگي
چشم
زیادی گوشت گونهها
ضخامت انگشتان

را مطرح نمود که شاید مزاج مد نظر طب سنتي ایران رابطه تنگاتنگي با برخي
خصوصیات ژنتیكي داشته باشد .بر مبنای این فرضیه ميتوان این احتمال را مطرح
نمود که ژنهایي مانند  FTOو  PFKPکه باعث چاقي فرد میشوند ،در افرادی
که مزاج آنها سردی و تری بیشتری دارد ،بیشتر از بقیه افراد قابلیت بیان شدن
داشته باشند .به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که بین پليمورفیسم ژني و
تنوع مزاجي رابطه مشخصي وجود داشته باشد.
بر اساس همین فرضیه ميتوان انتظار داشت که بین پلي مورفیسم
لوکوسهای مربوط به استخوان سازی (مانند  GPR126 ،PRKG2و

بحث و نتیجه گیری

 )LCORLکه سبب افزایش ابعاد استخواني ميشوند ،با مزاج گرم طب سنتي

بر اساس یافتههای این مطالعه ،تفاوت ابعاد آنتروپومتری عالوه بر نژادهای

ایران ارتباط معناداری وجود داشته باشد .اثبات این احتماالت موکول به دسترسي

مختلف در افراد یک نژاد نیز وجود دارد .هر چند مطالعاتي که دال بر وجود تفاوت

به ابزارهای استاندارد تعیین مزاج و بررسي تفاوتهای ژنتیكي افراد تعیین مزاج

در گروه های مختلف داخل یک نژاد باشد گزارش نشده ،ولي وجود تنوع در ابعاد

شده ميباشد .پیشنهاد ميگردد در پژوهشهای آینده ،رابطه شاخصهای

آنتروپومتری افراد هم جنس یک نژاد باعث شده است که اندازههای ثبت شده در

آنتروپومتری مد نظر طب سنتي با مزاجهای مختلف بررسي گردد .در صورت اثبات

قالب طیفي از شاخصهای آنتروپومتری در افراد هم جنس یک نژاد گزارش

رابطه مذکور و استخراج نقاط برش مناسب جهت شاخصهای آنتروپومتری

گردند.از آنجایي که طب سنتي ایران ،طبق اصل مبنایي مزاج توجه ویژه ای به

مرتبط ،گامي نوین در راستای کمي نمودن شاخصهای کیفي تعیین مزاج برداشته

تفاوتهای فیزیكي و زیستي انسانها نموده و از آن در تشخیص و درمان

شده و فرآیند دستیابي به مباني ژنتیک مزاج تسهیل خواهد شد .در صورت تحقیق

بیماریها و ارایه دستورات بهداشتي استفاده راهبردی مي نماید ،دسترسي به

موارد فوق در علم ارگونومي رویكرد جدیدی در ارایه ابعاد آنتروپومتری هر جامعه
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نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج ...؛ امین واحدی و همكاران

بر اساس تفاوتهای مزاجي افراد آن جامعه و تعیین نیازهای مرتبط با محیطهای

تقدیر و تشکر

کاری ،وسایل و تجهیزات شخصي و شرایط محیطي محل کار و زندگي افراد مورد

بدینوسیله از مسوولین و همكاران دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي بابزل

نظر شكل خواهد گرفت.

که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند ،تشكر و قدرداني ميگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: From the viewpoint of Traditional Persian Medicine (TPM), temperament of
each person influences his physical and physiological properties such as body dimensions. The aim of this study is to
review the reasons behind the diversity of human anthropometric measurements and their status in identifying
temperament of people.
METHODS: In this descriptive study, we searched online databases such as Sid.ir, PubMed, Scopus, Magiran.com and
Google Scholar for Persian key words such as "Anthropometry", "ergonomics" and "temperament" and their English
equivalent. Authentic TPM books such as "The Canon of Medicine" by Avicenna, "Complete Book of the Medical Art"
by al-Majusi, "al-Mansouri fi al-Tibb" (The book on medicine dedicated to al-Mansur) by Zakariya al-Razi, " Kholasa't
ol Hikma" (summary of wisdom) by Aghili Khorasani, “Zakhireh kharazmshahi”(The treasure of Kharazm Shah) by
Ismail Jurjani and "Bahr al-jawahir" (sea jewels) were also studied.
FINDINGS: Results of the study demonstrated that there is a direct relationship between weight gain, BMI and
dimensions of soft tissue which are primarily signs of obesity and fat gain and cardiovascular diseases and diabetes.
Since increase in the aforementioned indices can be a sign of coldness and wetness of temperament, one can argue that
people with cold and wet temperament are more susceptible to such diseases. In references of TPM, temperament is
mentioned as an agent that changes body dimensions and among the indices that identify temperament, "shape of
organs" and "physique" is related to anatomic dimensions of body and obesity and thinness condition, receptively.
Magnitude of chest and other organs is a sign of hotness; thinness is a sign of dryness; dominance of muscle tissue is a
sign of hotness and wetness and dominance of adipose tissue is a sign of coldness and wetness of temperament.
CONCLUSION: According to the results of the present study, variety of anthropometric dimensions is related to
genetic loci. Proving the hypothesis of relationship between anthropometric dimensions and temperament and
relationship between temperament and genetic polymorphism in TPM requires more research. If the mentioned
relationship is confirmed, the process of accessing standard tools for identifying temperament will be facilitated.
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