
cái ĐẹP và nhân trắc học

ngày nay bất kỳ một cuộc thi nhan sắc 
nào dù là thi hoa hậu hay hoa vương đều 
có chuyên gia nhân trắc học trong thành 
phần ban giám khảo. Mọi khán giả nhìn 
chung chỉ cảm thấy dấu hiệu của nhân 
trắc qua các số liệu về chiều cao, cân 
nặng và số đo 3 vòng của mỗi thí sinh 
khi Mc xướng lên. tuy nhiên đánh giá 
về các chỉ số nhân trắc không chỉ có như 
vậy mà nó còn được chuyên gia nhân 
trắc xác định chi tiết hơn như: các chỉ số 
của những bộ phận trên khuôn mặt và 

cơ thể của thí sinh, xác định về các bệnh 
ngoài da; các dị tật hình thái, dị tật giọng 
nói thông qua khẩu hình, sự nhịp nhàng 
của các bộ phân khi vận động, tính hợp 
lý giữa hình thái và những biểu hiện tinh 
thần qua ánh mắt, nụ cười, sự bối rối hay 
tự tin đều được thể hiện rõ nét qua sự co 
cơ mặt, màu sắc của các tổ chức trên cơ 
thể là biểu hiện của sức khoẻ…

Một phụ nữ được xem là đẹp và thu hút 
người khác phải đạt các chuẩn mực nhất 
định theo nhân trắc học nhằm tìm ra 
người đạt chuẩn lý tưởng nhất. Dù bạn 

thuộc nền văn hoá nào, bạn là ai thì khi 
ngắm nhìn hoa hậu thế giới bạn cũng 
đều thấy đẹp, vấn đề chỉ là đẹp nhiều 
hay đẹp ít mà thôi. Điều này chứng 
tỏ thực tế đang tồn tại những tiêu chí 
khách quan về cái đẹp, những thang giá 
trị riêng được đa số thừa nhận. những 
tiêu chí đó là gì có định lượng được 
không? Xin thưa là có đó chính là các 
phép đo đạc trên cơ thể mà ta quen gọi 
là “nhân trắc”. 

nhân trắc học (anthropometry) là một 
ngành khoa học nghiên cứu về các 

Định Giá cái ĐẹP: khÔnG Dễ
PGS.tS Mai văn hưnG

cảM nhận về cái ĐẹP khÔnG chỉ Là chức nănG của năM Giác Quan Mà nó còn Bị chi Phối rất 
Lớn Bởi các yếu tố tâM Lý, tình cảM và trí tuệ, Mà nhữnG yếu tố này Lại “khÔnG ai GiốnG 
ai”. cái ĐẹP Lại chịu Sự chi Phối của các Giá trị văn hoá khác nhau, chuyện Xưa kể rằnG “ở 
vươnG Quốc của nhữnG nGười Gù LưnG Mọi nGười Đều cho rằnG ai cànG có LưnG Gù nhiều 
thì cànG ĐẹP, kẻ nào LưnG thẳnG Bị coi Là Dị DạnG và tất nhiên Là khÔnG Bao Giờ Được thaM 
Gia các cuộc thi nhan Sắc”. 
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phương pháp đo trên cơ thể người và 
sử dụng toán học để phân tích những 
kết quả đo được nhằm tìm hiểu quy 
luật về sự phát triển hình thái người. 
hệ phương pháp nghiên cứu này cho 
phép tìm hiểu được những đặc trưng số 
lượng về những biến dị của các cá thể 
tuỳ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, dân 
tộc, nghề nghiệp cũng như các yếu tố 
tự nhiên khác. khoa học nhân trắc được 
hình thành và phát triển song song với 
lich sử phát triển của nhân học. người 
đặt nền móng là nhà nhân học nổi tiếng 
người Đức rudolf Martin.

Dấu hiệu nhân trắc đặc trưng: bao gồm 
các kích thước rộng, vòng, kích thước 
góc, lực cơ,... tính chất định lượng của 
các dấu hiệu nhân trắc được tính bằng 

các đơn vị đo lường như: centimet, 
milimet, kilogram, newton, độ... hoặc 
bằng các chỉ số hệ thông số. Đây chính 
là cơ sở khoa học nhằm đánh giá khách 
quan vẻ đẹp của cơ thể, đánh giá khả 
năng thích ứng của con người với môi 
trường sống. 

Dấu hiệu nhân trắc cổ điển: bao gồm 
các mốc đo được quy định trong danh 
pháp giải phẫu học quốc tế, những dấu 
hiệu này được sử dụng khá phổ biến 
trong các ngành hội hoạ, điêu khắc, y 
học, thể thao,...

Dấu hiệu nhân trắc ergonomi là những 
dấu hiệu nhân trắc về mặt định hướng 
trong không gian tương ứng với kích 
thước được thiết kế bao gồm: dấu hiệu 
nhân trắc tĩnh, dấu hiệu nhân trắc động, 

các kích thước từng phần của cơ thể, các 
kích thước choán chỗ và góc hoạt động 
của các khớp. các dấu hiệu này được đo 
ở trạng thái và tư thế khác nhau phỏng 
theo trạng thái và tư thế hoạt động 
của người từ đó nhằm thiết kế các đồ 
dùng cá nhân, công cụ lao động, thiết 
kế thời trang, thiết kế các phương tiện 
giao thông, nhà cửa,... phù hợp với kích 
thước của cá nhân, nhóm tuổi, giới tính, 
sở thích, tính tối ưu trong hoạt động vận 
động của cá nhân giúp con người sống 
thoải mái và đạt năng suất cao trong lao 
động. 

PhÉP Đo nGười ĐẹP

Loài người từ rất xa xưa đã biết nhìn 
nhận cái đẹp cơ thể mình qua các con số 
định lượng rất khoa học. những người 
ai cập cổ đại xưa dùng tỉ lệ Phi để đánh 
giá cái đẹp. Một phụ nữ được coi là đẹp 
nếu có tỉ lệ các phần trên gương mặt 
bằng với tỉ lệ Phi. Leonad de vinci khi vẽ 
một hình chữ nhật quanh gương mặt 
nàng Mona Lisa, tỉ lệ giữa chiều dài và 
chiều rộng của hình chữ nhật bằng với 
1,618. Qua nhiều thời đại, vẻ đẹp của 
nàng Mona Lisa vẫn được công nhận 
và chiêm ngưỡng. trong thời đại công 
nghệ hiện nay, tS. Stephen Marquardt 
đã dựa vào tỉ lệ Phi để tạo ra mặt nạ trên 
máy tính. Mặt nạ này khi đặt vào gương 
mặt của một người sẽ giúp đo mức độ 
đẹp của khuôn mặt đó. theo kết quả 
của Marquardt, gương mặt càng vừa với 
mặt nạ sẽ càng xinh đẹp.

có thể nói bất cứ phụ nữ nào cũng 
muốn mình đẹp, vậy thế nào là đẹp? Để 
xác định cái đẹp khách quan từ lâu con 
người đã dùng đến các thuật nhân trắc, 
theo đó có các phép đo chiều cao cơ bản 
như cao đứng, cao ngồi; các vòng đặc 
trưng như vòng ngực, vòng hông, vòng 
mông, vòng cánh tay, vòng đùi… Phụ 
nữ được coi là đẹp và quyến rũ là người 
có các chỉ số đo và tỷ lệ giữa các chỉ số 
này ở mức lý tưởng nhất, gọi là “chỉ số 
vàng”. tuy nhiên, “chỉ số vàng” không 
phụ thuộc vào một kích thước nào cả 
mà lệ thuộc nhiều vào tỷ lệ giữa các số 
đo. 

ví dụ: Phụ nữ việt nam hiện nay có chiều 
cao trung bình là 156 – 160cm nên vòng 
1 lý tưởng là 79 – 85cm, số đo lý tưởng 
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của 3 vòng sẽ là khoảng 82cm – 60cm – 
84cm. nếu chiều cao từ 170cm trở lên, 
số đo vòng 1 lý tưởng là 91 – 93cm, và 
số đo lý tưởng 3 vòng là: 92cm – 65cm 
– 94cm. nếu lấy số đo vòng 2 chia cho 
số đo vòng 3, ta sẽ được tỷ lệ của vòng 2 
và vòng 3. tỷ lệ này nằm trong khoảng 
0,67~0,80 là lý tưởng nhất. 

Một gương mặt được coi là đẹp khi các 
bộ phận mắt, mũi, môi, cằm… có kích 
thước và sự phân bố hài hòa hợp lý, thực 
tế cho thấy có những cô gái nếu nhìn 
riêng rẽ từng bộ phận trên khuôn mặt 

đều đẹp nhưng nhìn toàn thể khuôn 
mặt lại không đẹp, đó chính là tính 
tương tác giữa các bộ phận chưa hoàn 
toàn hợp lý. trong khi đó có người các 
bộ phận nếu quan sát riêng thì không 
đẹp nhưng nhìn toàn thể lại rất đẹp 
chứng tỏ sự tương tác giữa các bộ phận 
này khá hợp lý. ngoài ra đặc điểm nhân 
trắc gây ấn tượng và khác biệt như “lúm 
đồng tiền”, “răng khểnh”, “nốt ruồi 
duyên”,.. cũng đóng vai trò khá quan 
trọng. tuy nhiên vẻ đẹp hình thể của 
người phụ nữ hiện đại, chịu ảnh hưởng ít 

nhiều sự giao thoa của 
các nền văn hoá nên 
khi “đo đạc” cũng cần 
tham chiếu về sự phù 
hợp giữa các tiêu chí 
đặc trưng và tiêu chí 
phổ biến.

ngoài các chỉ số về 
hình thể tổng quát, 
để xác định một phụ 
nữ đẹp còn căn cứ vào 
một số chỉ số nhân học 
khác như: hình thái các 
răng, vòng cung răng, 
độ dài và hình thái 
các ngón tay, màu sắc 
của mắt, vị trí và kích 
thước của hai ngực, 
kích thước của rốn, tỷ 
lệ giữa độ dài đầu so 
chiều dài toàn thân… 
thông thường đôi mắt 
phụ nữ việt nam chỉ có 

2 màu đen hoặc nâu, và màu đen được 
xem là đẹp hơn. 

các công trình nghiên cứu về nhân trắc 
học của trung tâm nhân trắc thuộc 
trường Đh Giáo dục, ĐhQGhn, nhiều 
năm qua bước đầu cho thấy; đa số phụ 
nữ việt nam có các chỉ số tương đối 
gần với tiêu chuẩn nhân trắc tiểu chủng 
người á đông như: hình dáng và kích 
thước các bộ phận trên khuôn mặt (mắt, 
tai, mũi, miệng, vân môi), vân tay, màu 
sắc và độ dài tóc, sự khá cân đối giữa 
tay và chân…tuy nhiên có một số chỉ 
số còn hạn chế, điển hình là chiều cao 
đứng. thiếu nữ việt nam trưởng thành 
chiều cao trung bình hiện nay chỉ đạt 
khoảng 156cm trong khi thiếu nữ hàn 
Quốc: 164cm, nga: 167cm, thuỵ Điển: 
171cm… Bên cạnh đó, độ thẳng của 
xương đùi, sống mũi và vòng 3 nhiều 
người chưa đạt chuẩn. nguyên nhân 
đầu tiên là do đặc trưng chủng tộc, kế 
đến là do môi trường sống, điều kiện 
kinh tế khó khăn, chế độ ăn không đủ 
dinh dưỡng… 

Làm thế nào để phụ nữ việt nam đạt 
các chỉ số về nhân trắc học một cách 
tương đối và trở nên đẹp hơn? Đây là 
một câu hỏi mà chị em rất muốn tìm 
lời đáp, nhưng quả là rất khó. Một tin 
mừng đó là chính phủ đã phê duyệt 
chiến lược phát triển nhân lực việt nam 
theo đó, đến năm 2020 chiều cao trung 
bình của thanh niên sẽ từ 165 cm, tăng 
thêm 4cm so với hiện nay, đây là một 
nhiệm vụ rất khó khăn. tuy nhiên không 
vì thế mà chúng ta không có cách giúp 
nữ giới ngày càng đẹp hơn. Phụ nữ nên 
phát huy những nét đẹp nhân trắc sở 
trường vốn có của mình như đôi mắt, làn 
da, mái tóc, đôi môi… Bên cạnh đó kết 
hợp rèn luyện thể thao, đặc biệt là bơi 
lội sẽ giúp các chỉ số hài hòa hơn. không 
những thế chọn trang phục phù hợp 
với cá tính và vóc dáng sẽ giúp phái đẹp 
thu hút hơn. Giải phẫu thẩm mỹ cũng 
là một biện pháp làm đẹp, tuy nhiên chị 
em không nên lạm dụng vì có thể nó sẽ 
phá vỡ tính cân đối về nhân trắc mà tạo 
hoá đã dày công ban cho mỗi người. 
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