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التي  املقبلة  ــرة  امل في  بك  يجدر 
أو  سياسيًا  خطابًا  فيها  تشاهد 
تتضمنها  التي  تلك  من   

ً
محاضرة

دي«  إي  »تـــي  ــرات  ــم ــؤت م سلسلة 
)TED( العاملية، أن تولي اهتمامك 
ــاء نــظــرة عن  ــق ولـــو لــدقــيــقــة، إلل
لترصد  ــر،  ــاض ــح امل ــدّي  ــي ل كــثــب 
 

ٌ
مفعمة أم   

ٌ
بطيئة حركاتهما  هــل 

صاحبهما  كان  إذا  وما  بالحيوية، 
يفرد  أم  محدوٍد  بشكٍل  يحركهما 
إذا  ومــا  اتساعهما،  على  ذراعــيــه 
في  تتحركان  اليدان  هاتان  كانت 

أغلب الوقت رأسيًا أم أفقيًا.
أن  واسٍع  نطاٍق  على  املعروف  فمن 
 ما 

ٌ
ستقبل بها رسالة

ُ
ت التي  الطريقة 

قد تتأثر باإلشارات واإليماءات غير 
من  أكبر  بشكٍل  ْرِسِلها، 

ُ
مل اللفظية 

تأثرها بالكلمات املنطوقة ذاتها.
كيف تجعل نفسك أكثر جاذبية 

وتأثيرا؟
»بي  اكتشفت  املثال،  سبيل  وعلى 
الصوت  أن  مؤخرًا  كابيتال«  سي  بي 
الــتــصــورات  ــعــزز  ي عمقًا  ــر  ــث األك
بقدٍر  يحظى  صاحبه  بأن  الخاصة 
إن  بل  والنفوذ،  السلطة  من  أكبر 
ذلك يؤثر - على ما يبدو - في الدخل 
ومدة  التنفيذيني  للرؤساء  ــادي  امل
التي  الشركات  كنف  فــي  بقائهم 

يعملون لحسابها.
َصت سلسلة أبحاث أجراها 

ُ
ل

َ
وقد خ

كوبنشتاينر  ــوس  ــارك م الــبــاحــث 

لدراسة  مؤخرًا  فيينا  جامعة  من 
الناس  بها  »يتكلم  التي  الطريقة 

بأيديهم« إلى نتائج الفتٍة للنظر.
الــيــد  ــارات  ــ ــ إش أن  ــني  ــب ت ــد  ــق ف
وتلويحاتها تكشف عن عناصر مهمة 
انبساطيًا  تكون  كأن  شخصيتك  في 
مختلف  وضع  مع  حتى  ُمهيمنًا،  أو 
العوامل األخرى املتعلقة بذلك األمر 
اإليماءات  هذه  إن  بل  الحسبان.  في 
اآلخرين  تصور  تغير  أن  على   

ٌ
قادرة

تبدو  لتجعلك  قامتك،  ــول  ط عــن 
أطول أو أقصر مما أنت عليه، بعدة 

سنتيمترات أعلى أو أقل.
الوقفات املهيمنة

ــج دراســـــات  ــائ ــت ــأن ن ــ ــن ش ــ وم
 - الذهن  إلى  تعيد  أن  كوبنشتاينر 
الذي  الشهير  البحث   - يبدو  ما  على 
فات 

ْ
بـ«الَوق ُيعرف  ما  حول  جــري 

ُ
أ

عبارة  وهي  سيطرة«، 
ُ
امل أو  هيمنة 

ُ
امل

وضعيٍة  التخاذ  استراتيجيٍة  عن 
واضعًا  منتصبًا  فيها  تقف  جسديٍة 
بني  وُمباعدًا  وركــْيــك  على  يدْيك 
التي  الطريقة  غــرار  على  ساقيك، 
الخارقة«  »املرأة  شخصية  بها  تقف 

على سبيل املثال.
النفس  علم  خبيرة  ساعدت  وقد 
على  دي 

َ
ك إيمي  هارفارد  جامعة  في 

هناك  ــأن  ب املتعلقة  الفكرة  نشر 
صاحبها  بأن  توحي  وقوف  وضعية 

في موقٍع ُمهيمن أو ُمسيطر.
وُيعتقد أن هذه اإليماءات واللفتات 

تتلقاها  فعٍل  ردود   
ْ

حدث
ُ

ت الصغيرة 
صــدى«  »رجـــع  شكل  على  ــاغ  ــدم ال
املرء  يدفع  ما  عكسيٍة«،  »تغذيٍة  أو 
أكثر  شخصية  صاحب  بأنه  للشعور 
أمام  يتحدث  أن  قبل  وحزمًا،  ثقة 

الجماهير.
األستاذة  تقول  الصدد  هذا  وفي 
دي - التي 

َ
في جامعة هارفارد إيمي ك

أجرت الكثير من الدراسات املتعلقة 
اإلنسان  إن   - هيمنة« 

ُ
امل بـ«الوقفة 

إلى  الثقة  بتلك  يحظى  بأنه  يتظاهر 
أن يتمكن من أن يتمتع بها بالفعل.

القــت  ــدي  ــ
َ
ك أبــحــاث  أن  ــم  ــ ورغ

ــل وجـــود بعض  ــي ظ ــادات ف ــق ــت ان
دقة  مــدى  بشأن  الجدية  الشكوك 
الدراسة  فإن  نتائجها،  ومصداقية 
األخيرة التي تحدثنا عنها في بداية 
هذه السطور، أظهرت أن للوقوف في 
والسيطرة  بالهيمنة  توحي  وضعياٍت 
تأثيرًا قويًا على ما يبلوره الناس من 

تصوراٍت بشأن أنفسهم.
االختالفات  بعض  هناك  أن  غير 
ــرة  ــي املــهــمــة بـــني الـــدراســـة األخ
واألبحاث التي جرت في السابق حول 
الوقفات  فتلك  هيمنة«. 

ُ
امل »الوقفات 

 في األساس لكي يقوم 
ً

كانت ُمصممة
بها املرء بعيدًا عن األنظار لكي يزيد 
ثقته بنفسه قبل مشاركته في اجتماٍع 
 - ــاٍم  ع بوجٍه   - مثل 

ُ
ت أنها  كما  مــا، 

، أكثر 
ً

 وثابتة
ً

 ساكنة
ً

وضعياٍت جسدية
.

ً
من كونها أوضاعًا متحركة

ديفيد روبسون
صحفي

أسرار 

»لغة 

اليد« 

التى 

تجعلك 

أكثر 

جاذبية 

وإقناعا

جريت على أشخاٍص يلقون خطابات عامة بأن 
ُ
أفادت أبحاث علمية أ

التي ُينظر بها  غّير وبشكل فّعال الطريقة 
ُ
ت إيماءات أياديهم يمكن أن 

إليهم من جانب الجماهير، كما يقول دافيد روبسون في السطور التالية.
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فيختار  كوبنشتاينر  بحث  ــا  أم
يتناول  إذ  تمامًا،  له  مختلفًا  محورًا 
أيادي  حركات  والدراسة  بالفحص 
إلقائهم  خالل  واملتحدثني  الخطباء 
كلماتهم، والطرق التي يؤثر بها ذلك 

على ما ُيشكل عنهم من تصورات.
هذا  يجريها  التي  الدراسات  وفي 
بمقاطع   

ً
عـــادة ُيستعان  الخبير، 

ألقاها  حقيقية  لخطاباٍت  مصورة 
هــؤالء  صــور  ــحــول 

ُ
ت ثــم  سياسيون. 

متحركة  رســــوٍم  ــى  إلـ الــخــطــبــاء 
قوام  بإظهار  تكتفي  بشدة،  ُمبسّطة 
مجردة  خطوط  هيئة  في  الشخص 
شكٍل  بــأي  مالمحه  عــن  تكشف  ال 
تأثير  يلغي  ما  وهــو  األشــكــال،  من 
ألفراد  ربكة 

ُ
امل بالعوامل  ُيوصف  ما 

بحكم  الوجه،  تعبيرات  مثل  العينة 
 

ً
ظاهرة تكون  لن  التعبيرات  هذه  أن 
عرض عليهم 

ُ
أمام املبحوثني عندما ت

تلك الرسوم.
ــاركـــني في  ــشـ ــن املـ ــَب مـ ــ ـــِل وُطـ
تقييمهم  إعطاء  ذلك  بعد  الدراسة 
يرونها  التي  املرسومة  للشخصيات 
املصورة  املقاطع  هذه  في  أمامهم 
من  ليستنبطوا  ــك  وذل الصامتة، 
كان  إذا  مــا  الجسدية  حركاتها 
يتسمون  ــال  ــك األش تلك  أصــحــاب 

بخصاٍل شخصيٍة معينٍة.
صفاٍت  هناك  أن  بدا  أنه  وبرغم 
يصعب استنباط وجودها من عدمه 
اليد  ــاءات  ــم إي مراقبة  ــالل  خ مــن 
التحلي بضميٍر حٍي،  وإشاراتها مثل 
كانت  األخــرى  الصفات  بعض  فإن 

 بوضوح.
ً

 وظاهرة
َ

مرئية
فعلى سبيل املثال، بدا أن كون املرء 
صاحب شخصيٍة انبساطيٍة مرتبطًا 
عمومًا   - يديه  بتحريك  بقيامه  أكثر 
ذلك  يتخلل  أن  على  أكثر،  ملــراٍت   -
اليدين  فيها  تتوقف   

ٌ
قصيرة  

ٌ
فترات

عن الحركة.
ما  شخٍص  عن  مفهوٍم  بلورة  أما 
بدا  فقد  ونفوذ  بسلطة  يحظى  بأنه 
بمدى  متصال   - الــدراســة  حسب   -
يدْيه  فيه  ُيحرك  الذي  الحيز  اتساع 
يداك  كانت  إذا  ما  رأســٍي؛  بشكٍل 
مستوى  على  من   -  

ً
مثال  - تتحركان 

 
ً

ُمرتفعة وراءهــا،  تقف  التي  املنصة 
حتى مستوى كتفك أم ال.

وأشارت النتائج إلى أنه ُينظر إلى 
 - منتظٍم  نحٍو  على   - يحركون  من 
أياديهم على هذه الشاكلة التي تأخذ 
 

ً
أنهم أقل سالسة حيزًا واسعًا، على 
 

ً
وسيطرة  

ً
هيمنة وأكثر  التعامل  في 

في الوقت نفسه.
ويقول كوبنشتاينر إن هذه النتيجة 

عبر  ومتسٍق  متناغم  بشكٍل  تكررت 
التي  البحثية  األوراق  من  الكثير 

أعدها.
على  للنظر  الفـــٍت  ــاٍل  ــق م وفـــي 
قال   ،2015 عام  ِشَر 

ُ
ن خــاٍص  وجــٍه 

تقييم  أن  اكتشف  إنه  الباحث  هذا 
التي  الشخصية  للخصال  املبحوثني 
خطبة  ألقى  ما  سياسٌي  بها  يتمتع 
أمام جماهير، عبر اعتمادهم فقط 
على مشاهدة أفالٍم متحركٍة صامتة 
جسد  لحركات  ُمبّسطًا  رسمًا  ظهر 

ُ
ت

قد  مالمحه؛  دون  السياسي  هــذا 
ُينبئ بقدر التصفيق واإلطراء الذي 
بالفعل  الواقع  في  جمهوره  من  القاه 

خالل إلقاء الكلمة.
من  الــدراســة  نتائج  تخل  لم  كما 
القيمة  ــدة  ــدي ش ــاٍت  ــالص ــخ ــت اس
التصورات  أن  ضوء  في  واألهمية، 
نها املبحوثون عن  والتقييمات التي كوَّ
للمحاضرين  الشخصية  السمات 
إذا  بما  كذلك  أنبأت  والخطباء، 
جانب  من  قوطعوا  قد  ــؤالء  ه كــان 
إلى  الحاضرين أم ال، وهو ما يشير 
التي توحي  اإليماءات واإلشارات  أن 
بالهيمنة  يحظى  مــا  شخصًا  ــأن  ب
تشكل  أن  يمكن  والنفوذ،  والسلطة 
بحسب  سلبيًا  أو  إيجابيًا   

ً
عــامــال

السياق الذي تصدر فيه.
ــارات  اإلش تلك  إلى  ُينظر  فربما 
أنها  على   - مواتيٍة  غير  ظروٍف  في   -

 على الغطرسة أو العدوانية.
ٌ

عالمة
الطول املتوهم للقامة

حاضر 
ُ
وال يقتصر تأثير تحريك امل

حيٍز  وعلى   - عــمــودٍي  بشكٍل  ليده 
هيمنة  تحدي  على   - ــٍع  واس مكانٍي 
بل  عقلنا،  على  املسبقة  التصورات 
يرون  من  تخمينات  تعديل  إلى  يمتد 
قامته  طول  بخصوص  الرجل  هذا 

كذلك.
أفــراد  إن  كوبنشتاينر  ــول  ــق وي
العينة كانوا متأثرين عمومًا بالطول 
التي  بّسطة 

ُ
امل للرسوم  الحقيقي 

في  والخطباء  املتحدثني  َرت  صـــوَّ
 عليهم، »ولكن 

ْ
ت

َ
األفالم التي ُعِرض

ارتفاعًا  أياديهم  هــؤالء  حــرك  إذا 
وصاحب  ونشاٍط،  بقوٍة  وانخفاضًا 
ــات فــرد  ــرك ــن ح ــك الــكــثــيــر م ذلـ
َسُيَرى  اتساعهما،  على  الذراعني 
أكثر  أنهم  على  األشخاص  أولئك 

 على ما يبدو«.
ً
طوال

اآللية  يكتنف  الغموض  يــزال  وال 
لحدوث  تقود  التي  املحددة  النفسية 
 

ٌ
دراسة أظهرته  ما  ضوء  ففي  ذلك. 
 من أنه ُينظر إلى األشخاص 

ٌ
سابقة

على  طبيعي-  بشكل   - قامة  األطــول 
أفضل،  قياديٍة  سماٍت  ذوو  أنهم 
تــحــركــات  ــون  ــك ت أن  املــمــكــن  ــن  م
الوهم  من  ضربًا  تخلق  هذه  األيدي 
الــذي  الــطــول  مــن  يزيد  البصري 
يقدره اآلخرون لهؤالء، وهو ما يسهم 
متعلقٍة  تصوراٍت  بلورة  في  بالتبعية 
الهيمنة  على  أكبر   

ً
قدرة لديهم  بأن 

والنفوذ.
في  أيضًا  يمضي  قد  ــر  األم لكن 
يقود  أن  أي  ــس،  ــاك ــع امل االتــجــاه 
بمزيٍد  ما  شخٍص  بتمتع  اإلحساس 
تغيير  ــى  إل والــنــفــوذ  السطوة  مــن 
تصورات من يرونه حول طول قامته.
اليدين  وإشارات  التحدث  طريقة 

قد توحي بطول قامة املتحدث
ماركوس  يقول  السياق،  هذا  وفي 
إلى  ُينظر  أنــه  »نعلم  كوبنشتاينر: 
مواقع  يشغلون  الذين  األشــخــاص 
قامة«،  ــول  أط أنهم  على   

ً
مرموقة

ما  غالبًا  الــنــاس  أن  ــى  إل ُمشيرًا 
املمثل  طــول  في   -  

ً
مثال  - يبالغون 

توم كروز. ورغم أن ذلك ربما يكون 
ناجمًا عن براعة املصورين في أداء 
إلى  كذلك  ُيعزى  قد  فإنه  عملهم، 
الطريقة التي يبرز بها كروز ثقته في 

نفسه ويعبر عنها.
َص 

ُ
ل

َ
خ التي  النتائج  ــأن  ش ــن  وم

ما  على  تعزز  أن  كوبنشتاينر،  إليها 
أخرى  دراساٍت  استخالصات  يبدو 

اتسمت بطابٍع أقل منهجية.
فانيسا  حللت  املثال،  سبيل  فعلى 
 

ٌ
ومدربة  

ٌ
كاتبة وهي   - إدواردز  فان 

مئاٍت   - الجسد  لغة  استخدام  على 
في  نظم 

ُ
ت الــتــي  املــحــاضــرات  مــن 

دي«  إي  »تي  مؤتمرات  سلسلة  إطار 
التي  األسباب  لفهم  وذلك  العاملية، 
تنتشر  النقاشات  هذه  بعض  تجعل 
يتالشى  بينما  الهشيم،  في  كالنار 
سوى  يحظى  أن  دون  اآلخر  البعض 
حتى  للغاية،  ــدوٍد  ــح م بــاهــتــمــاٍم 
في  املــحــاضــرات  تلك  اتفقت  وإن 
حد  إلى  تتناولها  التي  املوضوعات 
أن  إدواردز  فان  كشفت  وقد  بعيد. 
نجاحًا  األكــثــر  ــورة  ــص امل املــقــاطــع 
عــدٍد  على  احــتــوت  الــتــي  تلك  هــي 
باليدين  ــارات  واإلش اإليماءات  من 
على  تقريبًا  الضعفني  بمقدار  يزيد 
تحظ  لم  التي  املقاطع  تضمنته  ما 
 

ً
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وإيماءة
نتائج  مــع  أيضًا  يتماشى  وفيما 
كوبنشتاينر،  أجراها  التي  الدراسة 
فيها  فتح  التي  ــرات  امل عــدد  كشف 
اتساعهما  على  ذراعيه  ما  شخٌص 
مستوى  عن  الجمهور،  يخاطب  وهو 
تقييم الجمهور له من حيث الكفاءة 

والجاذبية الشخصية.
ــدر الــتــأكــيــد هــنــا عــلــى أن  ــج وي
إذا  ما  بعد  يختبر  لم  كوبنشتاينر 
كان بوسع الناس محاكاة اإليماءات 
تغيير  أجـــل  ــن  م هـــذه،  األخـــيـــرة 
اآلخــرون  بها  ينظر  التي  الطريقة 

إليهم.
ــي أن  ــك، فــإنــه يــشــك ف ومـــع ذلـ
األداء  ــى  إلـ ــأون  ــج ــل ي الــكــثــيــريــن 
املصطنع بعض الشيء في إشاراتهم 
ربما  هــذا  أن  برغم  وإيماءاتهم، 
أنماط  بعض  على  يسيرًا  يــكــون 
الشخصيات أكثر من بعضها اآلخر. 
 :

ً
ب كوبنشتاينر على ذلك قائال

ّ
وُيعق

 سلوكياٍت بعينها، 
َ

ْحِدث
ُ

»يمكنك أن ت
 لدى 

ً
وكذلك نتائج وانطباعاٍت معينة

الناس، ولكن ربما يكون هناك حدوٌد 
لذلك«.

أمام  كلمٍة  إلقاء  أن  إلى  وبالنظر 
على  باستمراٍر  ف 

َّ
ُيصن عام  جمهوٍر 

أنه املصدر األكبر لشعورنا بالخوف 
املرضي، فإن أي نصيحٍة ولو بسيطة 
قد  التجربة  هذه  تحسني  تستهدف 
تعزز الثقة وإن على نحٍو طفيف، وهو 
ما سيلقى بالقطع ترحيبًا من جانب 

الكثيرين.
وربما  تتحدث،  يديك  فلتدع  لذا 
الكلمات  أن  حينذاك  ستكتشف 

ستعتني بنفسها جيدًا.


