
47 النفس املطمئنة

علم الفراسة :
املمارسات  بعض  الفراسة  لعلم  ُينسب 
أصله  في  ه 

ّ
ولكن والدجل،  بالشعوذة  املتعلقة 

ق بمالمح 
ّ
علٌم مبنّي على دراساٍت منهجّية تتعل

الوجه والبنية الجسدّية لإلنسان، إذ يعتمد هذا 
رجم 

َ
ت

ُ
العلم بشكٍل محورّي على العواطف التي ت

اإلنسان،  وجه  على  تظهر  تعبيراٍت  شكِل  على 
في  ر 

ّ
تؤث واملشاعر  العقلّية  األنشطة   

ّ
ألن  

َ
وذلك

وبالتالي  مباشر  بشكٍل  الوجه  عضالت  حركة 
وعندها  لإلنسان،  النفسّية  الطبيعة  تعكس 
ُيمِكن للشخص قراءة العقل وتحليل الشخصّية. 
النظريات  من   

ٌ
مجموعة العلم  لهذا  م 

ِّ
ظ

ُ
ن وقد 

البشرّية اعتمادًا  الطبيعة  التي تعمل على شرح 
عن  استنباطها  تّم  التي  األنواع  من  نظاٍم  على 
الفراسة  علم  أصل  ويعود  الحظة. 

ُ
امل طريق 

كان  فقد  والوسطى،  القديمة  العصور  إلى 
القديمة،  العلمّية  الفلسفة  من  جزءًا  يعتبر 
الُعيوب  بعِض  عن  للكشِف   

ً
وسيلة خِدَم 

ُ
است كما 

وُينسب  داون.  ُمتالزمة  عن  كالكشف  الجينية 
اليونانّي  للفيلسوف  الِفراسة  علم  توثيق  بداية 
طروحٍة 

ُ
أ كتابة  على   

َ
عمل فقد  أرسطو،  الشهير 

ملالمح   
ً

دراسة فيها  َيسُرد  فصوٍل،   6 من  ُمكّونٍة 
وجه اإلنسان، والّصفات الشخصّية التي ترتبط 
شكل  كربط  الفيزيائّية،  الخصائص  بهذه 
األنف، ولون الُعيون، واملشية، والصوت، وغيرها 
وصفاته.  الشخص  بطبيعة  الخصائص  من 
وقد ساهَم بعض العلماء العرب في تطوير علم 
خدَم هذا 

ُ
الفراسة كالرازي، وابن رشد. وقد است

عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنني  في  العلم 
 للكشف عن امليول اإلجرامّية للشخص.

ً
وسيلة

أهمية الفراسة :
على  التعّرف  في  املزايا  من  العديد  يوجد 
إلى  الحاجة  دون  اآلخرين  شخصيات  خبايا 
التي  التجارية  املعامالت   

ّ
إن حيث  سؤالهم، 

فيها  الرابح  الطرف  يكون  مفاوضات  تتطلب 
ضعف  نقاط  إلى  الوصول  على  قدرة  األكثر  هو 
 التعّرف على 

ّ
اآلخر، وخارج إطارات العمل فإن

ل أن يتضّمن تلك 
ّ

أشخاص جدد اجتماعيًا يفض

األشخاص  بعض   
ّ

أن حتى  اإلدراك،  من  الحالة 
بإخباره  حديثًا  عليه  يتعّرفون  مّمن  يبهرون 
معلومات عن ذاته، وأصدرت الكثير من الكتب 
الحديثة املتخّصصة في لغة الجسد والتواصل، 

 تطورًا لعلم الفراسة العربي.
ّ

التي تعد
 كيفية تعلم الفراسة :

 يمكن تعلم علم الفراسة من خالل الكتب التي 
تتحدث عن لغة الجسد، ومن خالل القراءة في 
واألنثروبولوجيا،  االجتماع  وعلوم  النفس  علم 
من  كبيرا  قدرا  العلوم  بتلك  املعرفة  تتيح  حيث 
بني  والفروقات  اإلنسانية  الشخصية  إدراك 
البنية  في  األساسية  والصفات  الشعوب  طبائع 
والشخصية املتحكمة في األشخاص بشكل عام.
بني  الجوهرية  املزايا  مالحظة  ويمكن   
الشخصيات من عدة حركات جسدية ال إرادية 

كالتالي :
نظراتهم  تتحرك  الذين  األشخاص  العينان: 
االتجاهات  كافة  إلى  النقاش  أثناء  سريعًا 
تجاه  سلبية  مشاعر  يحملون  الغالب  في  هم 
تثبيت  على  قدرتهم  حالة  في  هذا  محدثيهم، 
 

ّ
إن حيث  الحديث،  أثناء  واحد  مكان  في  النظر 
في  الخداع  أو  النقاش  من  مخرج  عن  البحث 
الحديث أو الضيق يظهر على العينني كمحاولة 

ث.
ّ

للهروب من وجود املحد
السلوكيات والعادات : هناك بعض األشخاص 
الذين يقومون أثناء الحديث وبشكل أوتوماتيكي 
مسح  أو  أنفسهم  عن  وهمي  غبار  بتنظيف 
أياديهم، هؤالء في الغالب يشعرون باالضطراب 
داخليًا وربما يعانون من مشاكل نفسية، كذلك 
أو  كثيرًا  املاء  بشرب  املتحدث  يهتم  عندما 
ها عالمة واضحة على التوتر، بينما 

ّ
التدخني فإن

عدم  على  الساقني  أو  الذراعني  تشبيك   
ّ

يدل
كان  إن  الحديث  أثناء  الجسم  واتجاه  األمان، 
للخارج فهو رغبة في الخروج من املوقف وإنهاء 

املناقشة.
السريعة  االبتسامة   : والضحك  االبتسام   
مع بقاء الشفاه مغلقة هي في الغالب ابتسامة 
حسب  وذلك  مزيفة  ابتسامة  أو  مجاملة 

االبتسامة   
ّ

تدل بينما  الشخص،  حديث  نبرة 
واملودة، وكثرة الضحك  الراحة  الواسعة على 
في  الحواجز  وكسر  الحرية  على  عاٍل  بصوت 
صوت  ال  التي  الضحكات   

ّ
تدل بينما  النقاش، 

لها على الخجل غالبًا.
منهجية علم الفراسة :

الوصول  ُيساعده في  تفّرس منهجًا 
ُ
امل يتّبع   

فإذا  لكشفها،  يسعى  التي  الخفّية  الالت 
ّ

للد
من  له   

ّ
بد فال  الفراسة  م 

ّ
تعل شخٌص  أراَد 

معرفة هذه املنهجّية، وهَي عبارة عن محورين 
رئيسيني، هما:

ستخدم 
ُ

ت املنهجّية  فهذه   : االستدالل   -1
قابل  غير  فهمه  املراد  الشيء  يكون  عندما 
عليه  باالستدالل  تفّرس 

ُ
امل  

ُ
فيلجأ للمالحظة، 

عن طريق ثالث تقنيات هَي: 
في  التأّمل  أي  ة: 

ّ
بالعل الشيء  معرفة   -

 
َ

عرف فإذا  ما،  تصّرٍف  حدوث  أسباب 
أو  الوظيفية  أو  االجتماعّية  الخلفية  املتفّرس 
وأخالقه  بالشخص  املتعلقة  األساسّية  األمور 
تفسير  على  القدرة  يمتلك  فقد  وغيرها، 
شخصًا  رأى  إذا   

ً
فمثال اس، 

ّ
الن تصّرفات 

ت حوله فقد يكون سبب حدوث هذا الفعل 
ّ
يتلف

جهل الشخص باملكان.
- معرفة الشيء باملعلول له: أي فهم القصد 
به  يقوم  سلوكا  يكون  فقد  ما،  شيٍء  فعل  من 
اإلنسان غير عفوّي بل يسعى به لتحقيق غايٍة 
ما  غالبًا  القصد   

ّ
ألن  

ٌ
صعبة  

ٌ
تقنية وهَي  ما، 

يكون خفّيًا. 
فهم  أي  لعلته:  باملعلول  الشيء  معرفة   -
املزاج  على  اعتمادًا  ما  سلوٍك  من  السبب 
األصلّي لإلنسان، كفهم سبب ُبْطء شخٍص ما 
في  الشخص  هذا   

ّ
بأن تفّرس 

ُ
امل ُيدرك  عندما 

صف بالبالدة.
ّ

أصله يت
 أكثر ارتباطًا 

ُ
 2- االستنباط : وهذه املنهجّية

لعلم  تعود  وال  باإلنسان  خاصة  بمهاراٍت 
الناس  بعض  ن 

ّ
ُيمك الذي  كالحدس  الفراسة، 

الشخص  عن  حقيقّيٍة  معلوماٍت  استنباط  من 
.
ً
الذي يقابلونه ألّول مرة كمعرفة مهنته مثال

خص في النظر إلى 
ّ
الفراسة إحدى الصفات التي اشتهر بها العرب قديمًا، وكانت الفراسة عند العرب تتل

وجه الشخص ومالمحه ومن ثم التعّرف على موطنه األصلّي واملكان الذي أتى منه، والفراسة حديثًا تعتبر 
أحد أنواع الذكاء الذي يعتمد على االستنباط من خالل جمع معلومات دقيقة وتجميعها في نسق معّي، 

فتظهر بذلك فكرة عاّمة يمكن أن تكون صائبة عن بعض خصال األشخاص وطبيعتهم.

>> قرأت لك 

ماذا تعلم 
عن علم 
الفراسة؟


