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علم أم موهبة؟
قراءة الوجوه ٌ

االجتامعية .فاملهرج ،مثال ،سيعتاد وجهه عىل
االبتسام دوما الن دوره الوظيفي يف الحياة هو
ان يكون مبتسام امام الناس ،فتتغري معامل وجهه،
وبكالم اوضح ،يفقد هويته الشخصية فال نعود
نعرف حقيقة ما يشعر به.

مي جبران :الحدس وراء هذه املعرفة
سؤال سيبقى مطروحا :هل قراءة الوجوه علم ام موهبة؟ علام ان االجابة عنه لن تكون يوما نهائية .هذا املوضوع يبحث
عن رس معرفة يعتمد عىل تفسري سامت الوجه لكشف ارسار صاحبه .علم الفراسة يعود اىل حقبة اليونانيني القدماء ،اهتم به
افالطون واعطى تفسريات مفصلة عنه ،ثم طوره العرب واشتهروا به
قراءة الوجوه كباب ملعرفة االنسان ال توضع يف
خانة العلم فقط ،واال الرتكزت عليه مسائل كثرية
يف الحياة .وألن هذه املعرفة معنية باالنسان
الذي تتبدل مشاعره بني لحظة واخرى بشكل
ينعكس عىل سامت وجهه وتعابريه فتبدلها ،ما
يعني ان هناك شيئا من املوهبة التي نحددها
بطاقة دفينة موجودة يف االنسان ال تفسري لها
نصفها بالحدس .فمن ميتلك هذه القدرة قادر
عىل الدخول اىل الذات االخرى لكشف ارسارها.
عن هذا املوضوع امللتبس حاورت "االمن العام"
االستاذة الجامعية يف علم النفس العيادي
واملعالجة النفسية االختصاصية يف االرشاد ■ علم الفراسة يقسم وجه االنسان اىل ثالثة
الزوجي والعائيل والجنيس الدكتورة مي جربان .اجزاء ،اىل ماذا يرمز كل جزء؟
□ اذا كان الجزء االسفل من الوجه ـ الذقن والفم
■ قراءة الوجوه علم ام موهبة؟
ـ يأخذ مساحة كبرية من الوجه يكون صاحبه
□ املعروف عن علم الفراسة او قراءة الوجوه شخصا غرائزيا ،املنطقة الوسطى من الوجه ـ
انها علم يعود اىل حقبة اليونانيني القدماء ،وقد االنف ـ اذا كانت مساحتها كبرية يعترب الشخص
طوره العرب بعدما اهتموا به كثريا واشتهروا به .انسانا عاطفيا ،اما الجزء االعىل من الوجه ،اي
لكن لو وضعنا هذه املعرفة يف خانة العلم فقط الجبني ،اذا كانت مساحته كبرية فيكون صاحبه
الذي يرتكز عىل دراسة تقاسيم الوجه وشكله شخصا عقالنيا .االمر ال يقترص عىل هذه
العتربناه امرا جامدا .مثة يشء من املوهبة يف التفسريات فقط ،بل يشمل معه شكل الوجه
هذه املعرفة ،ونعني باملعرفة هنا ،وجود طاقة واالنف والعيون ،فيدل عىل ان صاحب الوجه
دفينة يف االنسان ال تفسري لها نصفها بالحدس .املربع والعيون النافرة واالنف املعكوف هي
من ميتلك حدسا قويا هو قادر ،اذا متعن يف لشخص مييل نحو االعامل االجرامية .اما الوجوه
وجه االخر ،خصوصا عينيه ،عىل الدخول اىل الناعمة الشكل كام نسميها ،فهي الشخاص
ذاته ليكتشفها و ُيخرج ما فيها .هذه امليزة عاطفيني .يف القرون الوسطى كانوا يركزون عىل
يتمتع بها املنجمون الذين يركزون يف عملهم قراءة الوجوه الكتشاف طباع االنسان وقد اعترب
عىل الطاقة الحدسية لديهم ،علام انهم اميون اليونانيون القدماء علم الفراسة هو علم الطباع،
يف غالبيتهم .اتناول هذا الجانب يف املوضوع لكن ليس بالتوقف عىل الوجه فقط ،بل عىل
كواقع تعيشه وتؤمن به الشعوب العربية .الجسم ايضا من ناحية الشكل .استخدم العرب
قراءة الوجوه تستند اىل الطاقة الحدسية اكرث هذا العلم الكتشاف مرتكبي الجرائم استنادا
مام تستند اىل العلم ،فمن خالل علم الفراسة اىل شكل الوجه بكل تقاسيمه لتحديد ما اذا
نكتسب تقنيات ترشح لنا ماهية تقسيم الوجه كان الشخص يحمل يف ذاته منطية اجرامية
اىل ثالثة اجزاء واملعنى الذي يرمز اليه كل جزء او سلمية .مع الوقت تطورت الفكرة لتأخذ
منهم .من الرضوري يف قراءة الوجوه ان يتواكب
علم الفراسة مع املوهبة ،اي الطاقة الحدسية
ليكون هذا العلم الدليل املعريف لتفسري سامت
الوجه عىل ان تكون الطاقة الحدسية هي
القدرة الباطنية لكشف الذات االخرى .هذا ما
نعتمد عليه يف عملنا العيادي كمعالجني نفسيني
الكتشاف شخصية االخر بغية تشخيص مرضه
النفيس .يف عملنا كمعالجني نفسيني علينا ان
نعرف الرتكيبة الداخلية للشخص يك نتمكن من
تشخيص مرضه.

يف االعتبار تعابري الوجه ال سامته فقط ،كونها
تتبدل مع تبدل مشاعر االنسان .لهذا السبب
اتجه علم الفراسة يف العرص الحديث اىل الرتكيز
عىل لغة الجسد وتعابري الوجه لتفسريها كأسس
تحدد شخصية الفرد املتبدلة مع ظروف الحياة.
لكن الرتكيز يف العرص الحديث بات عىل تحليل
شخصية الفرد ،مبعرفة تاريخه الشخيص وتجربته
الذاتية والعالئقية الرتبوية والعائلية ،نظرته اىل
الحياة ومسائلها .كل هذه االمور تحدد شخصية
الفرد التي تكونت مع تجارب الحياة فاعطته
مالمح جديدة تعكس حقيقته الداخلية.
■ اي شعوب امتازت اكرث من غريها بهذا العلم؟
□ االغريق كانوا من اكرث املهتمني بهذا العلم،
خصوصا الفالسفة ،ارسطو وافالطون ،ومن
بعدهم العرب .من اهم النقاط التي توقف
عندها افالطون يف علم الفراسة هو شكل الوجه
بتجزئته اىل ثالث طبقات ،فاعترب الجزء االسفل
من الوجه هو الحياة الغرائزية فسامها الروح
النباتية .املنطقة الوسطى من الوجه يف نظر
افالطون هي الروح العاطفية .اما الجزء االعىل
فاعتربه الروح العقالنية .هذه االرواح الثالث
يف نظر افالطون تشكل الحياة النفسية .لجأ
االغريق اىل علم الفراسة يف عالقاتهم العاطفية،
خصوصا يف اختيار الرشيك باالعتامد عىل دراسة
الوجه املالئم لكل شخص.
■ يف اي مهن يوظف هذا العلم حاليا؟
□ يف كل املهن تقريبا ،بشكل خاص يف
التحقيقات االمنية الكتشاف الكذب ويف التوجيه
املهني ،وهو من املواد التي علمتها لطاليب يف
الجامعة ،ويف التمثيل ايضا .تجربة التوجيه
املهني عشتها مهنيا يف فرنسا عام  1982يف فرتة
االجتياح االرسائييل للبنان ،مل ارغب حينها يف
العودة اىل بريوت فبقيت يف فرنسا .كنت قد

استاذة علم النفس العيادي واملعالجة النفسية الدكتورة مي جربان.

انهيت اطروحتي لشهادة الدكتواره ،فعرض عيل
العمل كمحللة نفسية يف مجال التوجيه املهني
لتحديد نوعية العمل املالمئة لكل شخص ،عرب
التدقيق يف شخصيته يك نعرف ما هو العمل
املؤهل له .تضمن االختبار نصا مكتوبا ومقابلة
شفهية لدراسة خط اليد الذي يكشف عن
حقيقة صاحبه.
■ لديك وجهة نظر خاصة بالنسبة اىل التمثيل
االميايئ وتهيئة املمثل للنجاح يف هذا النوع من
الفن باتقانه علم الفراسة وعلم النفس يف ان
معا .هال حدثتنا عن هذا الجانب؟
□ عىل املمثل االميايئ الخضوع لعالج نفيس يك
ال يقع يف االسقاط من اجل ان يكون موضوعيا
يف لعب الشخصيات االميائية التي يعتمد فيها
عىل التالعب يف تقاسيم الوجه وعىل حركات
الجسد .ماذا نعني باالسقاط؟ هو موقف الواعي
تجاه مسائل يف الحياة متعلقة باالخر املختلف
اجتامعيا ،كاملثليني مثال ،رجاال ونساء ،او نظرة
سيئة اىل الزواج .فاذا كان املمثل االميايئ يحمل
افكارا مسبقة عن الحياة واالخر مغايرة او
متناقضة ملا سيجسده عىل املرسح سيقع يف
اسقاطات ولن يكون موضوعيا يف اثناء تأدية
الشخصية االميائية التي تتطلب الكثري من الجهد
للتعبري عنها صمتا بشكل يكون مقنعا للجمهور.

اهمية العالج النفيس للممثلني االميائيني هي
الخراج ما عاشه هذا املمثل من احداث يف حياته
اكسبته هذه املفاهيم ،وذلك بهدف توعية
ذاته عىل اتخاذ قراراته فكريا من دون التأثر
باسقاطاته الشخصية يف اثناء لعب الشخصية
االميائية عىل املرسح ،وهي املعروف عنها انها
مفاهيم خاصة مكتسبة بالرتبية ام هي خالصة
تجارب شخصية يف الحياة .فاذا مل يتخلص املمثل
االميايئ من هذه الرواسب بالعالج النفيس لن
يكون ناجحا يف عمله .والتقان هذا النوع من
الفن عىل كل ممثل اميايئ دراسة علم النفس مع
علم الفراسة طبعا.
■ هل مع احرتاف التمثيل االميايئ تتغري سامت
وجه املمثل وتعابريه؟
□ الدور الوظيفي الذي يؤديه كل شخص
يف الحياة ،اي املهنة ،يغري من سامت الوجه
وتعابريه .اعطي مثاال ،الضباط الذين يحرصون
عىل ابداء الهيبة والجدية يف عملهم باصدار
االوامر اىل العنارص االمنيني .هذا الدور يغري
من سامت وجوههم ،خصوصا الجبني فرناه
عابسا دوما مام يعطينا انطباعا بأن ثقبا موجودا
يف منتصف الجبني .االمر نفسه ينطبق عىل
املمثل االميايئ ،لكن ال عىل سامت وجهه فقط
بل عىل شخصيته ايضا ،فيكون صامتا يف حياته

■ كمعالجة نفسية تهمك قراءة الوجوه
لتشخيص االمراض النفسية .هال حدثتنا عن هذا
الجانب واهمية الرتابط بينهام؟
□ العالج العيادي الذي اعتمده هو التنويم
االيحايئ .وهو نوعية عالج خاصة مبدرسة
املعالج واملحلل ميلنت اريكسون .قصدت فرنسا
للتخصص فيه من شدة اهميته يف تشخيص
االمراض النفسية .التنويم االيحايئ بعيد كل
البعد من التنويم املغناطييس الذي يعتمد عىل
ايصال الشخص اىل الالوعي ملعرفة ما الذي يراه.
يف املقابلة االوىل التي تجمعنا باملريض نعتمد
عىل علم الفراسة لتحديد شخصيته ،مثال ،طريقة
دخوله اىل املكتب ،طريقة جلوسه ،طريقة امليش
التي يعتمدها ،مييش برسعة ام ببطء ،اسلوبه
يف اللباس ،حركات اليدين ،اتجاه نظره يف اثناء
الحديث ،اىل االعىل ام اىل االسفل ،اىل اليمني ام
اىل اليسار .مثال ،اذا كان الشخص ينظر اىل االعىل
يف اتجاه اليمني نعرف انه مييل نحو العقالنية
والعكس صحيح .اذا وضع يده يف اثناء الحديث
عىل ذقنه ام عىل احدى شفتيه ،خصوصا
السفىل يكون هذا الشخص غرائزيا .كل هذه
املعطيات ندرسها لنحدد نوعية شخصيته يك
نستطيع التأثري عليه يف اثناء التنويم االيحايئ من
خالل معرفة ميوله واالمور االكرث تأثريا عليه يك
يتجاوب معنا يف مرحلة ايصاله اىل ما بني الوعي
والالوعي .بوصوله اىل هذه الحال يستطيع افراغ
ما يف نفسه من مشكالت يك نستطيع تشخيص
مرضه النفيس ،وال اعني فقط االنهيارات العصبية
او االكتئاب او انفصام الشخصية او اي مرض
نفيس اخر ،بل مرض الفوبيا ايضا والحساسية
الجلدية التي تبدأ بعامل نفيس لتتحول يف ما
بعد اىل مرض جلدي يعجز غالبية اطباء الجلد
عن تحديد اسبابها اليجاد دواء فعال يقيض عليها
نهائيا .هناك اشخاص يقصدوننا لهذا العالج
بهدف تغيري منط حياتهم .مع كل ما ذكرته من
اهمية عن هذا العلم ،استغرب استحالة تطبيقه
عىل كل شعوب االرض.
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