
تحلیل الشخصیة من التوقیع
اإلنسان كائن حي یشعر بما داخلھ أكثر من شعوره بالعالم الخارجي، وغالباً ال یظھر مكنونات الشخصیة الحقیقیة الخاصة بع سواء

كان بقصد أو بغیر قصد، وعلى مر العصور القدیمة وحتى یومنا ھذا، سعى علماء النفس إلى تحلیل شخصیة ھذا الكائن الحي
البشري بشتى الطرق العلمیة لفھم سلوكیاتھ والتنبؤ بما یخفیھ من جوانب شخصیتھ، ویشمل ھذا التحلیل تقییم الصفات األساسیة بما

في ذلك الموثوقیة والتصمیم والثقة والوداعة والمرح والغضب واألنانیة والثقة بالنفس وباآلخرین والنرجسیة والتحلي بالصبر
وغیرھا الكثیر، ولتحلیل الشخصیة بشكل أقرب إلى الحقیقة، اعتمد العلماء النفسیین على مواضع الزالت التي یطلق من خاللھا

اإلنسان العنان لشخصیتھ الحقیقیة كي تظھر إلى العلن، ومن بین ھذه الزالت التوقیع الشخصي النابع من الالشعور والذي یخبرنا عن
ھذا الشخص أكثر.

فن التوقیع الشخصي
التوقیع لیس مجرد بضعة خطوط عشوائیة على الورق، بل ھو بمثابة عالمة أو ختم أو بصمة خاصة بالفرد ویستخدمھا لوضع

موافقتھ على صك أو مستند ما مثل عقد بیع أو شراء أو صك ملكیة أو قرار أو عقد عمل وما إلى ذلك، كما أنھ یستخدم إلثبات ملكیة
الفرد لشيء ما مثل عمل فني أو لوحة فنیة والذي استخدمھ عظماء الفنانین مثل دافنشي وغیره، وھذا دلیل على أن التوقیع ھو فن

شخصي یعود للفرد نفسھ ویعبر عن شخصیتھ.
ً طرق التوقیع األكثر استخداما

التوقیع بشكل عام یعبر عن كافة أشكال الشخصیة لإلنسان سواء كان انطوائي أو اجتماعي أو كان أنانیاً أم یحب اآلخرین وغیر ذلك
من الجوانب التي یبرزھا التوقیع، وعادة ما یتم تحلیل الشخصیة من خالل أشكال التوقیع ومنھا:

أو قصیراً أو متوسطاً، وكل منھا لھ داللتھ.فقد یكون كبیراً أو صغیراً أو طویالًحجم وطول التوقیع:●
ًاتجاه میل زاویة التوقیع:● أو متجھ لألعلى أو األسفل حسب نوع الشخصیة.فقد یكون التوقیع مستقیما
سواء كان یمیناً أو یساراً أو وسط الصفحة.موقع التوقیع:●
أو حروف من اإلسم أو اللقب.فقد تتضمن بنیة التوقیع اإلسم أو اللقببنیة التوقیع:●
غامض أو یحتوي على زینة أو زخارف خاصة.فقد یكون التوقیع واضح المعنى أوالوضوح في التوقیع:●

تحلیل الشخصیة من التوقیع
في علم النفس، عندما یختار اإلنسان التوقیع الخاص بھ یكون المسؤول عن ھذا االختیار األنا الخاصة بكل إنسان، وقد عرف عالم
النفس سیغموند فروید األنا على أنھا جزء من الشخصیة التي تتوسط متطلبات الھویة واألنا العلیا والواقع، وتعمل األنا على أساس
مبدأ الواقع بحیث تفضي إلى إشباع رغبات الھویة بطریقة واقعیة ومناسبة اجتماعًیا، وبناءاً على تعریف فروید، فإن األنا تنعكس

على كل تصرفات اإلنسان بما في ذلك استخدامھ لألشیاء التي تعبر عن شخصیتھ مثل التوقیع أو التصرفات السلوكیة واللفظیة
وغیرھا، وفي اآلتي، سوف نذكر تحلیل الشخصیة من التوقیع كما رآھا علم النفس.

تحلیل الشخصیة بحجم التوقیع
في تحلیل الشخصیة من حیث حجم التوقیع، قد یكون حجمھ كبیراً أو صغیراً أو متوسط الحجم، وكل منھا لھ داللتھ وفق اآلتي:

النفس في تحلیل الشخصیة من حیث الحجم الكبیر، فالبعض یراھالقد تباین تحلیل علمالتوقیع ذو الحجم الكبیر والطویل:●
دلیل على النرجسیة العالیة وحب الذات، والبعض یراھا دلیل على الثقة بالنفس والجرأة.

متصالح مع ذاتھ، ویمتلك شخصیة معتدلة ال إفراط فیھاوھي دلیل على أن صاحب التوقیعالتوقیع ذو الحجم المتوسط:●
بالثقة وال تقلیل لذاتھ.

ًالتوقیع ذو الحجم الصغیر والقصیر:● في علم النفس، فالبعض یراھا دلیل على التواضع، والبعضوھو مختلف علیھ أیضا
یراھا ضعف وقلة في الثقة بالذات.

تحلیل الشخصیة باتجاه میل زاویة التوقیع
فقد یكون اتجاه میل زاویة التوقیع متجھاً نحو األعلى أو منكساً نحو األسفل أو مستقیماً، وكل منھا لھ داللتھ وفق اآلتي:

والتفاؤل واإلبداع والحیویة، وأن صاحب ھذا التوقیع یشعروھذا دلیل على مدى الطموحمیل زاویة التوقیع إلى األعلى:●
بالرضا عن ذاتھ وواثق بأفعالھ.

المتردد أو المتشائم إلى حدا ما ویظھر أحیاناً نوعاً من مشاعروھذا یدل على اإلنسانمیل زاویة التوقیع إلى األسفل:●
اإلحباط.

في شخصیة الفرد، أي أنھ إنسان معتدل ویمتلك قدر منوھذا یدل على التوازن والتحكمالتوقیع المستقیم كالسھم:●
الحكمة.

تحلیل الشخصیة بموقع التوقیع
یتضمن تحلیل الشخصیة من حیث موقع التوقیع ثالث مواقع وھي أسفل ویمین الصفحة أو أسفل ومنتصف الصفحة أو أسفل ویسار

الصفحة، وكل منھا لھ داللتھ وفق اآلتي:
قلیل اإلیمان بذاتھ أو ینطوي على قلة الثقة بالنفس.وغالباً ما یشیر إلى اإلنسان المترددالتوقیع یمین الصفحة:●



على عكس التوقیع یمین الصفحة، یدل التوقیع في الیسار منھا على الصرامة بالتعامل النابع عنالتوقیع یسار الصفحة:●
شدة الثقة من دون التعجرف، كما أنھ یتخلى بالعزیمة واإلصرار.

في نفسھ ولكنھ یحب التمیز عن اآلخرین وأن یكون فيوھذا یدل أیضاً على شخص واثقالتوقیع منتصف الصفحة:●
الصدارة.

تحلیل الشخصیة من وضوح التوقیع
وھذا ینطوي على أمرین مھمین وھما التوقیع الواضح والتوقیع الغامض والتوقیع المزخرف، وكل منھا لھ داللتھ وفق اآلتي:

في المعنى ومستعد لمشاركة شخصیتھ مع اآلخرین.وھذا یدل على أن صاحبھ شخص منفتح وواضحالتوقیع الواضح:●
توقیعھ، ویدل على شخص متعجرف إلى حٍد ما ومعتز في ذاتھوھذا یعد مثل تحًد لآلخرین لفك شیفرةالتوقیع الغامض:●

بشكل مبالغ فیھ.
من التمیز، مثل إضافة سطر في نھایة التوقیع للداللة على مدىوصاحب ھذا التوقیع یرید إبراز نوعالتوقیع المزخرف:●

التصمیم ورؤیة القیادة والمثابرة على تحقیق األھداف والمجد.
تحلیل الشخصیة من بنیة التوقیع

یتضمن تحلیل الشخصیة من بنیة التوقیع، استخدام األحرف في بدایة أو نھایة التوقیع أو كتابة االسم أو اللقب، وكل منھا لھ داللتھ
وفق التالي:

الشخص بشكل كبیر، وھذا یدل على شخص متعالي ومتفاخرقد یبدأ التوقیع بحرف اسمحرف االسم في بدایة التوقیع:●
بنفسھ.

أو حرفي االسم واللقب في نھایة التوقیع، وھذا داللة على حبأحیانا یأتي حرف االسمحرف االسم في نھایة التوقیع:●
التسلط والسلطة، وكأن الشخص یقول: كل األمور تنتھي عندي.

وبالنسب، وكأنھ یقول: أنا فالن الفالني الذي سیغیر العالم.وھذا داللة على االعتزاز بالنفساالسم واللقب في التوقیع:●
أسرار التوقیع

یعتمد التوقیع بشكل عام على استخدام مجموعة من الحروف المنحنیة أو المنظمة أو المتصلة ببعضھا إضافة إلى استخدام الكلمات
واألسماء واأللقاب أو بعض الرموز الواضحة أو الغامضة، ولكن في حاالت أخرى یتم إضافة أشیاء أخرى للتوقیع للتمییز، مثل

استخدام الدوائر وأنصاف الدوائر التي تغلف التوقیع، أو استخدام الخطوط المستقیمة التي توضع تحت التوقیع، وھذا لھ دالالت معینة
سنتعرف علیھا في ما یلي:

الكتوم والمنطوي على ذاتھ، ویحمل شخصیة أمینة من حیث كتمالدائرة بالتوقیع تعد دلیل على اإلنسانالدائرة بالتوقیع:●
األسرار، كما أنھ محترم لآلخرین وخصوصیاتھم وال یتطفل على الغیر بالمطلق، وال یحب أن یتدخل أحد في خصوصیاتھ

أو أن یعرف عنھ أحد شيء سوا ما یرید أن یظھره.
واضحة على الشخص المتعصب لرأیھ ویتسم بنوع من العند والالخط أو عدة الخطوط بالتوقیع، ھي داللةالخط بالتوقیع:●

یقبل النقد من أحد، وھذا األمر أشبھ بالشخص الذي یحمل الصفات النرجسیة في شخصیتھ إضافة إلى سرعة غضبھ.
علم الجرافولوجي تحلیل التوقیع

أيالرصد،علمأنھعلىعلمیعرفالنفس،علمففيالخط،علمأنھعلىحرفیاًیترجمgraphologyالجرافولوجيعلماللغة،في
الخطوطویقارنیالحظفھوالعلم،ھذافي٪99.9بنسبةالنتائجدقةعلىدلیلیوجدالأنھیعنيوھذاللخط،والمالحظةالمراقبة

وال یوجد ضمان بأن یتصرف كل شخص بالطریقة نفسھا التي یقولھا نصھ، ومع ذلك یعد ھذا العلم متجاوب مع الحقیقة التي یظھرھا
النص المكتوب إلى حدا ما، ویعتمد في المقارنة التي یجریھا على الكتابة والسمات الفردیة لتغییر وتضییق خصائص الشخصیة حتى

تكون ھناك صورة نمطیة واضحة ومحددة قدر اإلمكان.
الخالصة

لقد تعرفنا من خالل ھذا المقال على فن التوقیع الشخصي والطرق األكثر استخداما بالتوقیع وتحلیل علم النفس لھا بكل أشكالھا
األكثر شیوعاً، كما تعرفنا على أسرار التوقیع وتعریف علم الجرافولوجي، لكن الجدیر بالذكر أنھ أحیانا لیست كل حاالت التحلیل

ستكون مطابقة لھذه التحالیل التي ذكرناھا، وھذا یعتمد على مدى ذكاء الشخص وقدرتھ على إخفاء الجوانب األخرى من شخصیتھ
بطریقة بارعة.


