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مدخل

ليتصــور القــارئ هــذا الكتــاب كمســرحية موســيقية، حيــث يظهــر أمامــه فــي تتــاٍل متبــدل ســريع حشــٌد مــن 

الفضائــل والرذائــل، التــي تتقــارب وتتباعــد باســتمرار. والعمليــة اإلخراجيــة المؤلفــة مــن 111 فصاًل ســُتظِهر 

علــى الخشــبة وتصميــم الرقصــات لهــذه المســرحية سيكشــف ألعيــن المشــاهدين درامــا أســلوب معيشــة 

ــزات بشــرية  ــة. إن الفضائــل والرذائــل هــي مي يتمســك بالفضيلــة دون أن يصــم أذنيــه عــن إغــراءات الرذيل

أو مثالــب، بوســع اإلنســان جزئيــًا علــى األقــل، أن يفعــل شــيئًا حيالهــا. وال بــد لإلنســان مــن أن يشــارك 

فــي كثيــر مــن هــذه الصفــات كــي يمتلــك واحــدة منهــا فحســب. منــذ القديــم كان للفلســفة مهمتــان: أن 

توقــع البشــر فــي الحيــرة، وأن تســعفهم فــي بلــوغ الوضــوح. رغــم أن أصــل النشــاط الفلســفي ينبــع مــن 

الدهشــة. لقــد ُكِتــب مــا يمــأ مكتبــات كاملــة حــول كثيــر مــن الفضائــل وفــي مقدمتهــا العدالــة، لذلــك ال 

ينبغــي هــذا الكتــاب الدخــول فــي منافســة مــع مثــل هــذا العلــم. فــي تتالــي أرقــام االســتعراض الـــ ) 111 

( تســود أحيانــًا فوضــى مبهجــة، وُمــّرة أحيانــًا، ومتوازنــة فــي أحيــان أخــرى. 

االستعراض

1. الطيــش: تبــدأ بعــض األعمــال نتيجــة طيــش مطلــق. إذا كان المــرء محظوظــًا، ســارت األمــور علــى مــا 

يــرام، وإن لــم يحالفــه الحــظ فسيفشــل. وإذا أراد أن ال يكــون فشــله كامــاًل، فــال يجــوز البقــاء فــي حالــة 

الطيــش. ورغــم ذلــك فــإن للطيــش حســناته. إنــه يبعدنــا عــن شــدة الخمــول والتــردد والمماطلــة. مــع أن 

األمــر ليــس هكــذا فــي جميــع الحــاالت. يعــد الطائشــون فــي الحيــاة االجتماعيــة مهمليــن أو مســتهترين. 

إنهــم يصدقــون مــا يســمعون، يقعــون فــي شــراك وعــود سياســية أو شــخصية ويركضــون خلــف أي تيــار 

اقتصــادي حتــى الدمــار الشــخصي أو العــام. 

2. الدماثــة: ال يمكــن لإلنســان أن يتوقــع الدماثــة فــي كل مــكان، عندمــا نتبضــع أو نراجــع الدوائــر 

الحكوميــة أو فــي أماكــن عملنــا نتقبــل المتجهميــن والمتأففيــن والمتعجرفيــن برباطــة جــأش نســبية، مــا 

دام تعاملنــا معهــم ال يلحــق بنــا إســاءة خاصــة. لكنهــم رغــم ذلــك يعّكــرون المــزاج، عندهــا نالحــظ مــدى 

غيــاب التعبيــر عــن الدماثــة بيــن أنــاس ال يعــرف واحدهــم اآلخــر أو ال يســتلطفون بعضهــم بعضــًا. فمــن 

الســمات الجوهريــة للدمثيــن إنهــم يقدمــون لشــركائهم فــي اإلنســانية قروضــًا، دون توقــع ســدادها غالبًا. 

فالدماثــة هــي أحــد أشــكال الجــود، وليســت أقلهــا شــأنًا. وتشــكل الدماثــة فــي العالقــات االجتماعيــة 

موضــع ارتيــاب باعتبارهــا غــالف تمويــه لعــدم االلتــزام. وغالبــًا مــا يكــون هــذا الحكــم محقــًا، مــا دام أولئــك 
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الذيــن يمارســون الدماثــة دائمــًا، نــادرًا مــا يكونــون دمثيــن حقــًا، وأولئــك الدمثــون دائمــًا، ال يمكنهــم أن 

يكونــوا صادقيــن دائمــًا.  

3. الوقاحــة: تتأتــى الوقاحــة مــن خــروج أحدهــم عــن ُحســن الســلوك علــى نحــو هجومــي بالكلمــات 

واللفتــات. بخــالف حــاالت أخــرى مــن عــدم اللياقــة، ثمــة هنــا تطــاول وجســارة، يجدهــا المخاَطــب مهينــة. 

ــه فــي  ــن يواجهــه. الوقــح ال يخجــل مــن إطــالق نزوات إن الوقــح يتعمــد أن يتجــاوز الحــدود فــي عينــي َم

وجــوه اآلخريــن. ثمــة نعــت ال يمكــن أن ُيلصــق بالوقــح: أنــه خجــول ال يجــرؤ علــى االعتــراف صراحــة بانتمائــه 

إلــى نــوع النــاس الوقحيــن. إنــه ال يشــارك فــي هــذا الريــاء. إن َمــن ال يخجــل، وال يجــد نفَســه بالــغ التهذيــب 

ألن يجهــر برأيــه مــرة، ألن يرفــض الخنــوع ألســياد مزيفيــن، يبرهــن علــى حريــة داخليــة لهــا قيمتهــا ال شــك 

فــي ذلــك. عندهــا تصبــح “الوقاحة”صفــة إيجابيــة. 

4. الخجــل: اإلنســان الخجــول هــو الــذي يســتحي إلــى الحــد األقصــى شــعوريًا مــن االنكشــاف اجتماعيــًا. 

وهــذا اإلحســاس راســخ جســديًا مــن كل مــا يعتبــره هــذا الشــخص نابيــًا أو ممنوعــًا. ويرتبــط هــذا اإلحســاس 

بالتعامــل مــع اآلخريــن ومــع األشــياء والمؤسســات التــي ُتعتبــر محترمــة. إن الذيــن يســتحقون التوقيــر، مــن 

أشــياء وأنــاس، ال يتبــدون أبــدًا كذلــك فحســب، فــي إدراِك الخجــول، نتيجــة الهتمامهم بــأن يكونوا موضع 

احتــرام. بــل انطالقــًا مــن خبــرة الخجوليــن ومــا ُلقنــوه فــي تربيتهــم. إن الخجــل هــو وعــي صامــت بفضيحــة 

محتملــة. إن اإلنســان الخجــول يــرى عيــون اآلخريــن موجهــة نحــوه. يتجلــى الخجــل علــى نحــو رئيســي فــي 

تجنــب كلمــات وأفعــال غيــر الئقــة. بــل يمكــن للمــرء أن يخجــل عــن آخريــن مــن الذيــن يشــعر طبعــًا بانتمائــه 

إليهــم، كأن يخجــل عــن أحــد أفــراد أســرته أو وطنــه. إن شــديدي الخجــل ال يبرهنــون فقــط علــى نقــص 

فــي الجــرأة االجتماعيــة، بــل علــى نقــص فــي الصراحــة عنــد مواجهــة الــذات. إن الشــعور بالخجــل الــذي هــو 

داللــة علــى احتــرام الــذات، يتحــول علــى هــذا النحــو إلــى تهديــد للــذات.  

5. اللباقــة: اللباقــة هــي فضيلــة التمــاس االجتماعــي المتحفــظ، فاألمــر يتعلــق هنــا دائمــًا بالمســافة 

الصحيحــة بينــك وبيــن اآلخريــن. إن كانــت أكثــر مــن الــالزم فهــي تنبــو عــن الســواء، وكذلــك األمــر إن كانــت 

أقــل مــن الــالزم. يحتــاج اإلنســان إلــى امتــالك إحســاس بالتمييــز المتحفــظ، كــي يــدرك متــى وأيــن يدنــو مــن 

اآلخــر. ففــرط اللباقــة ُيفــوت علــى اإلنســان فرصــة الكلمــة الصريحــة. إن خيــوط اللباقــة الناعمــة قــد تتحــوُل 

إلــى شــبكة صيــد ال فــكاك منهــا.

6. النزاهــة: إن النزاهــة صفــة نســبية مقارنــة، مثــل أي فضيلــة أو رذيلــة أخــرى، وقيمتهــا أو ال قيمتهــا تنتــج 

مــن موقعهــا بيــن أخريــات كثيــرات. إذ ال يوجــد امــرأة نزيهــة أو رجــل نزيــه. فمــن حيــث البيولوجيــا والنشــأة 

واإليديولوجيــا ُيعــد كل إنســان مالــك زمــام أمــره فكــرًا وفعــاًل. فكيــف لــه أن يحاكــم األمــور ويتصــرف 

بنزاهــة؟! يمكنــه ذلــك مــا دام ال يســمح بتســييره بانحيــاز. إن التضــاد بيــن هــذه الطبــاع هــو وحــده مــا 
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ــرًا علــى أي شــيء: هــذا هــو  يجعــل مــن الممكــن، أال يبقــى اإلنســان أســير أحدهــا. فاإلنســان ليــس مجب

ــه، فهــذا ال يصــح، ألنــه  شــعار النزهــاء. أن ال يكــون المــرء مرتبطــًا بــأي شــيء مطلقــًا ويجــد مغــزى لحيات

يناقــض طبيعــة الحضــارة، مهمــا كانــت. أمــا أن يرتبــط اإلنســان فــي المقــام األول بشــخص واحــد أو بقضيــة 

واحــدة، فهــذا ممكــن. إن َمــن ال ينحــاز فــي أمــور كثيــرة ال يمكــن أبــدًا أن يكــون نزيهــًا. إن أولئــك القادريــن 

علــى الحكــم بشــكل نزيــه، يمكنهــم مــن حالــة إلــى أخــرى اختبــار قناعاتهــم علــى المحــك. المألــوف ظاهريــًا 

هــو أن ُتعــد النزاهــة فضيلــة. أمــا مــن وجهــة نظــر أخالقيــة فقــد تكــون مدعــاة للريبــة.  

7. الحيــاد: ُتعــد النزاهــة شــرطًا لجميــع أشــكال الحيــاد. يمكــن لإلنســان كشــخص أن يكــون إلــى هــذا الحــد 

أو ذاك نزيهــًا، أمــا أن يكــون إلــى هــذا الحــد أو ذاك حياديــًا، فهــذا ينطبــق علــى أشــخاص فــي أدوار معينــة: 

دور القاضــي مــع اختــالف المــكان، فــي المحكمــة أو ملعــب الرياضــة أو لجنــة التخميــن أو التحقيــق. مــن 

ُيــِرد أن يحكــم حياديــًا، يجــب أن يقــف “فــوق األطــراف المتنازعــة”أو أن يحــاول. لكــن َمــن يحاولــون ذلــك ال 

بــد لهــم مــن أن يقفــوا فــي مــكان مــا: علــى أرضيــة القانــون وتفســيره، الــذي يخولهــم إصــدار األحــكام علــى 

اآلخريــن. وبهــذا المعنــى يمكــن للمــرء أن يكــون غيــر منحــاز. فعــدم االنحيــاز يعنــي دائمــًا االلتــزام بشــيء مــا.  

8. القســوة: تتصــف األفعــال بالقســوة عندمــا تنتهــك الســالمة الجســدية والنفســية لأحيــاء مــن دون 

مراعــاة صالحهــم، والقســاة هــم األشــخاص الذيــن يمتلكــون ســلطة إصــدار األوامــر لممارســة مثــل هــذه 

األفعــال. يمكــن لشــخص مــا أن يكــون ضحيــة للقســوة عــن طريــق اإلهمــال المتعمــد أو اإلذالل العلنــي، 

وال ســيما عــن طريــق أفعــال االغتصــاب والتعذيــب الجســدي والنفســي. مهمــا كان كبيــرًا عــدد األفــراد 

الذيــن يمارســون القســوة لحســابهم الخــاص، أو عندمــا يعتقــدون بــأن صالحهــم الخــاص، وصالــح البشــرية، 

ســيتحقق عبــر ممارســتهم أعمــال العنــف والقســوة. فالرعايــة قــد تســبب األلــم. إن نظريــة “جماليــة 

القسوة”حســب تنظيــرات فنانيــن مثــل أنتونــان آرتــو أو ميشــائل هاينِكــه، ال تفســخ عقدهــا مــع جمهورهــا، 

مهمــا قــد تســببه عروضهــا لــه مــن اضطرابــات وصدمــات. إن مــن يمــارس القســوة ال يــدرك آالم الطــرف 

ــاد، إنمــا  ــة. إن مــن يمــارس القســوة علــى اآلخريــن كســلوك شــخصي معت ــه يســتمتع بالعملي اآلخــر أو إن

يمارســها فــي الوقــت نفســه علــى ذاتــه.

9. التعاطــف: مــن ال يصغــي لميولــه أبــدًا، ال إرادة لــه مــن توجيــه هــذه الميــول. والعكــس صحيــح: فمــن 

لــم يتقــزز أبــدًا مــن ســلوك بعــض اآلخريــن، فإنــه يعيــش كميــٍت بيــن األحيــاء. حتــى أولئك الذيــن يقتربون جدًا 

علــى الصعيــد الروحــي مــن حالــة انعــدام األحاســيس، أو هكــذا يظنــون علــى األقــل، فقــد بذلــوا جهــودًا، 

كانــت لتتجــاوز الطاقــة البشــرية، لــو لــم يكونــوا مشــحونين بعاطفــة وجدانيــة ضــد االنحيــاز إلــى شــيء مــا 

أو رفضــه. إن عالــم البشــر مــا كان ليتحــرك باتجــاه الخيــر أو الشــر، لــوال تحــرك ســكانه باســتمرار. والتعاطــف 

يضــرب جــذوره فــي هــذا األســاس المتأرجــح. يتجلــى الموقــف األساســي للتعاطــف مــع اآلخريــن فــي 
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القــدرة علــى تهيئــة النفــس شــعوريًا الســتقبال حالــة اآلخــر. ال يفتــرض باإلنســان أن ينفــرد بهــذا االهتمــام 

ويبديــه مــن جانبــه، بــل أن يكــون قــادرًا علــى اســتقباله، وأحيانــًا علــى احتمالــه. قــد تنتــج عــن ذلــك أوضــاع 

ــغ  ــم نفاقــًا. فالتقمــص الشــعوري المبال ــة. فالتعاطــف الخاطــئ ال ينحصــر فــي ادعــاء الفــرح أو األل صعب

فيــه يــؤدي إلــى تحقيــر اآلخــر والــذات. 

10. الرثــاء الذاتــي: إن التباكــي وســفح الدمــوع يعكــران العالقــة مــع اآلخريــن ومــع الــذات. ال يجــوز 

لإلنســان أن يغــرق فــي اإلشــفاق علــى النفــس. ومــع ذلــك، ليــس مــن العــار أن يلعــق المــرء جراحــه بيــن 

اآلونــة واألخــرى. يحــق للمــرء طبعــًا أن يأســف علــى نفســه مــرة، ولكــن لينهــض عنــد اللــزوم ويواجــه نفســه 

بصالبــة. ولــكل حالــة أوانهــا. إن العالقــة بالــذات، ســواء منهــا العاطفيــة أم غيــر العاطفيــة، ُقحّمــة. لكنهــا 

ســتضيع إْن زعــم أحــد الجانبيــن األولويــة لنفســه. ولــن يجــد المــرء الطريــق إلــى نفســه إال فــي البعــد عــن 

التمــادي فــي رثــاء الــذات وعــن الزهــد الزائــد.   

11. الفكاهــة: إن الحــس بالمضِحــك ُيعــد فضيلــة ذات ســمعة مشــبوهة، إذ يمكنــه فــي أي وقــت كان 

ــب بعــض النــاس بضحــك اآلخريــن الســاخر منهــم. وفــي  أن ينقلــب إلــى فجــور. وهــذا يحصــل عندمــا يرحِّ

تنويعاتــه القاســية يصبــح هــذا الضحــك تعبيــرًا عــن ضغائــن أنــاس يحاولــون إنقــاذ أنفســهم بضحــك شــامت 

أو ســاخر، لقصورهــم عــن جــالء عالقاتهــم مــع أنفســهم. ولْلحــس بالمضحــك ســمات أكثــر وّديــة، يظهرهــا 

بقدرتــه علــى إصابــة اآلخريــن بعــدوى مــرح الحيــاة حتــى فــي الحــاالت العبثيــة مــن حياتهــم، إن ســّلموا 

قيادهــم لــه. عندهــا تصبــح مشــاركة اآلخريــن فــي الضحــك الغوايــة المرحــب بهــا الكتشــاف اإلخفــاق فــي 

النجــاح، والنجــاح فــي اإلخفــاق. ويكــون هــذا الضحــك صحيــًا بمعنــًى إدراكــي أيضــًا. الفكاهــة هــي تنويعــة 

خاصــة لهــذه المتعــة االجتماعيــة والمعرفيــة. وامتــالك حــس الفكاهــة ُيعــد أحــد األشــكال الجوهريــة 

للنزاهــة والموضوعيــة. الفكاهــة هــي مقاومــة عاطفيــة ضــد الجديــة المزيفــة، وال ســيما الذاتيــة منهــا. 

12. الحماقــة: “ال تكــن أحمق!”صيغــة أمــر توجــه إلــى الصغــار وكذلــك إلى الكبار ولكنهم ليســوا جميعهم 

كذلــك، فهنــاك مــن الكبــار، وحتــى مــن األطفــال َمــن يتمنــى المــرء رؤيتهــم يتحامقــون ولــو مــرة. وهنــاك 

مــن ال يجــرؤ علــى ذلــك إال إذا ُأِمــر أو ُكلــف، علمــًا بــأن األمــر فــي غايــة البســاطة، إذ ال حاجــة إال لتقديــم 

ــد جــوًا مــن الهــرج والمــرج. هــذا هــو المبــدأ  مــا هــو مألــوف بصيغــة غيــر مألوفــة عبــر حيلــة بســيطة. مــا يولِّ

الرئيســي للحماقــة: أن تأخــذ وقتــًا مســتقطعًا، ال مــن اللياقــة، بــل مــن الوقــار الــذي يملــي علــى تصــرف 

معيــن مســارات محــددة بتفصيالتهــا الدقيقــة. علــى خــالف الفكاهــة يتعلــق األمــر هنــاك بهــزل ال يعتــرض 

علــى أي نــوع مــن الجدّيــة الراقيــة. ولهــذا يســتصعب كثيــر مــن النــاس أن يكونــوا حمقــى. 

13. الســخرية: ال مــزاح مــع الســاخرين. وفــي حضورهــم يأبــى المــرح الظهــور، إذ يصــرون علــى تمويــه 

ــرون كل شــيء علــى نحــو مختلــف  ــن لمعرفــة أنهــم ي ذواتهــم. لكنهــم باســتمرار يتيحــون الفرصــة لآلخري
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تمامــًا، مــن دون أن يفصحــوا عــن كيفيــة ذلــك. إنهــم يتجنبــون تحديــد موقفهــم، ويختبئــون وراء األكمــة 

للســخرية”أي  “المضاديــن  األشــخاص  فــإن  ذلــك  عكــس  وعلــى  أيضــًا.  وبذواتهــم  ونواياهــم،  بآرائهــم 

المصابيــن بالصمــم حيــال تلقــي اإلشــارات الســاخرة، يفوتهــم أمــر جوهــري وهو إمكانية أن يشــغل اإلنســان 

منصبــًا يفســح فــي المجــال صراحــة لتدخــِل مناصــب أخــرى. إن القــادر علــى ممارســة الســخرية يمتلــك نســبة 

حاســمة مــن الحريــة الداخليــة.  

14. الفضــول: حــب االســتطالع والنهــم للمعرفــة همــا دافعــا الفضــول. فالفضوليــون يريــدون دائمــًا أن 

يســمعوا ويــروا كيــف يحــدث مــا هــو غيــر مألــوف. وثانيهمــا عالقــة خاصــة بالمعرفــة، فالفضوليــون يرغبــون 

فــي الحصــول علــى معلومــات ال تكتفــي بالوضــع القائــم للمعرفــة. إن محبــي االســتطالع والمتعطشــين 

ــة الوصــول إلــى مواقــف حصيفــة.  ــاة الرئيســية فــي عرقل ــر مــن مرافــق الحي للمعرفــة يتســببون فــي كثي

ومــن منظــور الرذيلــة، يتجلــى الفضــول كشــكل مــن أشــكال االغتــرار بالنفــس والعجرفــة. لكــن األمــور 

ــًا. فاتســاع  ليســت بهــذه الســهولة، إذ إن احتــالل الفضــول منزلــة شــرف فــي قائمــة الفضائــل ليــس عبث

الصــدر تجــاه اآلخريــن، واالطمئنــان علــى أحوالهــم، ُتعــد مــن فضائــل التعايــش البشــري غيــر المغرضــة، 

والتــي دون أحــد مكونــات الفضــول ســرعان مــا يشــتبه فــي كونهــا محــض تمويــه رديء لعــدم المبــاالة. 

15. رحابــة الصــدر: إن رحابــة الصــدر هــي اســتعداد للرؤيــة والســمع والمعرفــة والشــعور، مــن دون 

ــة الصــدر بوســعه االنتظــار، فهــو منفتــح علــى  التعطــش إلــى محفــزات أخــرى دائمــًا. وَمــن يتصــف برحاب

مــا هــو جديــد، لكنــه ال يجعلــه معبــوده. ونتيجــة لخبرتــه فإنــه يفســح فــي المجــال لخبــرات جديــدة. إن َمــن 

يتمتــع بـــ “أســلوب منفتــح”ال يحتــاج إلــى دروع واقيــة، ســواء مــن ناحيــة معرفيــة أو اجتماعيــة، فهــو مهّيــأ 

لمواجهــة األشــياء واألشــخاص. وقــد يتصــف بعــض هــؤالء بصراحــة مطلقــة. إن رحابــة الصــدر، كالنزاهــة، 

تصلــح بلســمًا شــافيًا مــن العمــى اإلنســاني. لكــن اســتخدامها علــى نحــو مبالــغ يــودي بهــا نفســها إلــى 

نــوع مــن الغــرور الذاتــي.

16. الجشــع: الجشــع بأشــكاله كافــة تعبيــر عــن شــهوة عميــاء، الجشــع للســلطة وللتملــك وللشــهرة هــي 

ــواء. إن َمــن يتــرك نفســه الندفاعــات  ــة مــن أقــوى أشــكاله، ليــس بينهــا مــا يمكــن أن يبلــغ حــد االرت ثالث

الجشــع لــن يتبقــى لــه فــي النهايــة ســوى فرحــة رثــة بعجــز اآلخريــن وعنائهــم وحســدهم. ويغــدو الحــال 

ــة. إن الجشــع يراهــن بــكل شــيء  ــة بهــذه الرذيل أبلــغ ســوءًا عندمــا تصــاب االحتــكارات والتكتــالت التجاري

علــى المســتقبل، وال يعــرف الســالم مــع الحاضــر. 

17. المتعــة: ثمــة أمــور كثيــرة توفــر المتعــة – بــل فــي الواقــع كل مــا َيســتحق أن ينغمــس اإلنســان 

فيــه – مثــل العمــل، التفاعــل، اللعــب، التأمــل مــادام لــم يتحــول بعــد إلــى محــِض عنــاء، حتــى فــي إبــرام 

“صفقــات أفكار”حســب تعبيــر إمانويــل كاْنــط، والكفــاح السياســي مــا بقــي بصيــص أمــل، وحتــى التنفيــذ 
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الــدؤوب لواجبــات مزعجــة. هــذه كلهــا مصــادر محتملــة للمتعــة: تأخــذ بالمــرء وتســرح بــه علــى دروب مــا 

كانــت لتنفتــح أمامــه أبــدًا، لــو قاربهــا مســتاء أو ضِجــرًا. إن صلــة هــذه اللــذات بالرغبــة الجنســية ضعيفــة جــدًا، 

ــه، وهنــاك  ــًا معدومــة. ومــع ذلــك تقــدم المتعــة الجنســية صــورة فاتنــة عــن تحقيــق اإلنســان ذاَت وغالب

 مــن المتــع مــا ال يحصــى. لكنهــا ال تبعــث الســرور إال عندمــا تتعــرض لالنقطــاع عــدة مــرات بمراحــل مــن

عدم االكتراث. 

18. االعتــدال: إن اســتخدام رغبــات الجســد يحتــاج إلــى مراعــاة االعتــدال مــن نــواٍح عــدة. والمثــل األعلــى 

لالعتــدال ليــس الــال مبــاالة أو فقــدان اإلحســاس، بــل ذلــك المعيــار للتــوازن الداخلــي الــذي يســمح للمــرء 

بركــوب قطــار مخاطــر الحيــاة بنــوع مــن الرشــاقة الجميلــة.

19. الدقــة فــي المواعيــد: إن غيــر المنضبطيــن فــي مواعيدهــم يحتقــرون الذين يبالغــون في االنضباط، 

وهــؤالء يحتقــرون أولئــك. والدقيقــون فــي مواعيدهــم يــزدرون الطرفيــن. إنهــم جميعهــم علــى حــق، 

وعلــى خطــأ أيضــًا. فالذيــن يبالغــون فــي االنضبــاط يثيــرون أعصــاب اآلخريــن ألنهــم يســلبون منهــم بعــض 

الوقــت، فلعــدم قدرتهــم علــى االنتظــار، ال يتركــون اآلخريــن ينتظــرون. وغيــر المنضبطيــن ال ُيعتمــد عليهــم 

ولكــن بدرجــة أقــل، فلعــدم قدرتهــم علــى االنتظــار يتركــون اآلخريــن ينتظــرون. إنهــم يعاقبــون اآلخريــن 

بوقــت فــارغ. وأولئــك غيــر المنضبطيــن فــي مواعيدهــم يعتبــرون أنفســهم أهــم مــن المواعيــد. فهــم 

يأتــون قبــل الموعــد أو بعــده، العتقادهــم امتــالك ميــزة أن يكونــوا أول َمــن يصــل أو آخــر مــن يصــل. 

ــأن يريحــوا الجميــع، وبإمكانهــم االعتمــاد  ــه بأناقــة، ب أمــا الدقيقــون فــي مواعيدهــم فيتجنبــون هــذا كل

علــى إحساســهم بالوقــت. غيــر أن هــذا اإلحســاس ليــس نعمــة فحســب، بــل لعنــة فــي الوقــت نفســه، 

 فالــذي يعــرف الوقــت دائمــًا ويحفــظ فــي رأســه جميــع مواعيــده ووعــوده والتزاماتــه، يفقــد أي معنــى

لحاضر حياته.   

20. الدقــة فــي األمــور: إن أنصــار الدقــة المتِعبــة يعتقــدون أن كل شــيء يتعلــق بالدقــة، فــي التفكيــر 

واالنتــاج، فــي الحــب. وهــم ال يعرفــون ســوى معيارهــم الخــاص. إن فضيلــة الدقــة تختلــف عــن هــذه 

التفاهــة فــي معرفتهــا بــأن الدقــة ليســت كل شــيء وأنهــا ليســت ذات وجــه واحــد. وقــد قــال الفيلســوف 

ِڤيْتِغْنشــتاين ليــس هنــاك نمــوذج مثالــي للدقــة«. ومــن يبغــي هيمنــة الدقــة، فــإن الغبــاء لــن يوصلــه إلــى 

النجــاح. تعتبــر الدقــة حارســة لليقظــة، وعلــى المــرء أن يغــض الطــرف أحيانــًا عــن العالمــة التامــة، فالدقــة 

الكافيــة تكفــي.

21. ضعــف اإلرادة: إنــه ألمــر رائــع أن يمتلــك اإلنســان إرادة قويــة. وَمــن يملكهــا يتمســك بقراراتــه 

الحاســمة. أمــا ضعــاف اإلرادة، علــى نقيــض ذلــك، فإنهــم ينزلقــون المــرة تلــو األخــرى عــن خــط مبادئهــم 

الخاصــة. “رغــم أن اإلنســان يــدرك غالبــًا أن الســيء ســيء، إال أنــه مــع ذلــك يقــدم عليه”هكــذا جعــل 
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ف ظاهــرة ضعــف اإلرادة. إال أن ســقراط لــم ُيدخــل هــذا  أفالطــون فــي حواريتــه “پروتاغوراس”ســقراط يعــرِّ

التعريــف فــي ســياق الحــوار إال ليبيــن أن هــذه الظاهــرة الملتبســة غيــر موجــودة إطالقــًا. فالــذي أدرك حقــًا 

مــا هــو خيــر لــه، حســَب زعمــه، لــن يحــس أبــدًا بباعــث اإلقــدام علــى مــا يســيء إليــه، وفــق قناعتــه. والنــاس 

مثلــك ومثلــي مــن الذيــن يبــدون أحيانــًا ضعيفــي اإلرادة، يظنــون فحســب، أنهــم يعرفــون مــا هــو خيــر لهــم. 

لكنهــم ال يعرفــون. وحتــى ضعــاف اإلرادة علــى أيــة حــال ال ينقصهــم المعيــار. فالمفرطــون ال يريــدون 

وضــع حــٍد لشــهواتهم، فــي حيــن أن ضعيــف اإلرادة يريــد ذلــك، لكنــه ال يفلــح فيــه. إن عــدم اســتقرار إرادتنــا 

وكونهــا ملتبســة موضــع شــك، األمــر الــذي ُيلحــظ فــي أشــكال ضعــف إرادة مــن هــذا القبيــل. إن النــدم 

ــرًا علــى اإلخــالص لنفســه  ــًا أمــام الثقــة بقــدرة المــرء أخي ــة، يتراجــع أحيان علــى الوقــوع فــي الضعــف ثاني

ولكــن علــى نحــو جديــد.

ــة  ــًا. والرزان ــا باســم اقتصــاد للرغبــة متحــرر فكري ــة: االعتــدال يســاعد فــي توجيــه دفــة دوافعن 22. الرزان

تدعــم جهــد االعتــدال. إنهــا تمنحنــا القــدرة علــى تقديــر األمــور علــى نحــو ســليم، لهــذا اختــزل يوهــان 

غوتفريــد ِهــْرَدر مَلكــة العقــل فــي “الرزانة”ألنهــا تمــزج التعقــل مــع الحســّية. ومهمــا كان مفيــدًا امتــالك 

فرملــة ســليمة، فإنــه ال يجــوز للمــرء أن يســتخدمها باســتمرار، ألن الرزانــة تحتــاج إلــى مراعــاة االعتــدال فــي 

اســتخدامها. ومــع ذلــك فقــد أدرك أرســطو الضــرورة الملحــة لقدرتهــا علــى كبــح التســرع، فــي إشــارته إلــى 

أن وظيفــة الرزانــة هــي “الحفــاظ علــى الِفطنــة«.  

23. الفطنــة: ليســت الفطنــة أمــرًا يتعلــق بالــذكاء وحــده. إذا ُفهــم الــذكاء باعتبــاره القــدرة العقليــة 

األساســية القابلــة للقيــاس لشــخص مــا، إن مــا يحُكــم علــى الــذكاء والغبــاء باعتبارهمــا ميزتيــن أو ســيئتين 

بشــريتين هــو اســتخدام المواهــب العقليــة التــي نمــت مــع اإلنســان. إن أســاس الفطنــة يكمــن فــي القــدرة 

علــى التفكيــر علــى نحــو هــادف ومــؤٍد إلــى الهــدف. والفطنــة ال تعــادل الخباثــة ولكــن يمكــن أن ترتبــط 

معهــا بحلــف. ومــن يضــع لنفســه أهدافــًا مســيئة بإمكانــه متابعتهــا بفطنــة وتعديلهــا حســب الظــرف إمــا 

إلــى األســوأ أو إلــى األقــل ســوءًا.  

24. الغبــاء: “ال تتغــاَب بهــذا الشــكل!”هذا مــا نقولــه عندمــا يتصــرف أحدهــم علــى نحــو غيــر لبــق )وقــد 

نوجــه هــذه المالحظــة ألنفســنا أحيانــًا(. وهــذا وحــده كاف لتبيــان أن الغبــاء أيضــًا ليــس مســألة تتعلــق 

باالســتعداد الفطــري فحســب. إن نــوع الغبــاء الــذي يجعلنــا نلــوم أنفســنا واآلخريــن بســببه يتأتــى مــن 

تعامــل قاصــر مــع قدراتنــا الذاتيــة. ُيقــدم األغبيــاء علــى أفعــال بلهــاء تتجــاوز إمكانياتهــم. والمشــكلة 

 تكمــن فــي أن األغبيــاء غالبــًا ال يــرون أنفســهم كأغبيــاء. لكــن كــون األذكيــاء أذكيــاًء ال يعنــي أنهــم آمنيــن

من الغباء.  

25. الحكمــة: الحكمــة اإلنســانية ليســت علــى الطــرف اآلخــر مــن الفطنــة وال مــن الغبــاء، إنهــا تتصــرف 
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ببــالدة فــي الفهــم، إنهــا ترفــع محدوديــة المعرفــة الخاصــة واإلرادة الخاصــة، وذلــك بإدراكهــا هــذه 

ــة مــا  ــن يعرفــون قل ــرة، وإنمــا أولئــك الذي ــراف بهــا، ليــس الحكمــاء هــم نافــذو البصي ــة واالعت المحدودي

بصــروا ورأوا، مهمــا كانــت معرفتهــم واســعة. وإذا مــا تمســكوا بمــا هــو خــاص في وعيهــم لبؤس ومعاناة 

ــه إدراكهــم المتفــوق. فحتــى الحكمــاء ال  البشــر مــن حولهــم، فإنهــم يفقــدون الثبــات الــذي يكافئهــم ب

ينجــون مــن التمــزق.

ــه  ــًا بــال جــدوى. إن ــًا انفعالي ــة: الكئيــب بطبعــه هــو الــذي يحمــل معــه فــي كل مــا يحركــه وعي 26. الكآب

محــاط بحــزن بــال مســبب محــدد لنشــوئه. َمــن يكتئــب مــن حيــن آلخــر، ال ُيعــد مصابــًا بالكآبــة. فالكآبــة 

حالــة ثابتــة فــي طبــع اإلنســان. مــن الناحيــة األخــرى يتعــرض المــزاج الكئيــب إلــى خطــر اإلصابــة بــال مبــاالة 

ذميمــة. ويصبــح رذيلــة عندمــا يتبــدى فيــه نقــص االســتعداد لمواجهــة شــؤون حياتــه وشــؤون اآلخريــن. إال 

أن الحــاالت االنفعاليــة للكآبــة ال تبقــى صفــة متصلــة بالفضيلــة، إذا تحولــت إلــى ظاهــرة مَرضيــة.  

 27. الخمــول: إن الخموليــن يتقنــون تجنــب المصاعــب، والمبــادرة الزائــدة تبدو لهم غير منتجة. وجهازهم 

رون مباهــج الخمــول،  النفســي مثّبــت علــى مؤشــر اقتصــاد الطاقــة. إنهــم ال يبحثــون عــن أي نــزاع ويقــدِّ

لكــن االرتيــاح فــي الــذات قــد يــؤدي إلــى الشــلل أيضــًا، مــع عواقــب قاتلــة أحيانــًا.  

28. الكســل: لطالمــا أنشــد النــاس عبــر العصــور قصائــد فــي مديــح الكســل. ومنذئــذ حمــي وطيــس 

المعركــة فــي حلبــة فــن الحيــاة، حيــث يزعــق المتكالبــون علــى أداء الواجــب بــأن النشــاط الدائــب وحــده هــو 

مــا ســيوفر لكــم الغبطــة. أمــا أنصــار الكســل فيأبــون اإلنصــات إلــى هــذا الــكالم. “سأتكاســل اليوم”يقــول 

أحيانــًا حتــى النشــيطون، إننــا جميعنــا فــي نهايــة المطــاف نحلــم بــأن ال نفعــل شــيئًا، ثــم نحتــار فــي كيفيــة 

البــدء بذلــك. حتــى ذاك الــذي يســتلقي طــوال شــهور علــى الديــوان، يقــوم بفعــل ذلــك. وطالمــا أن 

االجتهــاد الحقيقــي ليــس اجتهــادًا، كذلــك ال يعــد الكســل الحقيقــي كســاًل. بــل إنــه يتحــول إلــى موهبــة 

التْنبلــة.  

29. الحيويــة: فــي حكايتــه “فيليــپ المتخبط”يحذرنــا الكاتــب هاينريــش هوفَمــن مــن مفرطــي الحيويــة. 

إنهــم يعرضــون نظــام الحيــاة اآلمــن إلــى الخطــر. عنــد الجلــوس إلــى مائــدة الطعــام ال يجــوز للمــرء أن يؤرجح 

كرســيه وال أن يحــرك أطرافــه. إن مفرطــي النشــاط يتصفــون بالهــوج ألنهــم ال يســيطرون علــى حركاتهــم. 

لكــن الحكايــة نفســها إذا ُقرئــت مــن منظــور آخــر، فإنهــا تدلنــا علــى مــا هــو فاتــن فــي هــذا المــزاج الفائــض 

حيويــة. وهــم بذلــك، ســلبًا أم إيجابــًا، ال يفســحون المجــال للهــدوء. وقــد يــؤدي هــذا إلــى إثــارة أعصــاب 

اآلخريــن. فالمتصفــون بالحيويــة الزائــدة ال يدركــون غالبــًا، أن البــطء والخمــول يــدالن علــى وجــود إحســاس 

يقــظ بمــا هــو حقيقــي. وهــم فــي اندفاعهــم الحركــي يتواجــدون فــي حالــة هــروب، مــن أنفســهم. 
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30. الغضــب: إنــه لوضــع غيــر صحــي أال يخــرج اإلنســان عــن طــوره أبــدًا. فمــن أجــل التــوازن الذاتــي ُينَصــح 

بعــدم كبــح االضطرابــات العاطفيــة الشــديدة. والغضــب هــو رد فعــل حيــوي مــن هــذا القبيــل، يعبــر عــن 

كــره إلســاءات يشــعر الغاضــب بأنهــا غيــر الئقــة، فيجعــل اآلخريــن يشــعرون بامتعاضــه واســتنكاره، بــأن 

ُيفِلــت العنــان لغضبــه. فيحــاول الحليــم إســكاتها مــا أمكــن، إال أنــه بيــن الحيــن واآلخــر يشــعر بضغــٍط يضطــره 

ــر، فهــم مســتعدون للغضــب حالمــا يعتــرض أحدهــم  إلــى تفعيلهــا. أمــا اآلخــرون فيســتاؤون بســرعة أكب

طريقهــم إمــا بغبــاء أو بتطــاول. وبمــا أن التســامح غريــب عنهــم، فإنهــم يســتعدون للــرد ويطالبــون بــرد 

االعتبــار. ال يمكــن التنبــؤ بأفعالهــم، فيجنحــون إلــى المغــاالة. وهنــا تكمــن كارثــة، ال بالنســبة إلــى النــاس 

مــن حولهــم، بــل خشــية أن ينفجــر هــؤالء غاضبيــن. 

31. إثــارة الســخرية: “ال تســخر منــي! “ يقــول األطفــال عــادة مواجهيــن نظــرة أحــد البالغيــن. وال شــك 

فــي أن اإلنســان قــد رأى أحــد البالغيــن أيضــًا فــي حالــة مشــابهة. لكــن األمــر يصبــح مأســاويًا عندمــا يبــدو 

أحدهــم فــي عيــون اآلخريــن مدعــاة للســخرية كإنســان. “إن إثــارة الســخرية مشــينة أكثــر مــن الفضيحــة«، 

حســب رأي المفكــر الفرنســي الروْشــفوكو. علمــًا بــأن شــأن عالقــة اإلنســان بذاتــه يشــبه الموســيقا: أي 

أن االنســجام ينتــج مــن التنافــر ويغتــذي منــه. فاالنســجام مــع الــذات هــو حــوار صوتيــن يتكامــالن. لكــن 

التكامــل والتجانــس يبقــى هنــا أيضــًا نســبيًا.  

32. االتــزان: أن يكــون واحدنــا إنســانًا ُيســهم فــي كثيــر مــن أمــور الدنيــا، دون أن يدعهــا تتغلــب عليــه. أال 

نحلــم جميعنــا بذلــك؟ لكــن هــذا الوضــع ال يوجــد فيــه اإلنســان مــرة وإلــى األبــد. إن مــن يطمــح إليــه، عليــه 

أن يراعــي أنــه ســينهي أمــورًا كثيــرة، ولكــن ال يجــوز لــه أن يحلــم بأنــه ســينهي كل شــيء. ويجــب أن يكــون 

مســتعدًا لتحمــل نفســه وآخريــن، دون أن يكــون معجبــًا بمــا فــي ذاتــه واآلخريــن مــن صفــات. عليــه قبــل 

كل شــيء أن يــودع حلــم الحلــول فــي المركــز داخليــًا والــذي ال بــد مــن امتالكــه عاجــاًل أم آجــاًل. والســبب 

هــو أننــا بــال مركــز داخلــي. ومهمــا طمحنــا إلــى بلوغــه ومهمــا ســنجد، فســيكون علــى جانــب مركــز آخــر، 

غيــر ذاك الــذي نتــوق إليــه.

33. األصالــة: “هــذا رجــل ذو قْدر”حســبما يقــال أحيانــًا، ال تعنــي أنــه مــن طينــة معينــة. ونقــول “إنهــا 

أصيلة”عــن المــرأة غيــر المتكّلفــة والتــي ال تنحنــي ألحــد. وعندمــا نقــول “مــع رجــاٍل أصيلين”يمكــن للمــرء 

أن يســرق حتــى جيــادًا، مــع أن األمــر ال يتعلــق بجيــاد وال بســرقة، فإنمــا المقصــود هــو أن هــؤالء أنــاس 

ُيعتمــد عليهــم فــي المواقــف الصعبــة. إننــا ال نريــد أن نعــرف مطلقــًا مــاذا يحــدد شــخصياتهم. فاليقينيــة 

علــى الــدوام ال تحتمــل. األمانــة واللطافــة والجمــال. كلهــا صفــات غيــر قابلــة للتحديــد. ووصفــة أصلــي 

تخــص المصنوعــات فحســب.

 34. الطبيعيــة: فــي أيامنــا هــذه ُيــرّوج لــكل شــيء تقريبــًا بســبب طبيعتــه: أنــواع الشــامبو وحتى األخالق. 
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إال أن هــذه كلهــا منتوجــات صنعيــة. وحتــى الثمــار “البيولوجية”فــي الحقــل هــي نتيجــة اســتصالح. هــي 

نوعيــات ومعاييــر ُمنحــت ألســباب ثقافيــة ميــزة خاصــة. أمــا مــا يتعلــق بطبيعيــة اإلنســان فاألمــر مشــابه، 

إذ ليــس فيهــا ببســاطة مــا هــو ذا منشــأ طبيعــي. واألشــخاص الذيــن يمتلكــون “أســلوبًا طبيعيــًا “ يتميــزون 

بنوع محدد من البساطة. عندما يقال عن المدينيين بأنهم رغم كل تحضرهم قد “احتفظوا«.  بأسلوب 

طبيعــي. إن مــا يميــز مثــل هــذه الطبيعيــة يتوضــح مــن خــالل أهــم نقيــض لهــا كمفهــوم، أي التكّلــف. 

فالمتكلفــون هــم الذيــن يبــدون متصنعيــن حتــى فــي إظهارهــم لمشــاعرهم. وفــي نهايــة المطــاف ُيلِحــق 

اإلنســان بَمــن ُيعجــب بطبيعتــه صفــات مــن أصــول اللياقــة. إال أن جميــع آداب اللياقــة هــي منتجــات فنيــة.  

35. األســلوب: يســتحيل أن يكــون اإلنســان بــال أســلوب. حتــى أنــواع االنحطــاط البشــري لهــا تياراتهــا 

الثقافيــة. وأولئــك الذيــن يعتقــدون أن بإمكانهــم رفــض أي موضــة، ليــس أمامهــم ســوى الخيــار التالــي: 

إمــا أن يتبعــوا موضــة مــا قبــل األمــس وإمــا أن يضطــروا البتــكار موضتهــم الخاصــة. أمــا أن يكــون المــرء 

“بــال أســلوب “ فهــذا ممكــن. فنحــن نقــول عــن بعــض النــاس، إن لهــم أســلوبًا، مــا يعنــي أن ليــس للجميــع 

أســلوب. والــذي يمتلــك أســلوبًا بهــذا المعنــى هــو الــذي يتبــع طريقــة معينــة فــي الحيــاة. ومــع تغيــر 

ظــروف الحيــاة ال بــد لأســلوب مــن أن يتغيــر. وكمــا هــو الحــال فــي الفــن، كذلــك فــي الحيــاة: َمــن يظــن 

أنــه عثــر علــى أســلوبه يكــون قــد فقــده.

36: الســذاجة: مــا أســهل مــا يعتبــر النــاس الســذاجة أحــد أشــكال البســاطة أو الغبــاء. ويعتقــدون أن 

الخبــرة والمعرفــة لــم تســاعدا الُســذج علــى النضــوج بمــا يكفــي، لذلــك يميلــون إلــى الالمبــاالة وخلــو البال. 

ويتعاملــون مــع شــؤون الحيــاة دون تفكيــر. هــذا كلــه صحيــح، لكنــه ال يلمــس الحقيقــة، ألن الســذاجة فــي 

محدوديــة تعقلهــا تقــدم شــكاًل مــن الثقــة بالواقــع ال يجــوز االســتخفاف بــه. بهــذا االعتبــار تمثــل الســذاجة 

آليــة حمايــة للعقــل اإلنســاني، علــى أن ال تتحــول إلــى درع يصــد كافــة نقائــض أســبابنا وشــكوكنا بيقينياتنــا. 

لذلــك ليــس مــن الغبــاء، التمســك بالســذاجة فــي بعــض الحــاالت. إن الســذاجة طاقــة منتجــة، تتعلــق بهــا 

حتــى أذكــى العقــول.  

37. الرصانــة: وللفضائــل أيضــًا أوانهــا. بعضهــا كالفطنــة والعدالــة، وبعضهــا علــى النقيــض مــن ذلــك 

أكثــر شــبابًا. وهــذا هــو حــال الرصانــة، فهــي مــن المنتجــات األكثــر جــدة للتقــدم األخالقــي. وباعتبارهــا 

أســلوبًا موســيقيًا وإنســانيًا فــي آن واحــد فهــي تمثــل نقيــض الموقــف الســاذج. إنهــا ال تتبــدى كمــرادف 

لبــرودة األعصــاب وقســوة القلــب، واألســهل هــو تعريفهــا بنقائضهــا. أن تكــون رصينــًا يعنــي أال تكــون               

“غيــر رصيــن«. أي أن تكــون غيــر خــّواف، غيــر قلــق، غيــر متــردد، وحتمــًا غيــر غبــي. لكــن هــذه الحمّيــة 

المتوازنــة المــزاج يصعــب الحفــاظ عليهــا باســتمرار فــي الحيــاة الواقعيــة. إن الرصانــة الهشــة وحدهــا هــي 

الرصينــة حقــًا.
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38. العفــة: إن عــدم االنغمــاس فــي فوضــى الجنــس أو التقليــل منــه ُيعــد شــكاًل آخــر للتحفــظ الداخلــي. 

إال أن هــذه الطريقــة فــي العيــش ال يجــوز أن تكــون ناتجــة فقــط عــن تعفــٍف اضطــراري، مثلمــا يحتمــل 

أن تنتــج مــن انعــدام كامــل للدوافــع الجنســية، أو بالتحديــد مــن خــوف تجــاه نظــام ذكــوري لـــ “العفــة 

األنثوية”فالعفــة إذا ُفهمــت علــى أنهــا فضيلــة فهــي تعبيــر صريــح عــن موقــف متحفــٍظ اختيــر بمــلء 

اإلرادة. بهــذا المعنــى تكــون العفــة شــكاًل مــن أشــكال اإلخــالص لحبيــب مســتقبلي، أو لقضيــة ال تتحمــل 

االنشــغال فــي الشــهوة الجنســية. وحتــى َمــن يريــد أن يتخلــص مــن جميــع “األفــكار غيــر العفيفة”فإنــه لــن 

يجــرؤ حتــى علــى مجــرد التفكيــر. إن بعــض أشــكال التعفــف ليــس إال حجابــًا يســتر التخيــالت أو نقصــًا فــي 

الشــجاعة تجاههــا.

ــر ممــا يرغبــون، وال ســيما عندمــا يالحظــون أن  ــًا مــا تكِشــف عنــد الحالميــن أمــورًا أكث ــال: غالب 39. الخي

الحيــاة التــي يعيشــونها تختلــف تمامــًا عمــا تمنــوه ألنفســهم. إن مــا يصــّوره الخيــال ال يقــّدم آمــااًل مشــرقة 

فحســب، بــل وأخــرى ُمْقِبضــة. والنــاس الموهوبــون يتعاملــون مــع هــذا الســحر الخطيــر علــى نحــو أســهل 

وأصعــب فــي الوقــت نفســه مــن اآلخريــن، ويعبــرون عــن عــدم رضاهــم عــن هــذه الحيــاة. ويحاولــون فــي 

هــذه التــي يعيشــونها أن يعيشــوا حيــاة ثانيــة أو عــدة حيــوات معــًا. إن جموحــات الخيــال تــؤدي إلــى كســب 

الواقــع كمــا إلــى خســارته. إن رؤى الخيــال ال تتعلــق بالحيــاة الذاتيــة فحســب، بــل بحيــوات اآلخريــن. هنــا 

يكمــن مصــدر رئيســي لأخــالق. فالمخيلــة االجتماعيــة تفتــح الطريــق إلى التعاطف والمشــاركة الوجدانية. 

40. رقــة الشــعور: هنــاك أنــاس يســتجيبون لــكل شــيء وكل شــخص بقلــق داخلــي، مــع أنهــم ليســوا 

أبــدًا فــي حالــة حرجــة. إال أنهــم يشــعرون بــأن متطلبــات الحيــاة تضغــط عليهــم. وعلــى الرغــم مــن أن 

هــذا القلــق قــد يبلــغ درجــة المــرض، إال أنــه يهيــئ فــي الوقــت نفســه أرضيــة اســتجابة ألشــكال مــن 

التقمــص العاطفــي. والمــزودون بهــذه األرضيــة لديهــم إحســاس مرهــف اللتقــاط األمزجــة والمتاعــب 

الداخليــة. مــن هــذه الناحيــة يعــد التوتــر العصبــي داللــة علــى رهافــة شــعور، تنطــوي علــى فضيلــة ســلبية، 

ــة فــي التخفيــف عــن أنفســهم. لكــن رهافــة إحساســهم هــي دائمــًا  إن مرهفــي الشــعور يجــدون صعوب

رقــة شــعور تجــاه شــيء: لكنهــا تنطــوي فــي الوقــت نفســه علــى مقــدرة رقــة الشــعور تجــاه إنســان مــا. 

ــات  وشــعورهم باألخطــار الشــخصية والغريبــة التــي قــد يتعرضــون لهــا ينقلــب إلــى اشــمئزاز مــن اضطراب

المجتمــع. فينســحبون إلــى بيــت حلــزون “الــروح الجميلة”التــي درس غوتــه تفرعاتهــا فــي روايتــه “ســنوات 

ــة العقــل«. ــه “فينومينولوجي تعلــم ڤيلهلــم مايستر”وســخر هيغــل مــن ضيــق أفقهــا فــي كتاب

41. الجمــال: مــاذا؟ الجمــال – فضيلــة؟ والقبــح – رذيلــة؟ هــذا حتمــًا غيــر ممكــن! بــل إنــه ممكــن. للوهلــة 

األولــى يبــدو كل شــيء علــى أنــه يرجــح كــون الجمــال فضيلــة إذا ارتبــط فحســب بأشــياء فــي الطبيعــة أو 

بمنتجــات أبدعهــا اإلنســان فنيــًا. إن جمــال األشــخاص ُيفتــرض أن ُيعــد صفــة بــال أهميــة أخالقيــًا، إن الجمــال 
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أو القبــح صفتــان طبيعيتــان فحســب، ومــدى انتفــاع اإلنســان أو تأّذيــه مــن هــذا األمــر يتجلــى فــي اعتبــار 

مظهــره إمــا نعمــة وإمــا نقمــة. ومــن يتشــبث بفكــرة جمالــه أو قبحــه )الحقيقــي أو المتوهــم)، فإنــه يجمــد 

نفســه، والجميــل، أو َمــن يعتقــد ذلــك، أو َمــن يريــد أن يكــون جميــاًل، عليــه أن يبــدي بعــض الشــجاعة 

لمواجهــة القبــح، لالنحــراف عــن المعيــار الجمالــي الذاتــي وعــن معاييــر اآلخريــن أيضــًا، إذ ال يوجــد إنســان 

قبيــح بالمطلــق.  

42. الجاذبيــة: تعــد الجاذبيــة مــع الظرافــة واألناقــة ومــا يمــت لهــا بصلــة شــكاًل اجتماعيــًا أساســيًا 

لتمظهــر الجمــال البشــري. وهــي ليســت مرتبطــة بــأي تناســب لكتــل بنيــة الجســم. وخالفــًا لـــ “الشــخص 

المقزز”ورفاقــه األجــالف – حســبما يوصفــون فــي النمســا – يتحــرك ذوو الجاذبيــة، ســواء فــي محيطهــم 

الخــاص أو علنــًا، بطالقــة ومرونــة ولباقــة ُمعديــة. ومــا دامــوا ال يتوهمــون ألنفســهم شــيئًا مــن وراء ذلــك، 

وهــم يبرهنــون فــي تصرفاتهــم علــى ســلوك خــال مــن الغــرور ويراعــي اآلخريــن. إن الجاذبيــة تتغلــب علــى 

الجمــال، ألنهــا الجمــال األكبــر علــى المــدى البعيــد.

43. الغــرور: ليــس مــن الضــروري أن يعتقــد المــرء أنــه جميــل ليكــون مغــرورًا، بــل يكفــي أن يظــن أنــه رائــع 

مــن نــواح أخــرى ويؤمــن بــأن مــن حــق العالــم االطــالع علــى هــذه الظاهــرة البديعــة، فاإليمــان كاٍف. فــي 

حــال امتالكــه فعليــًا تلــك المواصفــات التــي يحبهــا فــي نفســه علــى مــا يبــدو. وبهــذه الطريقــة أو تلــك 

يؤمــن المــرء بأنــه محــق فــي االســتمتاع علنــًا بتميــزه البديــع. إال أن المخــزي هــو أن ال تتوفــر أيــة دعامــة 

إليمانــه. عندهــا يصبــح الغــرور داللــة علــى الغبــاء والخيــالء. فالمغــرورون ال يــرون فــي اآلخريــن ســوى 

مــرآة تعكــس روعتهــم أو جمالهــم. وقــد الحــظ الشــاعر الفرنســي پــول ڤاليــري أن “اإلنســان مســتعد ألن 

يتلقــى مــن اإلطــراء بقــدر مــا ُيطــري نفســه”من حــق اإلنســان أن ُيشــبع غــروره مــرة بشــأن مــا يؤمــن أنــه 

ــح الــذات علــى أفضالهــا فــي  قــد اســتحقه عــن جــدارة وبشــرف. ولكــن يجــوز للمــرء أن يتوقــع بقــاء مدي

نطاق المعقول. 

44. الكرامــة: فــي كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة لــم يتبــق مــن ممارســات الوجاهــة هــذه ســوى 

ظــالل باهتــة. صحيــح أنهــا مــا زالــت تعــرف األعيــان، ولكــن كهالــة غيــر محــددة المعالــم. أمــا فــي األنظمــة 

الديمقراطيــة فلــم يعــد الوقــار االجتماعــي مرتبطــًا بمنبــت اإلنســان. فالمهــم هــو مــا يحققــه مــن إنجــازات. 

علــى الجانــب المناقــض لهــذه المفاهيــم الجزئيــة للكرامــة، يقــف مفهــوم الكرامــة اإلنســانية. بغــض النظــر 

عــن منجزاتــه. إنهــا ليســت فضيلــة وال رذيلــة. وهــي مــن حــق الجميــع بغــض النظــر عــن صيــت شــخصياتهم. 

هــذا المفهــوم للكرامــة يحــدد شــروطًا أساســية وإمكانــات أساســية لحيــاة إنســانية عادلــة.  

45. احتــرام الــذات: إن احتــرام الــذات هــو ذلــك الشــكل مــن كرامــة اإلنســان الــذي يتأســس علــى قاعــدة 

عالقتــه بنفســه. ودرجــة احتــرام الــذات ال ترتبــط فقــط بالنجــاح فــي هــذه المهمــة أو تلــك، بــل تنتــج عــن 
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قدرتنــا علــى إنجــاز مــا نتوقعــه مــن أنفســنا فــي مختلــف فعالياتنــا وأدوارنــا، ســلبًا أو إيجابــًا. واحترامــي 

لذاتــي يتأثــر فــي نهايــة المطــاف جوهريــًا بكيفيــة رؤيتــي لآلخريــن وبكيفيــة رؤيــة اآلخريــن لــي، يمكــن للمــرء 

أن يفقــد احترامــه لنفســه، إمــا لذنــب اقترفــه بنفســه أو اقترفــه آخــرون أو لكليهمــا معــًا. يمكــن لممارســات 

اإلذالل أن تدمــر ســالمة اإلنســان.

46. النخــوة: يتجلــى شــرف اإلنســان فــي ســمعته فــي أعيــن اآلخريــن، وهــي ســمعة اكتســبها نتيجــة 

منجزاتــه وفضائــل شــخصيته أو بســبب انتمائــه إلــى جماعــة بشــرية مميــزة. ونخــوة اإلنســان تتجلــى فــي 

ســمعته الفعليــة أو المزعومــة فــي أعيــن اآلخريــن. ومــن يملــك ســمعة حســنة أو يظــن ذلــك، فإنــه يعيــش 

فــي تخــوٍف مســتمر مــن احتمــال أن يفقدهــا أو كونــه قــد فقدهــا. خالفــًا لحالــة احتــرام الــذات التــي يقــع 

مركــز ثقلهــا فــي عالقــة الشــخص بنفســه، يقــع مركــز ثقــل النخــوة فــي عالقتهــا باآلخريــن. ولهــذا فهــي 

مرتبطــة بوعــي خافــت أو صــارخ بتبعيــة التقويــم الذاتــي إلــى تقويــم اآلخريــن، مــع معرفــة، فــي الوقــت 

نفســه، ضعــف “عدالة”توزيــع االحتــرام علــى األشــخاص علــى الصعيديــن العلنــي ونصف العلنــي. إن القلق 

المعتــاد لــدى الحريصيــن علــى شــرفهم يرجــع ســببه إلــى عــدم توفــر المكانــة االجتماعيــة التــي يمكنهــم 

ربــط مصائرهــم الشــخصية بهــا. ومهمــا كان اكتســاب الشــرف واجبــًا، فلــن يكتســبه اإلنســان عندمــا يأتــي 

مــن اآلخريــن.

47. الطمــوح: إن الطموحيــن يبحثــون فــي المقــام األول عــن الرفعــة وينســون أو يتناســون بســرور أن 

البريــق والمجــد اللذيــن يظنــون أنهــم يســعون إليهمــا ال يمكــن الوصــول إليهمــا علــى درب مســتقيم. 

إن الطموحيــن يبغــون تحصيــل احترامهــم لذواتهــم إمــا عــن طريــق التفــوق وإمــا عــن طريــق المظاهــر 

فحســب.  وطمــوح مــن هــذا القبيــل يعــد مرضــًا يمكــن أن يدمــر كل شــيء. مــن جانــب آخــر ال يســع المــرء 

اتهــام الطموحيــن لــدى مالحقتهــم أهدافهــم بفتــور، فهــم دؤوبــون، وال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر 

بقضيتهــم، ويمكنهــم أكثــر مــن غيرهــم تحريــك أمــور. وبينمــا يحلــم شــديدو الطمــوح بجبــروِت إنجازهــم، 

يستســلم عديمــو الطمــوح إليمانهــم بنعمــة األخــذ. 

48. الفخــر: يمكــن لإلنســان أن يفخــر بنفســه، وبآخريــن أيضــًا. ولكــن ال يفخــر اإلنســان بآخريــن، إال إذا شــعر 

بطريقــة مــا بأنــه ينتمــي إليهــم: كفــرد مــن عائلــة أو أمــة أو أي اتحــاٍد آخــر. والفخــر بآخريــن يكــون دومــًا 

ممتزجــًا بفخــر بالنفــس، دون أن يكــون هنــاك ســبب لذلــك دائمــًا. ثمــة تعريــف ألرســطو يحــدد فيــه فارقــًا 

ــام بأعمــال عظيمــة،  ــر والمظهــر: “ُيعــد فخــورًا َمــن يجــد فــي نفســه القــدرة علــى القي دقيقــًا بيــن المخب

ويكــون حقــًا كذلــك. أمــا َمــن يعتبــر نفســه قــادرًا، دون أن يكــون كذلــك، فهــو غبــي«.   

49. التكبــر: التكبــر هــو شــعور بالفوقيــة يتمظهــر فــي ســلوك متعجــرف. وأنــواع التكبــر تختلــف بحســب 

مــا يمتلــك المتكبــرون مــن مواهــب حقــًا. أشــد هــذه األنــواع غبــاء يتبــدى فــي تعــال مكشــوف مــع ازدراء 
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لبقيــة البشــر. أمــا أولئــك الذيــن يمتلكــون مواهــب خاصــة يتفوقــون بفضلهــا علــى البعــض وليــس علــى 

الجميــع، فــإن ســلوكهم أكثــر تهذيبــًا نوعــًا مــا. وهــؤالء محقــون – ليــس كليــًا – فــي اعتقادهــم أنهــم أرفــع 

موهبــة مــن اآلخريــن، وال يتحرجــون مــن لفــت انتبــاه اآلخريــن إلــى ذلــك. وهــي منتشــرة بكثــرة فــي أوســاط 

الفنانيــن، كمــا تزدهــر أيضــًا فــي أروقــة األكاديميــات.  

50. العبقريــة: العبقريــة نــادرة. والموهبــة ال تكفــي. إن صفــة عبقــري ال ُتســبغ إال علــى مــن حقق موهبة 

غيــر اعتياديــة بطريقــة غيــر اعتياديــة، بطريقــة يبــدو أنهــا تتجــاوز المعيــار البشــري تقريبــًا. وتقريبــًا فحســب، 

ألن اإلعجــاب كلــه ُمركــز هنــا علــى أن ثمــة إنســان ســيأتي بعمــل لــم يكــن متوقعــًا مــن أبنــاء جنســنا. فــي 

العلــوم كمــا فــي فنــون ورياضــات أخــرى. إن تأثيــر العباقــرة الحقيقييــن فــي العالــم مدعــاة للفــرح ال شــك، 

وكل العباقــرة يواجهــون مصاعــب، ليــس فــي نطــاق المجتمــع فحســب، بــل حتــى مــع أنفســهم. فهــم 

يشــعرون بــأن مواهبهــم تطالبهــم باإلنجــاز وتكلفهــم أكثــر ممــا فــي وســعهم.  

51. االبتــكار: ال ُيفتــرض بالمــرء أن يكــون أصيــاًل وال أن يريــد ذلــك. ال ُيفتــرض بــه أن يريــد ذلــك، ألن اإلرادة 

هنــا ال تنفــع شــيئًا، وســتؤدي فــي أفضــل الحــاالت إلــى اعتــزال المــرء المجتمــع ونفــوره منــه. وال يفتــرض 

بــه أن يكــون أصيــاًل، إذ ال يمكــن ألحــد أن يتمنــى لشــخص آخــر أن ينتهــي كـــ “أنمــوذج أصلي”يــؤدي بغرابــة 

ــر  أطــواره دور المجنــون لــذوي الطبــاع أو األمزجــة المعتدلــة. األكثــر نفعــًا فــي هــذه الحالــة هــو أن ُيعَتب

المــرء ذا “عقــل مبتِكــر«. مــع أن هــذا اللقــب ينطــوي علــى اســتخفاف أيضــًا. فَمــن ينعــت اآلخريــن بهــذا 

اللقــب يرغــب فــي التســتر علــى غبائــه الخــاص أو محدوديتــه.  

52. اإلعجــاب: ال بــد مــن التعامــل بحــذر مــع المتحمــس، فهــو يجــري بفيــض دائــم مــن النشــوة متجــاوزًا 

جميــع مخــازي الحيــاة وإحراجــات الفــن. “إن َمــن يمــوت حماســة عليــه أن يحــذر مــن البعث”الحــظ هــذا 

مــرة كاتــب المقــاالت الفرنســي پــول نيــزان. صحيــح أن القــدرة علــى الحماســة ال يســتهان بهــا أيضــًا، لكنهــا 

كاإلعجــاب تنطــوي علــى ميــل لتْغبيــش النظــرة إلــى الواقــع. وبخــالف ذلك ال يســتثني اإلعجــاب الحقيقي 

نفســه مــن النقــد إطالقــًا، لكنــه ُيبــرز أســلحة النقــد فــي مواجهــة إنجــازات محــددة. هنــاك الكثيــر ممــا يثيــر 

اإلعجــاب طبعــًا، ولكــن ليــس الحماســة بالضــرورة. 

53. الحســد: إن لفضيلــة اإلعجــاب عالقــة الفتــة مــع الحســد. فالقــادر علــى اإلعجــاب يســتطيع أن يحســد 

مــن دون أن يكــون حســودًا. وهــذه النــزوة ال تنطــوي علــى أي نــوع مــن أنــواع الغيــرة. فــإن المرء يرغب في 

امتــالك مــا يملكــه آخــرون، ولكــن مــن دون أن يتمنــى عــدم امتالكهــم إيــاه. إنــه يتمنــى أن يأخــذه، ولكــن 

ليــس منهــم إطالقــًا. إن اإلعجــاب الخالــي مــن الغيــرة والــذي ينطــوي علــى احتــرام لآلخريــن، ال تمارســه 

إال قلــة مــن النــاس. أمــا الحســود العدائــي فإنــه يــرى األمــر علــى نحــو مختلــف. إنــه ال يحتمــل المقارنــة، 

بــل يقــارن نفســه باآلخريــن ويحســدهم علــى كل مــا يجعــل وضعهــم أفضــل مــن وضعــه. إن جميــع أنــواع 
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الحســد االجتماعــي تحركهــا نزعــُة مســاواة مغلوطــة، ال تقبــل بمنــح جميــع النــاس الحــق فــي االختــالف.   

54. الشــماتة: الشــماتة هــي نــوع معكــوس مــن الحســد، إذ ال يشــتهي الشــامت امتــالك مــا عنــد 

ــن تنســجمان  ــن االنفعاليتي ــن مــن مصائــب. ورغــم ذلــك فــإن كال الحالتي ــزل باآلخري ــل ُيســر بمــا ين ــره، ب غي

د الحســودين بدفعــات مــن المــزاج الطيــب الــذي كان  مــع بعضهمــا علــى نحــو ممتــاز. فالشــماتة تــزوِّ

ســينقصهم لوالهــا. وثمــة كثيــر مــن المجتمعــات لديهــا ممارســات تســمح فيهــا بالشــماتة إلــى درجــة 

الترحيــب بهــا. ففــي مالهــي األســواق الموســمية قديمــًا، وفــي الكرنڤــاالت والكباريــه الســاخر، ولكــن فــي 

المقــام األول فــي األلعــاب الرياضيــة وألعــاب الــورق، هنــاك دعــوة صريحــة لــردود األفعــال الشــامتة. بيــن 

الحيــن واآلخــر تعــد الشــماتة رد فعــل مالئمــًا إلــى حــد بعيــد. “يســتاهل”نقول هــذا عندمــا نــرى شــخصًا مــا 

يتعــرض للفضيحــة بســبب خروجــه علــى األخــالق أو القانــون. وعندهــا ال يكــون مصــدر ســرورنا هــو نجاتنــا 

الذاتيــة مقابــل مصيبــة اآلخــر، بــل حقيقــة أن اآلخــر بمناوراتــه الماكــرة والخبيثــة لــم ينــج هــذه المــرة. هنــا 

ترتبــط الشــماتة مــع نــوع مــن الترضيــة بــأن حــال الدنيــا يكــون عــاداًل أحيانــًا.

55. الضغينــة: الضغينــة هــي تكبــر األغبيــاء، والتــي يمكــن أن تصيــب بعدواهــا حتــى األكثــر ذكاء. الضغينــة 

هــي شــعور بفوقيــة يعــود ســببها إلــى تجربــة دونيــة علــى الصعيــد االجتماعي أو الثقافي. ليســت الضغينة 

ــًا أو سياســيًا. هنــاك فالســفة يكنــون ضغينــة لهيغــل، ومؤرخــو  ــًا أخالقي دائمــًا وعلــى نحــو الفــت هيجان

فــن يكنــون ضغينــة للفــن الحديــث، وســينمائيون يكنــون ضغينــة لهوليــود. إال أن لالشــمئزاز هنــا ولفضحــه 

كذلــك عامــاًل أخالقيــًا: إذ يمكــن للمــرء أن يطالــب الفالســفة ومؤرخــي الفــن والســينمائيين بــأن يأخــذوا 

بعيــن االعتبــار الجوانــب الجيــدة فــي أعمــال هيغــل والفــن الحديــث وأفــالم هوليــود – علــى فــرض أن 

هنــاك جوانــب جيــدة.  

56. البخــل: إن البخيــل ال يطيــق نوبــات الكــرم، وال حتــى تجــاه نفســه. فــإن للبخــل مثــل رذائــل أخــرى 

ــون علــى اآلخريــن. ويصلــون فــي تصلبهــم  ــون علــى أنفســهم بمثــل مــا يضّن ــه يضّن وجهيــن. المصابــون ب

حــد القســوة تجــاه أي كان. مــا حمــى التبذيــر فليــس بوســع أحــد اتهامــه بهــا. والبخــالء يصيبهــم الهلــع مــن 

التبذيــر، وهــم يعتبــرون الكــرم مجــرد تبذيــر. يعــد البخــل رذيلــة مضــادة ولهــذا فهــو إحــدى أكبــر الرذائــل.  

57. الكــرم: الكــرم هــو جــود يتجــاوز كل مــا هــو اقتصــادي. مــن يتصــف بهــذه الفضيلــة يكــون معطــاًء ال 

علــى الصعيــد المــادي فحســب، بــل بالعطــاءات المعنويــة واالجتماعيــة أيضــًا. ومثــل هــذا اإلنســان يكــون 

مســتعدًا إلهــداء اآلخريــن مــن ممتلكاتــه، ومــن اهتمامــه ورعايتــه كذلــك. وهــو يريــد أن يــوزع مــا عنــده وأن 

يشــارك بمــا عنــد غيــره. إن الشــحيحين وضيقــي األفــق يعتبــرون الكرمــاء مهمليــن، ومــن وجهــة نظرهــم 

ر هــؤالء بمــا يكفــي َمــن الــذي يســتحق دعمهــم.  إن الكــرم بجميــع أنواعــه يعتمــد علــى إدراك غيــر  ال ُيقــدِّ

منظــم قاعديــًا لخصوصيــة أنــاس آخريــن. وبهــذا المعنــى يعــد الكرمــاء دائمــًا مجحفيــن أيضــًا، إن جوهــر 
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الكــرم الحقيقــي ال يكمــن فــي العطــاء بقــدر مــا يكمــن فــي تــرك المتلقــي وشــأنه.

58. التســامح: ليــس فضــاًل الفتــًا أن يتــرك اإلنســان آخريــن غربــاء عنــه يعيشــون أســلوب حياتهــم حســبما 

ــًا إال عندمــا ال نتجاهــل أفعــال وآراء اآلخريــن المســتغربة. إن  يحبــون. إن التســامح الحقيقــي ال يبــدأ فعلي

التســامح مطلــوب حيــن يبــدو لنــا ســلوك آخريــن منحرفــًا، غيــر مالئــم أو مكروهــًا، ولدينــا رغــم ذلــك مبــرر 

الحتمالــه. أن تناصــر شــيئًا أنــت ضــده، يعنــي أن تحتــرم عــادات ومواقــف تناقــض قناعاتــك المعياريــة، وهــذا 

هــو مــا يشــكل فضيلتهــا. تعــود جــذور التســامح إلــى اتخــاذ مســافة مــن الــذات مرتبطــة بمعرفــة الــذات، 

وهــو ال يحجــب الشــك فــي الحــق المطلــق آلرائــي الذاتيــة. يرتبــط دائمــًا بالمطالبــة بالتســامح أيضــًا مــن 

طــرف المتســاَمح معــه. فهنــا يكمــن المغــزى الكلــي للتســامح، أي التعايــش فــي ســالم نســبي، لكــن 

االمتحــان الحاســم للتســامح الثقافــي والسياســي يرتبــط منــذ العصــور القديمــة بالعالقــة بيــن األديــان.  

59. اإليمــان: ال بــد لإلنســان مــن أن يؤمــن. إال أن الســؤال هــو: بمــاذا، وفــي المقــام األول: كيــف. إن كل 

عقيــدة تنطــوي علــى إيمــان بــأن األمــر هــو كمــا تقــول العقيــدة. لكــن َمــن يصــدق شــيئًا أو أشــياء كثيــرة 

علــى العمــوم، ســيؤمن بشــيء مــا. واإليمــان بشــيء مــا يعنــي أن ننســب إلــى شــخص أو قضيــة أو جهــة مــا 

قيمــة، وأن نكــون علــى قناعــة بــأن ثمــة خيــرًا فــي هــذا. إن مــن يؤمــن عمومــًا فهــو يؤمــن بقيمــة التمييــز 

بيــن الحقيقــة والزيــف، يقــال إن اإليمــان يحــرك الجبــال، لكــن هــذا طبعــًا هــو نصــف الحقيقــة، ألن التقنيــة 

ــر أي شــيء، ولكــن فــي اإليمــان يوجــد صــواب  والتدريــب ضروريــة ليــس بمقــدور اإليمــان وحــده أن ُيدبِّ

نسترشــد بــه.

60. األمــل: ليــس ثمــة عقائــد تثمينيــة دون أمــٍل هّيــاب كالعــادة دائمــًا بــأن قــوى الخيــر الحالــي لــن تنهــزم 

كليــًا. ســواء تعلــق األمــر بإمكانيــة التوصــل إلــى نظــام عالمــي عــادل، بالحيــاة بعــد المــوت إن َمــن يؤمــن 

بأمــور مــن هــذا القبيــل يأمــل بأنهــا عاجــاًل أو آجــاًل ســتنجح. واآلملــون ال بــد لهــم مــن أن يؤمنــوا، وإال لمــا 

اســتطاعوا األمــل بشــيء، إن األمــل هــو فضيلــة اإليمــان المعّلــل بشــيء مــا، وهــو بخــالف األمــل المجــرد 

يســتند إلــى قرائــن تشــير علــى األقــل إلــى تحقــق محتمــل.    

61. اإليمــان بالخرافــات: يصعــب علــى اإلنســان أن يســتغني عــن الخرافــات كليــًا. إن أولئــك الذيــن 

يؤمنــون بــأن مبــدأ الســببية هــو إســمنت الكــون، يجيــدون أخــذ ســياراتهم بالُحســنى عندمــا ال تريــد أن 

تقلــع. والالفــت هــو أن يستســلم اإلنســان إليمــان يعتبــره بنفســه خرافيــًا. “أنــا مؤمــن بالخرافات”هــي 

جملــة ال تناقــض فيهــا إطالقــًا. فأولئــك المســتعدون لقبــول أي شــيء علــى أنــه حقيقــة، هــم مســتعدون 

لعــدم التدقيــق فــي مــا يصدرونــه مــن أحــكام. وهــذا يجعلهــم قابليــن لإلغــواء. لكــن هــذا ال يســري علــى 

اســتخدام اإليمــان بالخرافــات عالجيــًا، فاألدويــة الوهميــة فــي نهايــة المطــاف تعــد عالجــًا شــافيًا مــا 

ــر. ــة قــد يصفهــا المــرء لنفســه مــن دون تفكي ــة الوهمي ــر فــي المرضــى. وبعــض األدوي دامــت ذات تأثي
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62. الشــك: ال يمكــن لإلنســان أن ال يؤمــن بــأي شــيء. “أنــا ال أؤمــن بــأي شــيء”إن َمــن يقــول هــذا يؤمــن 

علــى األقــل بــأن لهــذه الكلمــات معنــى، وبــأن للجملــة بالتالــي معنــى، وحتــى أولئــك الذيــن ثبــت أنهــم “غيــر 

مؤمنيــن«، ال يمكنهــم أن يكونــوا منصفيــن بحــق ســمعتهم، فهــم ال يؤمنــون فقــط بمــا ُيفتــرض بهــم أن 

يؤمنــوا بــه مــن وجهــات نظــر جماعــات دينيــة أخــرى. إن الميــزات الحقيقيــة لعــدم اإليمــان ال عالقــة لهــا 

بالــال إيمــان، إنهــا تكمــن فــي امتنــاع مــن نــوع آخــر. إنهــا هبــات الشــك – شــك حيــال طمأنينــٍة مخادعــٍة فــي 

إبــداء الــرأي والســلوك، حيــال بعــض اليقينيــات، إنــه دواء ضــد اليقيــن فالشــك الســليم يتضمــن الشــك فــي 

الشك.

36. التواضــع: يعــد التواضــع معيقــًا عنــد تنفيــذ المصالــح الشــخصية، فهــو بالتالــي ســلوك غيــر مفيــد، 

ُيفضــل أن ال يتمســك بــه اإلنســان، وإن فعــل فظاهريــًا فحســب. لكــن هــذه الفضيلــة ليســت غيــر مفيــدة 

كليــًا، فاإلنســان يرغــب فــي أن يقــّدره اآلخــرون ويحترمــوه. ومــا دام اإلنســان يرغــب فــي ذلــك فالتواضــع 

ــل  ــن يختبئــون مــن أنفســهم هــم المتواضعــون، ب ــة مباشــرة للمصلحــة الخاصــة. وليــس أولئــك الذي وصي

أولئــك القــادرون علــى إنــكار أنفســهم أمــام اآلخريــن.

64. الغنــج: إن الغنــج تصــرف اختبــاري اجتماعــي )جنســي( يطــّور لــه بعضهــم أســاليب مالئمــة. فــأن تدخــل 

فــي اللعبــة وُتبقــي نفســك مــع ذلــك خارجهــا، وأن تجعــل نفســك مثيــرًا لالهتمــام ولكــن مــن دون أن 

َتعــِرض نفســك أو تتملــق، يــا لهــا مــن حالــِة تأرجــح تقــارب أحيانــًا فــي أشــكالها البارعــة التقليــد، حيــث تتراكــم 

وتمتــزج اللياقــة مــع الفجــور علــى نحــو ال فــكاك منــه.

ــرِة أن يكــون اإلنســان، رجــاًل أو امــرأة، بيــن الجميــع  65. الخضــوع: إن موقــف الخضــوع ال ينبثــق مــن خب

فحســب، بــل مــن خبــرِة أن يكــون بيــن كل شــيء: انطالقــًا مــن معرفــٍة راســخة بضآلــة القــدرة واألهميــة 

الذاتيــة مــن منظــور الــكل. فالخضوعــون ال ينســون عبثيــة جهودهــم ومنجزاتهــم وكونهــا فــي نهايــة األمــر 

زائلــة. إنهــم يعتبــرون أنفســهم جــزءًا مــن شــيء أكبــر منهــم. ليــس الخضــوع تواضعــًا اجتماعيــًا، بــل هــو 

تواضــع ميتافيزيقــي. ال يجــوز لإلنســان الخلــط بيــن الخضــوع وبيــن الجبــن واإلذعــان والتبعيــة ومرادفاتهــا، 

ألن هــذه كلهــا هــي األشــكال الخاطئــة للخضــوع، الــذي يقاومهــا مثلمــا يقــاوم الغطرســة والجســارة 

والصلــف والتعصــب األعمــى.    

66. االعتراف بالجميل: هناك ثالثة أسباب تجعلنا نشكر اآلخرين ألعمالهم. إننا

مدينــون بالشــكر أواًل لأشــخاص الذيــن قدمــوا لنــا الخيــر علــى صعيــد التعامــل الشــخصي، كالوالديــن 

واألبنــاء واألصدقــاء واألحبــاء والزمــالء والمعلميــن وغيرهــم مــن المشــجعين. كمــا أننــا

مدينــون بالشــكر أيضــًا ألولئــك الذيــن قدمــوا لنــا الخيــر، مــن دون أن يكــون موجهــًا إلينــا خصيصــًا، مثــل 
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الفنانيــن والعلمــاء والسياســيين. وأخيــرًا يمكننــا أن نتوجــه بالشــكر إلــى أشــخاص آخريــن، ببســاطة “لمجــرد 

ــد الشــكر  ــا. فــي كل حالــة مــن هــذه الحــاالت يولِّ ــا مــن التعــرف إليهــم أو لقربهــم من وجودهــم”  لتمكنن

عالقــة بيــن أولئــك الذيــن تســببوا فيــه وأولئــك الذيــن يشــعرون بــه. وهــذه العالقــة ذات اســتمرارية. لكــن 

ثمــة إمكانيــة ألن يكــون اإلنســان شــاكرًا دون أن يكــون مدينــًا بذلــك ألحــد. عندهــا يشــكر المــرء شــيئًا 

أصابــه. قــد يكــون فــي األمــر تســرع، إذا عزونــا هــذا الشــكر مجهــول العنــوان، إجمــااًل، إلــى نمــوذج توجيــه 

الشــكر إلــى الــرب.  

67. تحمــل المســؤولية: إننــا مســؤولون عــن أنفســنا وعــن اآلخريــن. وال يمكــن الفصــل بيــن األمريــن 

ألنهمــا متداخــالن. أن يكــون اإلنســان مســؤواًل عــن نفســه يعنــي فــي المقــام األول أن يكــون مســؤواًل 

عمــا كلــف نفســه بــه ومــا فعلــه بحــق نفســه وعــن نجاحاتــه وإخفاقاتــه – عــن العــادات والمغامــرات لتــي 

أقــدم عليهــا، ســواء لمصلحتــه الخاصــة أو لمضرتــه الخاصــة. لكــن هــذا وحــده يشــمل أيضــًا مســؤولية عــن 

أنــاس كثيريــن وأمــور كثيــرة: عــن النــاس الذيــن أرعاهــم، أو الذيــن لــدي التــزام تجاههــم، وعــن المهــام التــي 

كلفونــي بهــا. 

68. الضميــر: هنــاك عالقــة قرابــة وثيقــة بيــن اإلحســاس بالحــرج الشــخصي وبيــن صــوت الضميــر. إن 

ــًا عذاباتهــا تالحقهــم ذكــرى أفعالهــم، العتقادهــم  ــون شــكوك ضمائرهــم وأحيان ــن يعان األشــخاص الذي

بأنهــم قــد تجــاوزوا قوانيــن وأعــراف الحيــاة المشــتركة بيــن النــاس. ومــا يقلقهــم فــي األمــر، بــل مــن رؤيــة 

خطاياهــم بــأم أعينهــم تحــت الضــوء. إنهــم يــرون أنفســهم فــي مواجهــة عقوبــة داخليــة وليســت خارجيــة. 

إن اآلثــام التــي ال تغتفــر والتــي ارتكبوهــا بحــق أفــراد أو جماعــات ال يســامحون أنفســهم بشــأنها، وغالبــًا 

مــا ســتقّض مضاجعهــم طــوال حياتهــم.      

69. الحــرج: إن التــورط فــي مواقــف محرجــة أو القيــام بأفعــال محرجــة يــكاد يكــون حتميــة ال يمكــن 

تفاديهــا. إن َمــن يتحــرك فــي الحقــل االجتماعــي عمومــًا يجــب أن يجــرؤ علــى ضربــات الحــظ أحيانــًا، وهــذا 

ل اإلنســان إلــى شــخص محــِرج،  الحــظ ليــس حليفــًا دائمــًا. إال أن كثــرة التــورط فــي مواقــف محرجــة ال يحــوِّ

بــل بالعكــس: ألن الشــخص المحــِرج هــو الــذي نفتقــد فــي حديثــه وســلوكه أي وعــي باالحتماليــة وال 

ســيما مزالقهــا الوضيعــة، فيتــوه عــن مغــزى أبســط عثراتــه.

70. الــورع: اإلنســان الــورع، يحــاول أن يعيــش بانســجام مــع األنظمــة والجهــات المســؤولة والقــوى 

والســلطات القائمــة علــى عملهــا بمعــزل عــن تأثيــره ونفــوذه. يقــوده إيمانــه بقــوة تتجــاوز إدراكــه، لكنــه 

يســتطيع المشــاركة فــي تأثيرهــا عــن طريــق الشــعائر والصــالة. لكــن هــذا ال يغيــر شــيئًا مــن كــون القواعــد 

التــي يحــاول الورعــون االهتــداء بهــا هــي قواعــد وضعهــا البشــر وســتبقى كذلــك. لكنهــا معاييــر تســتمد 

صالحيتهــا مــن خيــر، ال فضــل فيــه ألفــكار البشــر وأفعالهــم.  
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71. التأمــل: أن تتأمــل العالــم، لمجــرد التأمــل، ثمــة كثيــر مــن األمكنــة المقدســة للقيــام بذلــك فــي كل 

ــة نتائــج، رغــم أنــه قــد  مــكان. إن التأمــل الصــرف يعتــرض ســبيل أي فعــل إنتاجــي، ألنــه ال يطمــح إلــى أي

يــؤدي أحيانــًا إلــى وجهــات نظــر َقيمــة.  إننــا ننشــط تأمليــًا عندمــا نريــد أن نالقــي حالــًة أو شــيئًا، فــي ســبيل 

اللقــاِء فحســب. ومثــل هــذا التبصــر ال يمكــن أن يتحقــق إال فــي نهايــة أحــداث اإلدراك ودون أي تدخــل. 

كتأمــٍل فــي طبيعــة الزمــن وفــي تبعيتنــا لنظــام المجموعــة الشمســية، فاألمــر يتعلــق دائمــًا هنــا بمتعــة 

ميتافيزيقيــة بإمكانــات وال إمكانــاِت الوعــي اإلنســاني، وكذلــك بمتعــِة القــدرة علــى الترحيــب بالالمعقــول 

فــي المعقــول وبالعكــس.

ــر يمكــن أن يقــال عــن أي أمــر محبــب إلــى النفــس، فهــذه الكلمــة هــي  ــا أحــب هذا”تعبي 72. الحــب: “أن

التــي تعبــر عــن أقــوى ميولنــا ألكبــر وأصغــر أمــور الحيــاة. وبمــا أن الحــب فــي أنواعــه الكثيــرة يشــكل أحــد 

أكثــر تشــابكات اإلنســان تشــويقًا، إن اختيــار المحبــوب ال يســتند إلــى أســباب، بــل يرجــع إلــى ميــل الــالإرادي 

إليــه، فمنطــق الحــب مســألة معقــدة. معظــم النــاس يريــدون أن يحبــوا شــخصًا مــا وأن يحبهــم شــخص 

مــا، أمــا أن تريــد أن تحــب شــخصًا محــددًا، فــإن األمــر لــن يفلــح، فالحــب يجــب أن يأتــي مــن نفســه، وعلينــا 

أن نستســلم لــه. إن المبالغــة فــي اإلحســاس بالــذات فــي الحــب تجلــب معهــا مخاطــر جســيمة. فهنــاك 

مــن ناحيــة خطــر الصــد وخطــر الغيــرة المدمــرة. وهنــاك خطــر التبعيــة واالســترقاق واالســتغالل الــذي قــد 

يتطــور مــن حــب حقيقــي أو متوهــم. ثــم إن الحــب يصيــب بالعمــى، فــال يــرى المحــب عيــوب الطــرف اآلخــر 

وال قيمــة عالقتــه الشــخصية بــه. ولكــن ســواء بمعنــًى إيجابــي أو ســلبي، فــإن قــدرة اإلنســان علــى الحــب، 

هــذه مســألة فضيلــة وليــس أي فضيلــة. فهــذه القــدرة ال تفســح المجــال إلمكانــات خاصــة للســعادة أو 

التعاســة فحســب، بــل هــي بمنزلــة جــذر بالــغ األهميــة للمشــاركة فــي حيــاة اآلخريــن.

ــاء ألوالدهــم، يســوده أيضــًا نــوع مــن التســلط الــال إرادي.  ــن: إن حــب األمهــات واآلب 73. حــب الوالدي

يقَبــل الوالــدان ولدهمــا – إراديــًا – وبهــذا فإنهمــا – ال إراديــًا – يحــددان ويعرفــان نفســيهما مــن خــالل 

الوجــود غيــر المحــدد بعــد لولدهمــا وتطــوره. يمكــن لإلنســان أن يتمنــى طفــاًل، ولكــن ليــس هــذا الطفــل. 

وهــذا بحــد ذاتــه يغيــر طابــع حبهمــا لــه. واألطفــال المخطــط إلنجابهــم ســيتغيرون أيضــًا وســيختلفون 

عــن تصــورات الوالديــن. إن اللقــاء بيــن الوالديــن واألطفــال لقــاء العالميــن المتحوليــن نتيجــة لــه، يكمــن 

الســر الحقيقــي، فــي الغمــوض المســتعاد لمــا ســيكون، لحــب الوالديــن ألطفالهمــا خصوصيــة فريــدة. 

فالوالــدان يحبانهــم بغــض النظــر عــن كيفيــة تطورهــم وكمــا هــم عليــه. وحتــى حيــن ينســحب الوالــدان مــن 

عالقتهمــا بأوالدهمــا، أو بالعكــس، يبقــى الطرفــان مرتبطيــن ببعضهمــا. كمــا أن حــب اإلخــوة ال يخضــع 

تقييمــه إلــى أي ميــزان. ال يجــب علــى اإلنســان أن يحــب إخوتــه بــكل صفاتهــم، ليشــعر بارتباطــه بــه كأخ أو 

أخــت. فمثلمــا هــو األمــر بشــأن الوالديــن يمكــن للمــرء أن يحبهمــا، دون أن يحتمــل اإلقامــة معهمــا لوقــت 
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طويــل. ومثلمــا يتنافــس الوالــدان غالبــًا علــى كســب حــب أوالدهمــا، كذلــك يتنافــس األوالد، علــى الفــوز 

بمحبــة أحــد الوالديــن. ويــزداد الوضــع جمــااًل عندمــا يقيــم الجميــع معــًا لفتــرات قصيــرة بيــن الحيــن واآلخــر، 

آبــاء وأبنــاء وإخــوة، فــي مراحــل متقدمــة مــن العمــر، مــن دون حســد أو غيــرة.

74. حــب الــذات: إذا كان هنــاك مــا يجــب علــى الوالديــن تعليمــه حتمــًا ألوالدهمــا، فهــو هبــة حــب 

الــذات. فحــب الذات/النفــس )ليــس كل مــا فيهــا بالضــرورة( ُيســهل كثيــرًا مــن أمــور الحيــاة علــى األوالد 

وعلــى الوالديــن أيضــًا. إذا كان هنــاك مــا يجــب علــى الوالديــن إبعــاده حتمــًا عــن أوالدهمــا، فهــو األنانيــة 

بونــه  المتصلبــة. فاألنانيــون يســّهلون علــى أنفســهم األمــر بأشــياء كثيــرة، لكنهــم فــي واقــع األمــر يصعِّ

مــن حيــث ال يــدرون.

75. النرجســية: هنــاك رذيلــة أخــرى تقــع بالتحديــد فــي الوســط تمامــًا بيــن فضيلــة حــب الــذات ورذيلــة 

األنانيــة، وهــي النرجســية. فالنرجســي يحــب كل مــا فيــه مــن صفــات، ولهــذا فإنــه ال يشــعر بحاجــة إلــى أن 

يتجــاوز نفســه، ســواء خيــرًا أم شــرًا.  ولهــذا ال حافــز لديــه لمعرفــة نفســه مــن خــالل اللقــاء بآخريــن.  إنــه ال 

يعــرف أن المــرء الــذي يمكــث أمــام المــرآة ال يــرى نفســه إطالقــًا، بــل صــورة عنهــا، تــزداد تشــوهًا كلمــا 

طالــت مــدة وقــوع المــرء فــي أســرها. وهــو ينســى أن الجمــال واألهميــة صفتــان مســتعارتان فحســب.     

ــًا أو دائمــًا لوحــده.  ــدًا ال يعنــي بالضــرورة أن يكــون غالب ــي: أن يكــون اإلنســان وحي  76. االكتفــاء الذات

أحيانــًا يهــرب الوحيــدون إلــى مــا يشــغلهم أو يســليهم مــع آخريــن، لكنهــم ســرعان مــا يشــعرون بوحــدة أكبــر. 

وحتــى فــي إطــار جماعــة كبيــرة، يمكــن للمــرء أن يبقــى وحيــدًا بصــورة مزعجــة. رغــم مــا تشــكله الوحــدة مــن 

عيــب مؤثــر فــي وجــود اإلنســان، إال أنهــا ليســت رذيلــة. ال شــك فــي أن أســبابها تعــود إلــى تقصيــر ذاتــي، 

إال أن هــذا ال يجعــل منهــا أكثــر مــن نتيجــة لعيــوب فــي الشــخصية، لكنهــا فــي ذاتهــا ليســت نقيصــة. إّن 

َمــن يمتلــك القــدرة علــى االنعــزال مــع ميــل معيــن إلــى ذلــك، ال يعانــي مــن عيــب، بــل إنــه يدّبــر أمــره ســواء 

اشــتغل أو اســتراح.  

77. األنــس: إن الذيــن يتصفــون باأُلنــس ولطــف المعشــر ال يفهمــون كيــف يمكــن لإلنســان أن يشــعر 

بالوحــدة. إنهــم يخاطبــون اآلخريــن بــال كلفــة وببســاطة، وهــم علــى درجــة مــن اللطــف بحيــث ال يصدهــم 

اآلخــرون. ويعرفــون علــى صعيــد التعامــل االجتماعــي كيــف يربطــون بمهــارة فائقــة بيــن االلتــزام بالواجــب 

والتنصــل منــه. إنهــم يتحركــون فــي أوســاط اآلخريــن مثــل الســمك فــي المــاء. ولكــن مــا أن يصبحــوا علــى 

الشــاطئ الجــاف حتــى يتجلــى انتماؤهــم إلــى فئــة اليائســين المعتمديــن فــي بقائهــم أحيــاًء علــى إدمــان 

االنشــغال الدائــم عــن ذواتهــم.
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حواريــة  فــي  ســقراط  پاوُلــس  طاغية؟”يســأل  تصبــح  أن  فــي  ترغــب  أال  “مــاذا؟  الصداقــة:   .78

أفالطون”عورعيــاس«. فــأن تكــون شــخصًا يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء دون أن يعيقــه أحــد، وأن ُيشــِبع 

حاجاتــه ويجيــز لنفســه كل شــيء – الــكل يريــد أن يكــون هــذا الشــخص. ال، أجابــه ســقراط: ال يمكــن إلنســان 

جــاد أن يرغــب حقــًا فــي أن يكــون مــكان هــذا الشــخص. ألن الطاغيــة يعيــش حيــاة شــقية تعســة. إذ عليــه 

أال يثــق بأحــد، مــا دام منصبــه يعتمــد علــى ممارســة تعســفية للســلطة. وال يمكنــه أن يعتمــد حتــى علــى 

نفســه ألنــه ينصــاع دائمــًا لنــزوات شــهواته. لكــن أصعــب مــا فــي األمــر هــو أن الطاغيــة ال يســتطيع أن 

يكــون صديــق أحــد«. إن كفــاءة اإلنســان للصداقــة هــي أحــد المفاتيــح لحيــاة ناجحــة ومنصفــة. فاألصدقــاء 

يتقاســمون حياتهــم فــي ظــل الميــل المشــترك والثقــة المتبادلــة.  

79. الغيريــة: تقــول وصيــة الحــب المســيحية: “َأحــب غيــرَك كمــا تحــب نفســك!”إذا ُفهمــت الوصيــة 

حرفيــًا فــال يمكــن تحقيقهــا، إذ ال يمكــن لإلنســان أن يحــب غيــره “كمــا يحــب نفســه”وبناء علــى ذلــك 

ال يمكــن لإلنســان أن يشــكك بأحــد أو يتنــازع معــه أو يتســاءل حولــه كمــا فــي عالقتــه مــع نفســه. 

وبالمعنــى الفعلــي ال يمكــن لإلنســان أن “يحب”ســوى عــدد قليــل مــن اآلخريــن. واألخــرون األقــرب إلينــا، 

هــم أقــرب ألننــا نحبهــم بطريقــة أو بأخــرى. وهــذا النــوع مــن الحــب تحديــدًا ال يمكــن المطالبــة بــه. مهمــا 

كثــرت التوقعــات والمطالــب أيضــًا، فالمطلــوب هــو احتــرام جميــع البشــر واالهتمــام بســالمتهم جســديًا 

ومعنويــًا، ومســاعدتهم كيفمــا تعرضــوا للخطــر.  

80. الحريــة: اإلنســان الحــر هــو الــذي يعيــش إجمــااًل حســبما يريــد، انطالقــًا مــن دافــع شــخصي ووفــق 

تفكيــره وتدبيــره. لكــن أن تكــون حــرًا يعنــي أيضــًا: حــرًا ألهــداف ومشــاريع محــددة وللمخاطــر غيــر المحــددة 

التــي ســتنتج عنهــا. وأن تحــدد نفســك دون معرفــة يقينيــة بكيفيــة تجلــي هــذا التحديــد: هكــذا يكســب 

اإلنســان حريــة. اإلنســان الحــر هــو الــذي يقــدر علــى ربــط نفســه وعلــى التحالــف مــع ال يقينيــة وجــوده. 

الطاغيــة وحــده هــو الــذي يظــن أن بمقــدوره رمــي القيــود والتحكــم بوضعــه الخــاص. صحيــح أن إســاءة 

اســتخدام الحريــة ليــس اســتخدامًا كأي اســتخدام آخــر، لكنــه اســتخدام فــي أيــة حــال. والطاغيــة يمنــح 

نفســه حريــة التصــرف علــى حســابه إننــا نبرهــن فــي بعــض األحيــان علــى حريتنــا فــي ثــورة ال مســوغ لهــا، 

ولكــن لنبرهــن فقــط علــى حريتنــا. 

82. القدريــة: القــدري ليــس كائنــًا غبيــًا وال مســلوب اإلرادة وال ســاذجًا بــأي حــال مــن األحــوال. إذا كان 

يعطــي لكــي يأخــذ، فهــذا ال يعنــي أنــه مســتعد للقبــول بــأي شــيء، فهــو علــى تســامحه قــد يكــون نافــد 

الصبــر، وشــعاره هــو: اْقَبــل األشــياء كمــا تأتــي ولكــن فــي حــدود الممكــن. إنــه قّنــاص فــرص، وتوقعاتــه 

ــه. إنــه ال يؤمــن بالظــروف  تولــد مــن قدرتــه علــى االنتظــار. وهــو قــادر علــى االســتكانة لمــا ال ُيرتضــى ب

القائمــة كمــا هــي، بــل باالحتمــاالت التــي ســتتولد منهــا. وهنــاك بعــض القدرييــن أو الجبرييــن الذيــن مــا 
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عــاد يمكــن إغواؤهــم بــأي شــيء ُيبعدهــم عــن شاشــة التلفزيــون، نتيجــة امتثالهــم لإليمــان بالقــدر، فهــم 

يعتبــرون االستســالم عمــاًل بــدوام كامــل. إن القــدري الحــق ال يراهــن علــى نمرتــه دفعــة واحــدة. ويجــوز 

تصــوره باعتبــاره إنســانًا ســعيدًا.

83. التطــرف: هنــاك متطرفــون يعتبــرون أنفســهم قدرييــن صالحيــن، لمجــرد شــعورهم بإيمانهــم الصــارم 

ــر قــدرة مــن غيرهــم علــى أن يتحمســوا للتبشــير برســالة مــا،  ــة. إنهــم أكث تجــاه إحــدى األفــكار الدوغمائي

ويبقــون علــى تبعيتهــم لهــا حتــى بعــد تكشــف كثيــٍر مــن أخطائهــا

ومفاســدها. لكنهــم حالمــا يحســمون أمرهــم ينقلــب صمودهــم إلــى رذيلــة حقيقيــة. إذ تتبــدى حماســتهم 

كشــكل مــن أشــكال األنانيــة، الجماعيــة غالبــًا والمنظمــة جماعيــًا فــي بعــض األحيــان.  

84. الحــظ: قــال نابليــون مــرة: “الحــظ هــو إحــدى صفــات الشــخصية«. إن صفــات مثــل الشــجاعة والحــزم 

وحضــور البديهــة يمكــن أن تشــكل فارقــًا حاســمًا فــي معظــم ألعــاب االســتراتيجيات البشــرية. والمصادفــة 

ــد أن يكــون  ــة: ال ب المناســبة ليســت دائمــًا مســألة مرتبطــة بالمصادفــة وحدهــا. وتبقــى الكلمــة النهائي

اإلنســان محظوظــًا. والحــظ أيضــًا، الــذي ال حــول لإلنســان فــي أمــره أو قليــاًل فحســب، إنمــا يحتــاج إلــى 

جهــد ذاتــي.  

85. الشــجاعة: يمكــن للشــجاعة أن تثبــت وجودهــا علــى نحــو واضــح فــي الصــراع الجســدي أو النزاعــات 

االجتماعيــة، فالشــجاعة فضيلــة محايــدة أخالقيــًا بصــورة محيــرة. الشــجعان هــم األشــخاص المســتعدون 

للمغامــرة بمصلحتهــم أو تعريضهــا للخطــر، وهــم يفعلــون ذلــك فــي ســبيل قضيــة، أو ألجــل خيــر مــا 

يســتدعي هــذه المخاطــرة ويســتحقها. وفــي ســبيل تحقيــق أهدافهــم عليهــم مواجهــة مقاومــات هائلــة. 

إن الغــرور والمجازفــة والتهــور صفــات غريبــة عــن الشــجعان الحقيقييــن، تمامــًا مثــل التقلــب والخــوف 

والطيــش، لكنهــم يقــّدرون الحيطــة والحــذر، ولذلــك ليــس همهــم خــوض المخاطــر، بــل تحقيــق القضيــة 

التــي نــذروا أنفســهم لهــا.

مــون هــم الذيــن يمتلكــون جــرأة شــديدة علــى قــول الحــق. إنهــم ال يأبهون باألعراف  86. التهكــم: المتهكِّ

ــأن ُيملــى عليهــا مــا يجــب أن  السياســية واألخالقيــة أو حتــى الجماليــة. إنهــم عقــول متحــررة ال تســمح ب

يقــال اآلن، وال أن يســاومها أحــد. إن صراحتهــم ال تهتــم بالمظاهــر الجميلــة. إن الســالح الرئيســي لإلنســان 

المتهكــم هــي الكلمــة. وعندهــا يصبــح التهكــم رأس حربــة لإليديولوجيــات، وتنقلــب الجــرأة علــى قــول 

الحقيقــة العاصيــة إلــى خيانــٍة لعصيــان الحقيقــة.

87. الدجل: إن الشــجاعة الضرورية للدجل ال يجوز االســتهانة بها. يحب المرء أن يتصور الدّجال كشــخص 

تحركــه دوافــع الجشــع مــع اندفــاع بــال ضميــر نحــو التســلق والثــروة والســمعة المســلوبة. ولكــن مهمــا 
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اقتــرب هــذا مــن الواقــع، فإنــه ال يكفــي وحــده لتفســير أســلوب حيــاة الدّجــال. إْذ ثمــة متعــة خفّيــة تواكــب 

عملــه، الــذي لــه قواعــده الخاصــة. إن الدجــال يســتخدم مظاهــر الحيــاة االجتماعيــة منَطلقــًا لعملياتــه، إنــه 

يســتغل لمصلحتــه ســرعة تصديــق اآلخريــن.    

88. االدعــاء: “لأدعيــاء نصيــب أكبــر فــي الحياة”بهــذه الجملــة لخــص مؤلفــان معاصــران أبحاثهمــا فــي 

حقــل النشــوء واالرتقــاء البيولوجــي، دون أن ُيبِخســوا مــن حــق “الدعــي الشــريف«. وفــي محيــط التجمعات 

الســكانية الحيوانيــة والبشــرية كذلــك ُيدِخــل هــؤالء األدعيــاء أعلــى نســبة أربــاح مــن وراء ســمعتهم وإعــادة 

إنتاجهــا، إال أن األشــد إزعاجــًا هــو تحديــدًا ســلوك “األدعيــاء الشــرفاء”الذين يبالغــون فــي أهميتهــم بالقليــل 

المهــم الــذي أنجــزوه حقــًا، إنهــم باندفاعهــم المبالــغ فيــه وراء الشــهرة والجــاه يهدمــون االحتــرام، الــذي 

نــا أن ُنبديــه لهــم.  بودِّ

89. االســتقامة: إن فضيلــة االســتقامة تســطع فــي كل مــكان بنــور مضــيء. لــدى النــاس الشــرفاء، 

نعــرف مــا ســنواجه، ألنهــم يمقتــون النفــاق والكــذب، ويصرحــون بمــا يفكــرون فيــه، ويفكــرون بمــا يقولون. 

بإمكاننــا الوثــوق بهــم ونأمــل أن يثقــوا بنــا. “اإلنســان المستقيم”ســيعرض نفســه فــي المباحثــات إلــى 

مصاعــب ثقيلــة، هــذا بغــض النظــر عــن كــون موضــوع المباحثــات أو التفــاوض ســاميًا أو مبتــذاًل. وفــي 

نهايــة المطــاف فــإن إحــدى قواعــد عمليــات التفاعــل المتبــادل اســتراتيجيًا مــن جميــع األنــواع تقــول بعــدم 

الســماح لآلخــر بمشــاهدة أوراقــك. 

90. معرفــة النفــس: إن االســتقامة تجــاه النفــس ســبيل جيــد إلــى معرفــة النفــس، لكنــه ليــس هدفهــا. 

والتــالوة الصادقــة لــآلراء والنوايــا لــن تــزّود أحــدًا بمفتــاٍح لفهــم ذاتــه. إذ ال بــد مــن أن يكشــف اإلنســان 

عــن دوافعــه وطموحاتــه ليعــرف مــا إذا كانــت تســتحق أن يكــون المــرء مخلصــًا لهــا. كمــا أن االلتفــات إلــى 

النفــس علــى نحــو إدراكــي يتطلــب التفاتــًا عمليــًا إلــى العالــم.

91. الثقــة: ال بــد لإلنســان مــن أن يثــق باآلخريــن، كــي يكســب ثقتهــم. وال بــد مــن أن يكســب ثقتهــم 

لكــي يتمكــن مــن الوثــوق بهــم. ال بــد لإلنســان مــن أن يثــق بنفســه كــي يتمكــن اآلخــرون مــن الوثــوق بــه. 

وال بــد لإلنســان مــن أن يكــون قــادرًا علــى الوثــوق باآلخريــن كــي يكســب الثقــة بنفســه. والثقــة العميــاء 

تخــرب الروابــط االجتماعيــة، تمامــًا مثــل النصــب واالحتيــال. والثقــة االعتباطيــة بمــن هــّب وَدب أو رفــع 

الكلفــة فــي التعاطــي مــع األمانــة ُيلحقــان بهــا الضــرر كقيمــة خيــر. كمــا أن المبالغــة فــي طيبــة القلــب ال 

ُتســفر إال عــن منــح اآلخريــن وعــودًا كاذبــة.  

92. الثقــة بالنفــس: إن أولئــك الذيــن ُمِنحــوا الثقــة منــذ صغرهــم، يعرفــون لهــذا الســبب معنــى منحهــا 

ــون  ــه وبمســتطاعهم، ولهــذا ال يبخل ــراف بهــم لمــا هــم قــادرون علي ــن القــوا االعت ــن، أولئــك الذي آلخري
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باالعتــراف علــى اآلخريــن، أولئــك ينعمــون ببركــة الثقــة بالنفــس. إنهــم قــادرون

بأوســمة  المــزدان  المعنــوي  بالجــدار  آجــاًل ســيصطدمون  أم  أنفســهم، وعاجــاًل  علــى  االعتمــاد  علــى 

منجزاتهــم الفعليــة والمتخيلــة. فنجــاح العالقــة مــع الــذات يتأســس علــى الربــط بيــن الوثــوق واالرتيــاب. 

الوثــوق بالقــدرات الذاتيــة واالرتيــاب بالمنجــزات الذاتيــة: هــذا هــو المعيــار الصحيــح.  

93. اإلخالص: يمكن لإلنســان أن يكون مخلصًا لقضية أو شــخص أو مؤسســة أو لفكرة، ولكن على أن 

يبقــى أثنــاء ذلــك مخلصــًا لنفســه. فاإلخــالص هــو دائمــًا الجانبــان معــًا: تقديــم وعــِد وفــاء لآلخــر وللــذات. 

ويتوجــب علــى اإلنســان أن يبقــى مخلصــًا، مــا دام الربــط مــع اإلخــالص للــذات ممكنــًا.

94. العــدل: هنــاك شــكل ُغفــل للخيانــة ال يمكــن إرجاعــه إلــى ســلوك أفــراد. كظلــم تنظيــم العالقــات 

االجتماعيــة ســواء بالمقيــاس الوطنــي أو العالمــي. إن مــا يقــع عليــه فعــل الخيانــة هنــا ليــس ثقــة أشــخاص 

محدديــن، وال يتجســد هــذا اإلهمــال فقــط فــي ســلوك ومواقــف أشــخاص ومجموعــات، ألن هــذا 

اإلهمــال جــزء مــن دســتوِر وضــع اجتماعــي قائــم، جــزء مــن توزيــٍع أحــادي الجانــب للســلطة والثــروة، وجــزء 

مــن تشــريعات حقوقيــة ترســخه. ومثــل هــذه الُبنــى يمكــن أن تنشــأ بطــرق متباينــة. وبمــا أن المطلــوب هنــا 

هــو دســتور الحــد األدنــى لتحقيــق حيــاة إنســانية ناجحــة، فــإن بوابــة الدخــول إلــى هــذه الصيغــة الحياتيــة 

يجــب أن يبقــى مشــرعًا للجميــع، وبنــاء علــى ذلــك فــإن المعيــار الرئيســي لتعايــش البشــر مــع بعضهــم 

ــة  ــع الســلطات والديمقراطيــة، وال عدال ــة مــن دون توزي ــاة يعتبرونهــا جيــدة. فــال عدال بعــدل، يشــير لحي

مــن دون مســاواة أمــام القانــون، وال عدالــة مــن دون حــوار مســتمر حــول مداهــا ومضمونهــا الملمــوس.   

تفكيرهــم  أرضيــة  مــدى هشاشــة  يســتوعبوا  أن  يريــدون  الذيــن ال  أولئــك  إن  الذاتيــة:  العدالــة   .95

وســلوكهم، يميلــون إلــى العدالــة الذاتيــة، ويتأبــون مــن النصــح. وهــم يظنــون أنهــم يعرفــون أنفســهم 

جيــدًا، وال ســيما أنهــم واثقــون مــن انحيازهــم أخالقيــًا إلــى جانــب الخيــر. وبهــذا تحديــدًا هــم يخطــون 

الخطــوة األولــى إلــى هاويــة الشــر. إْذ ال يمكــن لإلنســان أن يكــون عــاداًل، إنمــا هــو يحــاول أن يكونــه 

وحســب، ومــع العدالــة الذاتيــة يبــدأ الظلــم بــكل أنواعــه.

ــا دون اللجــوء إلــى الرفــق. فالحديــث  96. الرفــق: فــي أبســط أمــور التفاهــم اليومــي ال تســتقيم أمورن

الشــفهي يجــري غالبــًا فــي جمــل غيــر مكتملــة ومنحرفــة، فنمــأ الكثيــر مــن هــذه النواقــص بالصمــت. 

وحتــى عندمــا ننتبــه إلــى فوضــى مجــرى الــكالم، فإننــا نتجاوزهــا بســعة صــدر. إن مــن يبغــي بصــورة عامــة 

فهــم إنســان آخــر، مهمــا كانــت أقوالــه غامضــة، يتوجــب عليــه افتــراض وجــود معنــى مــا فــي طريقــة تعبيــره 

عــن نفســه. وأن يصبــر اإلنســان علــى نفســه وعلــى اآلخريــن أمــر ليــس محمــودًا، إال فــي حــال ُأفلــت زمــام 

الصبــر ذات مــرة.   
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97. الصبــر: الصبــر فضيلــُة األشــّداء، الذيــن يعدلــون عــن مالحقــة هدفهــم بعنــاد. فهــم واثقــون بــأن 

ســاعتهم آتيــة، فيتمهلــون دون أن يهملــوا. وشــعارهم هــو “القــوة تكمــن فــي الصبــر”  ولكــن أن يكــون 

المــرء صبــورًا، فهــذا يســتهِلك القــوة. إذ إن كثيــرًا مــن الدوافــع ال بــد مــن تصفيتــه أو ردعــه كليــًا، وهــذا 

ــدوره يســتنفد طاقــة ال يســتهان بهــا.   ب

98. التحمــل: ثمــة فضائــل تضــع األســاس الكتســاب كثيــر مــن فضائــل أخــرى. إحداهــا التحمــل، الــذي 

يدعــم الصبــر والشــجاعة وقــوة العزيمــة واالجتهــاد والتصميــم والمثابــرة واالعتــدال واألمــل وكثيــرًا غيرها. 

إنــه يدعمهــا فــي عــدم التراجــع عمــا ُتوِجُهنــا نحــوه.  وهــو وحــده ال يعــرف، متــى يجــب البــدء ومتــى يجــب 

التوقــف. فهنــاك مــن يمشــي بتجلــد نحــو هاويتــه.

99. االنتهازيــة: ال يمكــن لإلنســان أن يأخــذ علــى االنتهازييــن إفراطهــم فــي التحمــل. ولهــذا تحديــدًا 

ُيعــدون زمــالء مخادعيــن. إال أنهــم ال يلفتــون النظــر مــن خــالل اســتعدادهم للتخلــي عــن مبادئهــم فــي 

أيــة فرصــة ســانحة. إنهــم يبدلــون قناعاتهــم مثلمــا يبدلــون قمصانهــم. وثمــة ثالثــة دوافــع تهيمــن علــى 

ســلوكهم: الجبــن والَجَشــع واســتمتاع مــع الدجــل.

100. الجديــة: إن مــن يتصــف بالجديــة فــي شــخصيته يعــد غريبــًا عــن الــال مبــاالة والطيــش، ويرفــض 

التعامــل مــع األمــور المهمــة بعبثيــة، وال يســمح للفوضــى بــأن تســود فــي ســّيارته وال فــي نفســه، وحبــه 

للترتيــب يقــارب أحيانــًا درجــة الهــوس. وهــو يتصــرف بدقــة وضميــر حتــى عندمــا يصطــدم بالقانــون. والحيــاة 

مــن منظــوره أقصــر ممــا ينبغــي ألن نضّيعهــا هــزاًل. 

101. االســتقامة: يمكــن لإلنســان أن يتصــور محاســبًا جــادًا يخــدع شــركته حســب األصــول تمامــًا. أمــا 

المحاســب المســتقيم فإنــه لــن ُيقــِدم أبــدًا علــى مثــل هــذا الفعــل. فهــو جــاد علــى األقــل فــي واجباتــه 

المهنيــة والشــخصية. فاإلنســان المســتقيم يهمــه فــي المقــام األول نظافــة يــده ونزاهتــه. إنــه يربــط 

ــة، ويتريــث  ــاة االجتماعي ــو تخطــى واحــدة فقــط مــن قواعــد الحي ــر فيمــا ل حســن الســريرة بتأنيــب الضمي

ــة التــي  ــر الطريــق، فهــو ال يريــد أن يشــذ ولــن يفعلهــا. إّن مثالــه هــو الجديــة والرصان ــاًل قبــل أن يعب طوي

يدفــع ثمنهــا بنقــص فــي الخيــال واإلبــداع.

102. الحصافــة: مهمــا كان الحــال يحتفــظ اإلنســان الحصيــف برؤيــة واضحــة لأمــر. إنــه ال يــدع شــيئًا 

يضللــه، كمــا ال يســمح لنفســه بــأن تنجــرف وراء تخيالتــه وال وراء تخيــالت اآلخريــن. ولكــي يقــاوم هيجــان 

العواطــف واليــأس يتمســك ببســاطة ببعــض الوقائــع الحقيقيــة، مازجــًا إياهــا أحيانــًا بشــيء مــن الطرافــة 

الجافــة لتطريــة الموقــف. يعتبــر اإلنســان الحصيــف نفســه محامــي الحقيقــة فــي هــذه الدنيــا التــي يحــاول 

األشــرار واألخيــار خداعهــا علــى حــد ســواء.  
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103. الملــل: نحــن جميعنــا نكــره ضغــط الوقــت، ولكــن مــن دونــه ، لــن يكــون حالنــا أفضــل. لذلــك قــال 

كانــط: “الشــعور بالحيــاة والتمتــع بالفتــرة الطويلــة وبالعبــث ال يعنــي شــيئًا آخــر ســوى الشــعور بالنفــس 

مدفوعــة باســتمرار للخــروج مــن الوضــع الحالــي )الــذي ســيكون غالبــًا تكــرارًا لعــودة األلــم(«. يبــدو هــذا 

الــكالم اســتباقًا لمالحظــة شــوپنهاور بــأن الحيــاة اإلنســانية محــددة بحركــة رّقــاص الســاعة بيــن ألــم وملــل. 

إال أن كانــط يرســم صــورة أرحــم النتظــار اإلنســان للســعادة. فالتمتــع بالوجــود الذاتــي مرتبــط، مــن وجهــة 

نظــره، بوخــزة ألــم. والشــعور اإليجابــي تجــاه حاضــر الــذات يعيــش علــى أمــل تحولهــا الفاعــل. يمكننــا ويجــب 

علينــا أن نتعايــش مــع كوننــا لســنا محاطيــن طــوال الوقــت بأنــاس مســّلين، ولكــن ال يجــوز بســبب ذلــك أن 

نتــرك أنفســنا لتذبــل.  

ــه  ــه دائمــًا حقيقــة أنــه ســيموت، فإنــه ســُيمضي حيات 104. شــرود الذهــن: إن َمــن ال ُيبقــي فــي ذاكرت

فــي أفضــل األحــوال بتســريات وتســليات غيــر ذات قيمــة: هكــذا يعــظ باســتمرار رجــال الفلســفة والالهــوت 

والعــالج النفســي. فــرّد عليهــم الروشــفوكو، وهــو محــق، بقولــه: “ُيفتــرض باإلنســان أال يحــّدق فــي 

المــوت، كالشــمس تمامــًا، فعينــاه ســتظلمان وحســب«. وأولئــك الذيــن يريــدون عبــور الحيــاة بعيــون 

تبصــر، لــن يتمكنــوا مــن تجنــِب إدراِك أن الحيــاة بــكل أشــكالها فانيــة، حتــى فــي المجتمعــات التــي تبــذل 

كل جهودهــا لعــدم الســماح بظهــور المــوت إال كحــدث إعالمــي. وأثنــاء عبورهــم لــن تفوتهــم مالحظــة 

إمكانيــات اللهــو بشــكل منتظــم، ســيمنحهم القــدرة علــى تحمــل مــا عليهــم احتمالــه. بهــذا المنظــور يبــدو 

التســلي والتلهــي نقيضــًا تامــًا لشــرود الذهــن. فالتســلية باعتــدال تنجينــا مــن اإلرهــاق وبعثــرة الجهــود.  

105. االنتبــاه: إن أولــى الصفــات البشــرية، وأهــم الفضائــل بنــاء علــى ذلــك هــي االنتبــاه، حســب بنياميــن  

وعوتــه. إنــه الفضيلــة الجديــرة بــكل االهتمــام، ألنهــا تربــط الحساســية العقليــة والعاطفيــة والفرديــة 

واالجتماعيــة مــع بعضهــا بعضــًا بخالئــط مختلفــة. إال أنهــا ليســت الوحيــدة التــي تنافــس علــى لقــب 

األولــى، وأيضــًا بــال جــدوى. إذ إنهــا تحتــاج إلــى نقيــض، إن كانــت ال تبغــي فقــدان الســند. إنهــا تحتــاج إلــى 

ســند العــادة التــي “تنازعها”علــى الميــدان وتهيئــه لهــا مهمــا كانــت العــادة قــادرة علــى “شّل”إنســان حتــى 

المــوت اجتماعيــًا، عندمــا ال يبقــى مــا يقّيــد انتباهــه، فــإن بمقــدور االنتبــاه أن يحطــم اإلنســان، بدفعــه إلــى 

الجنــون، إذا تملكتــه الحاجــة لمالحظــة كل شــيء ولعــدم الســماح بمــرور أي شــيء.

106. التربيــة: هنــاك فــي التربيــة الجماليــة مدرســة ليبراليــة لالنتبــاه. فالتربيــة الجماليــة ال يتــم تذوقهــا 

فــي أحــد المجــاالت الجماليــة فحســب. والمواطنــون المتعلمــون الذيــن يبــدأ الجمالــي بالنســبة إليهــم 

بالفــن ويّتبعــون فــي ذلــك قوانيــن صارمــة. تقــوم األعمــال الفنيــة بربــط وتكثيــر وتحويــل وخلــط كثيــر مــن 

الطاقــات، وتجــري حــوارًا دائمــًا مــع َمشــاهد ومناظــر. فــي كثيــر من هذه المجاالت يمكــن لالنتباه الجمالي 

أن يؤثــر فــي تكثيــف اإلســهام فــي عيــش الحيــاة أو االبتعــاد عنهــا. وخطــر االنتبــاه الجمالــي يكمــن فــي 

� 
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المكــوث فــي هــذا المــكان واحتمالــه. لهــذا الســبب ال يجــوز للتربيــة الجماليــة أن ُتفهــم باعتبارهــا تتويجــًا 

للتربيــة العامــة، وذلــك ألن قوتهــا تكمــن فــي علمهــا بتنــوع اإلمكانــات البشــرية. إن الخبــرة غيــر المنحــازة 

لتنــوع المواقــف البشــرية مــن الدنيــا تبقــى منطلقهــا وخاتمتهــا. وفــي هــذه الخبــرة يكمــن إســهامها فــي 

تكويــن الشــخصية اإلنســانية. ألن قابليــة التفهيــم والتفُهــم هــي الســمة الحقيقــة للتربيــة: قــدرة علــى 

التفهيــم تمتــد جذورهــا فــي القــدرة علــى تفهــم األوضــاع المعيشــية البشــرية، ووســيلتها هــي االســتعداد 

للحــوار.  

107. البالغــة: متعــة التعبيــر وفــن التعبيــر عنــد اإلنســان ال يشــترطان تحضيــر شــيفرة لغويــة متقنــة 

مســبقًا، ولكــن أن يكــون كل إنســان بليغــًا بطريقتــه هــو كل مــا بوســع المــرء أن يتمنــاه للنــاس. والحكمــة 

ــر اآلخــر أو إلــى  ــؤدي إلــى تحقي ــره الذاتــي ال ي ــكل امــرئ طريقــة، مــا دام تعبي ــد مــن أن تكــون، ل ــا ال ب هن

إزعاجــه. إن البخــل فــي الــكالم والتكتــم والعنــاد هــي بعــض أنــواع الرذيلــة فحســب فــي مجــال الســلوك 

التواصلــي مــع اآلخريــن. ويتمثــل بعضهــا اآلخــر فــي الثرثــرة التــي قــد تبلــغ حــد المــرض. كمــا أن الفصاحــة – 

أو مــا ُيعَتقــد أنهــا كذلــك – قــد تصبــح لعنــة علــى البشــرية إذا مــا ســكَنها الخــواء والتذاكــي.  

108. الــذوق: كثيــر مــن دوافعنــا تحمــل بعــدًا جماليــًا تظهــر مــن خاللــه ذائقتنــا تجــاه أمــور وأشــياء الحيــاة. 

وهــذا يبــدأ باالســتمتاع بالطعــام والشــراب. وثمــة كثيــر مــن األمــور األخــرى ال تمــس حواســنا بصــورة 

مباشــرة. وال يجــوز للمظهــر الخارجــي هنــا أن يكــون الحاســم دائمــًا. وقــد الحــظ الروشــفوكو فــي قولــه: 

“عندمــا تنحــط فضيلتنــا ينحــط معهــا ذوقنــا«. والعكــس أيضــًا صحيــح: إن فضيلتنــا تتراجــع عندمــا يصــاُب 

تذوقنــا ألمــور الحيــاة بالشــلل.

109. حــب اللعــب: الوضــع ســيصبح ضّيقــًا حقــًا عندمــا ال يجــد المــرء مــا يبســط وُيبِهــج فــي تنــوع بيئــة 

حياتــه وال فــي التغيــرات التــي تطــرأ عليهــا. هــذا يعنــي أنــه يفتقــد أي ميــٍل إلــى أي نــوع مــن اللعــب، وأنــه 

لــم يعــد قــادرًا علــى تنميــِة عاطفــٍة تجــاه المســافة التــي تفصلــه عــن معاناتــه. ثــم إنــه لــن يكــون قــادرًا علــى 

تحريــر نفســه لفتــرة قصيــرة مــن روابــط حياتــه. إن إثــارة اللعــب تفقــد مفعولهــا عندمــا يتمحــور اللعــب علــى 

نفســه فقــط، وعندهــا يتوقــف اللعــب عــن افتتــاح الوقــت للعبــة حــرة للقــدارت البشــرية. كمــا يتوقــف عــن 

جعــل المشــاركين فيــه فــي حالــة حركــة، يمكــن لمجــاالت أخــرى أيضــًا أن تهيئهــا لهــم، فالفعــل اللعــوب ال 

يقتصــر فقــط علــى فعــل اللعــب. ففــي صياغــة األفــكار بالــكالم والكتابــة يمكــن للعــب بالكلمــات أن يفتــح 

البــاب إلــى األناقــة واإلدراك.  

110. العقالنيــة: العقالنيــون هــم األشــخاص الذيــن يسترشــدون فــي تفكيرهــم وأفعالهــم بأســباب. 

والالعقالنيــون هــم الذيــن يفعلــون الشــيء نفســه، ســوى أن األســباب التــي يهتــدون بموجبهــا رديئــة. إن 

مجــرد كــون اإلنســان قــادر علــى التفكيــر وعلــى الفعــل يشــترط توفــر قابليــة للتأثــر باألســباب. وإال لمــا كان 
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بإمكاننــا أن نعــرف ســبب اعتناقــه هــذا المعتقــد وســلوكه بهــذه أو تلــك الطريقــة. لكــن األســباب والعلــل 

مســألة عويصــة. لهــذا الســبب يعــد الكائــن العقالنــي مشــاركًا فــي لعبــة تقديــم األســباب وتلقيهــا، والتــي 

ال يســتطيع أحــد مــن المشــاركين فــي اللعــب الســيطرة عليهــا تمامــًا. إن َمــن يريــد تجنــب الالعقالنيــة كليــًا، 

ُيفتــرض بــه أال يخــوض فــي العقالنيــة.   

111. الطمأنينــة: إن َمــن يســتطيع تعويــد نفســه، بيــن الحيــن واآلخــر، بــل دائمــًا إن توخينــا الدقــة، علــى 

ــم أن العثــرات ال يمكــن تفاديهــا، حتــى ولــو توفــرت إمكانيــة  الوقــوف علــى قدميــن مترنحتيــن، ومــن تعلَّ

ذلــك، وَمــن فهــم أن لــكل فعــل وجهيــن، وَمــن عــرف عبثيــة الجهــد البشــري، وَمــن يعتــرف بكونــه مدينــًا 

ــة. ومــن  ــن دون أن يحاســب نفســه باســتمرار: مثــل هــذا اإلنســان يتصــف بحــد عــال مــن الطمأنين لآلخري

ــًا  ــه فاني ــن يرضــى بكون ــرة ال يرضــى بهــا اآلخــرون. إن َم ــل أمــورًا كثي ــه أن يقَب ــة يمكن يمتلــك هــذه الفضيل

زائــاًل، يتمتــع براحــة البــال. والمطمئنــون ال يدفعــون أنفســهم وال اآلخريــن إلــى الجنــون. إن اتزانهــم ال يمــت 

بكبيــر صلــة إلــى الخمــول، بــل بصلــة كبيــرة إلــى الحــزم والجــزم.

الكراس 

إن كل عــرض مســرحي يتصــف بحــٍد معقــول مــن الحيويــة يتحــدث عــن نفســه بنفســه. ومــع ذلــك ُيعتبــر 

ــٍل للمعنــى الــذي منحــه اإلخــراج لموضوعــات العــرض  ــز علــى تأوي كــراس العــرض تقليــدًا جيــدًا، ألنــه يحّف

المركزيــة. وأيضــًا، وربمــا تحديــدًا، فــي اســتعراض فلســفي يتألــف مــن كلمــات ال غيــر، حســب االســتخدام، 

التوضيــح. فهــذه  بغــرض  الكتــاب  يتألــف منهــا  التــي  القصيــرة  الفصــول  ترتيــب  اســتباقية علــى  نظــرة 

المقطوعــات علــى كل حــال تتخللهــا عناصــر آثــار نظريــة فــي فلســفة األخــالق تحتــاج إلــى تحليــل توضيحــي. 

وانســجامًا مــع جنــس كــراس ســنقوم بهــذا هنــا عــن طريــق مجموعــة مــن رؤوس األقــالم، التــي ســتحاول 

ثانيــة إعــادة شــيء مــن الترتيــب إلــى فوضــى العــرض. إن تتالــي األرقــام 111 يمثــل فوضــى عارمة، والســبب 

ــًا، إضافــة إلــى أنــه يمهــد الطريــق للتراتبيــة  هــو عــرض الفضائــل والرذائــل فــي عالقــات غيــر شــفافة غالب

الموروثــة عــن الفضائــل والرذائــل. ثــم إنــه يخلــط أنــواع وســمات صفــات فاضلــة مــع أخــرى رذيلــة.  

فضائل ورذائل  

يمكــن قــراءة الجــزء الرئيســي مــن هــذا الكتــاب وكأنــه إخــراٌج مســرحي لـــ “أخــالق نيكوماخــوس” ألرســطو. 

يعالــج أرســطو فــي كتابــه مجموعــة كبيــرة مــن الفضائــل والرذائــل ويكــرس لهــا بحوثــًا مقاِرنــة دقيقــة. وقــد 

قــال منذئــذ إن كثيــرًا مــن الفضائــل هــي توازنــات حرجــة يصعــب الحفــاظ عليهــا إال ببــذل الجهد. ومن ال يريد 

أن يســقط هنــا، فعليــه فــي ســلوكه أن يحــاول التوجــه نحــو نقطــة الوســط بيــن تلــك الرذائــل، هــذه الفكــرة 

تشــكل اللحــن الرئيســي عنــد المعاينــة الدقيقــة لفضائــل ورذائــل هــذا العــرض. لكــن هــذه المعاينــة ســتكون 
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أكثــر جذريــة مــن عــدة نــواٍح. أوالهــا، أن نظريــة نقطــة الوســط الهشــة ســتحول إلــى فضائــل “العقل”والتــي 

اســتثناها أرســطو منهــا. وثانيتهــا، أنهــا ستوســع بفكــرة كــون الفضائــل نفســها متناقضــة داخليــًا. وأخيــرًا، 

ستفســر الرذائــل أيضــًا كقــوى متناقضــة فــي التوجــه العملــي لإلنســان. إن هــذه االختالفــات تمثــل نقيضــًا 

مباشــرًا لمنطــوق أخــالق نيكوماخــوس، حيــث يقــول: “ليــس ثمــة وســط بيــن الزيــادة والنقــص، وال زيــادة 

ونقــص فــي الوســط«. وفــي مســاق التقاليــد الفلســفية رأى كثيــر مــن المؤلفيــن: أن الفضائــل والرذائــل 

هــي مواقــف متناقضــة كليــًا فــي الســلوك اإلنســاني، بهــذه نضــل الطريــق وبتلــك نتوصــل إلــى التوجــه 

الواجــب فــي الخيــر. أمــا اســتقصاءات هــذا الكتــاب فتــؤدي إلــى نتيجــة أخــرى: إن 

ــز علــى  كل ميــزة بشــرية تنطــوي علــى ميــٍل للضــالل عــن درب الفضيلــة، وتنطــوي كل رذيلــة علــى محفِّ

االنعطــاف نحــوه. علــى اإلنســان أن يــدرك عالقــة القربــى بيــن الفضائــل والرذائــل، إذا أراد علــى اإلنســان 

أن يــدرك عالقــة القربــى بيــن الفضائــل والرذائــل، إذا أراد أن يفهــم النــزاع القائــم بينهــا.

2. مفهوم الفضيلة

جــاء فــي مدخــل الكتــاب أن “الفضائــل والرذائــل هــي ميــزات بشــرية أو مثالــب، بوســع اإلنســان جزئيــًا علــى 

األقــل أن يفعــل شــيئًا حيالهــا«.  يصــوغ هــذا التعريــف فهمــًا موّســعًا جــدًا للفضائــل والرذائــل، ومــع ذلــك 

فــإن لــه حــدوده. ثمــة قاعــدة ُمســِعفة تقــول: إن كل تلــك الصفــات التــي ُتبــرز ســمات شــخصية إنســان مــا 

يمكــن اعتبارهــا فضائــل أو رذائــل. فــي مجــال الفضائــل والرذائــل تجــري األمــور مــن وجهــة نظــر حاســمة 

علــى نحــو مختلــف. فهنــا تكمــن الميــزات والمثالــب اإلنســانية فــي مــا يفعلــه اإلنســان باســتعداداته 

الفرديــة. هنــا ال يمكــن ألي إنســان أن يتعلــل بطبيعتــه. فمهمــا اختلفــت الطبائــع، ومهمــا كانــت ُتْؤِثــر 

اكتســاب فضائــل أو رذائــل معينــة علــى غيرهــا، فإنهــا وحدهــا ليســت العامــل الحاســم لبلــورة شــخصية 

اإلنســان. يقــول أرســطو: “لدينــا اســتعدادات خاصــة فطريــًا، لكننــا ال نصبــح جيديــن أو ســيئين بالفطــرة«. 

ويوضــح أرســطو األمــر بمثــال االنفعــاالت. لــكل إنســان بنــاء على تكوينه الجســمي والنفســي ميٌل مختلف 

وبدرجــة قــوة مختلفــة أيضــًا إلــى حــاالت انفعاليــة متباينــة. وال معنــى لتقييــم شــخصية اإلنســان نقديــًا، إال 

عندمــا يتعلــق األمــر بــه فــي ســلوكه حيــال فطرتــه الطبيعيــة. لذلــك ال بــد مــن فهــم الفضائــل والرذائــل 

باعتبارهــا ميــواًل بشــرية للتصــرف فــي حــاالت معينــة، مهمــا كانــت عــادات الســعي هــذه قــد اكُتِســبت 

عــن طريــق التربيــة والمــران والخبــرة، فإنــه مــن الممكــن تغييرهــا عــن طريــق خبــرة أخــرى وإعــادة النظــر. إن 

فضائــل اإلنســان تحتــاج إلــى صيانــة علــى مــدى العمــر.  

3. الفضيلة والفعل  

إن أحــد أشــد النقــاد حــّدة ألخالقيــات الفضيلــة حســب النمــوذج اإلغريقــي هــو كانــط، الــذي يبــدأ المقطــع 



31 111 فضيلة 111 نقيضة   |

األول من كتابه “تأســيس ميتافيزيقيا األخالق”بقوله: “ال يمكن التفكير بأي شــيء إطالقًا في العالم أو 

خارجه عمومًا، مما بإمكاننا اعتباره خيرًا بال شرط، سوى اإلرادة الطيبة«. ويرى أن                         غياب 

تعريــف واضــح للمبــدأ الــذي تهتــدي بــه مثــل هــذه اإلرادة هــو نقيصــة أي نقــد ألخالقيــات الفضيلــة. ويــرى 

أيضــًا أن جميــع المزايــا المفترضــة للشــخصية اإلنســانية تبقــى إشــكالية قلبــًا وقالبــًا، مــا دام الطمــوح الــذي 

تجســده ال يهتــدي إلــى الخيــر بدليــل إرشــاد مســتقل. فــي هــذا الكتــاب أثبتــت ظاهراتيــة الفضائــل تشــخيص 

ــعته، إْذ تبيــن أن الكثيــر مــن الرذائــل المفترضــة والفعليــة يجــب أن توســم  كانــط، إضافــة إلــى أنهــا قــد وسَّ

بالتناقض.  

4. تناقض الفضائل

إن مــكان هــذا التناقــض يتوضــع فــي تعليمــات التصــرف اآلنيــة لإلنســان. فهــذه هــي المتناقضــة، ألنهــا 

فــي حــال الفضائــل تقــود الفاعليــن إلــى حــاالت ُمعطــاة بطريقــة مؤاتيــة أو غيــر مؤاتيــة، وفــي حــال الرذائــل 

بطريقــة غيــر مؤاتيــة أو مؤاتيــة أيضــًا. إن الفضائــل وكذلــك الرذائــل هــي تعليمــات للقيــام بأفعــال، وهــذا 

يعنــي: فــي ظــروف متقلبــة غالبــًا ومعقــدة، أن تختــار بصــدد مســألة ذاتيــة أو ال ذاتيــة توجهــًا مالئمــًا 

ــرة ليســت هــي المســؤولة فــي  ــر القابلــة للتقويــم لحــاالت أفعــال كثي ــر مالئــم. إال أن المخاطــر غي أو غي

المقــام األول عــن تناقــض الفضائــل أو الرذائــل. 

إن كثيــرًا مــن الفضائــل المدروســة فــي الكتــاب قابلــة للتحليــل حســب نمــوذج أرســطو عــن نقطــة وســط 

بيــن: أكثــر ممــا يجــب وأقــل ممــا يجــب. لنأخــذ الفضــول: إن الزيــادة فيــه كالنقــص يدمــران بالســوية نفســها 

طاقتــه االجتماعيــة واإلدراكيــة. بخــالف ذلــك قلــة مــن الرذائــل، مثــل الطيــش والعنــاد وضعــف اإلرادة، 

يمكــن فهمهــا بالطريقــة نفســها. ولكــن حتــى فــي الحــاالت التــي تناســبها طريقــة أرســطو، ال يجــوز تطبيــق 

الطريقــة علــى نحــو آلــي، أ - إذ ليــس هنــاك نــوع واحــد دائمــًا مــن الزيــادة أو النقصــان، تقــف بينهمــا فضيلــة 

أو رذيلــة مــا. ب - هنــاك عــدد كبيــر مــن الصفــات المتصلــة بالفضائــل، يحيــط بهــا الغمــوض، بحيــث ال 

ُيعــرف مــا إذا كانــت تتصــل بفضيلــة أم برذيلــة. مثــال ذلــك الطيــش والخمــول. ج - إن الحاســم فــي أفعــال 

شــخٍص ذي ســمات شــخصية متعــددة األلــوان يتعلــق جوهريــًا ببقيــة الفضائــل والرذائــل التــي يمتلكهــا، 

فالفضائــل والرذائــل فــي نهايــة المطــاف تتبــادل المعالــم فيمــا بينهــا. د - إن أغلــب الرذائــل األكثــر وضوحــًا 

ليســت متناقضــة بالطريقــة نفســها مثــل الفضائــل األكثــر وضوحــًا بيــن الفضائــل. ه - الــكل عــدا واحــدة، 

فثمــة رذيلــة نقيــة مــن أي تناقــض أخالقــي: القسوة/الوحشــية. صحيــح أنــه قــد تصــدر أفعــال قاســية عــن 

أنــاس ليســوا قســاة بطبعهــم أبــدًا. أمــا مــن كان قاســيًا بطبعــه فهــو فــي كل األحــوال ومــن وجهــة النظــر 

ئ دون أي لبــس. وبهــذا المعنــى ُيعــد عنــوان الكتــاب مضّلــاًل إلــى حــٍد مــا. فمــا تناولنــاه فــي هــذا  هــذه َســيِّ

العــرض تحــت العناويــن الفرعيــة هــو بالدقــة 110 فضائــل و 111 رذيلــة.  
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5. جماعية الفضائل

الفضائــل والرذائــل توازنــات حِرجــة، وبمعنــى ثــاٍن أيضــًا: إنهــا تتبــادل أخــذ وتقديــم الدعــم. وقد وجد پاســكال 

صــورة جميلــة لذلــك: “إننــا ال نبقــى فــي حيــز الفضيلــة بقوتنــا الخاصــة، وإنمــا ألن رذيلتيــن متعارضتيــن 

ــًا بيــن ريحيــن تهبــان مــن اتجاهيــن متعاكســين: أبعــدوا  تحافظــان علــى التــوازن، مثلمــا يقــف رجــل منتصب

إحــدى الرذيلتيــن فتجرفنــا األخــرى معهــا«. إن العالقــات القائمــة بيــن فضائــل ورذائــل، كمــا العالقــات بيــن 

رذائــل وفضائــل، ال تمتــد حســب تعبيــر شــهير لكانــط إلــى مــا ال نهايــة في كتابه “نقــد العقل المحض”وإنما 

إلــى حــٍد غامــض.  

6. وحدة الفضيلة

يجــب أن ُتفهــم صيغــة المفــرد لمصطلــح فضيلــة مــن صيغــة الجمــع. ومــع ذلــك يتعلــق األمــر بكيفيــة 

ر وحــدة الفضيلــة مــن نقــاش حــول كثرتهــا.  ذلــك. فــي حواريــة پروتاعــوراس جعــل أفالطــون ســقراَط يطــوِّ

فمــن كان حقــًا ذكيــًا وشــجاعًا ورزينــًا وعــاداًل أو تقيــًا، حســب زعــم ســقراط فــي الحواريــة، ال يمكــن إال أن 

يكــون ذكيــًا وشــجاعًا ورزينــًا وعــاداًل وتقيــًا. إذ إّن َمــن يمتلــك واحــدة مــن هــذه الفضائــل، يمتلكهــا جميعهــا. 

الفضيلــة إذن فــي جوهرهــا مفــرد بالنســبة لســقراط. إن فرضيــة أرســطو المعتدلــة فــي تناقــض الفضائــل، 

وصيغتهــا الجذريــة تحديــدًا، تشــير إضافــة إلــى ذلــك إلــى أن التحــرك دون انــزالق فــي حقــل الفضائــل 

والرذائــل ال يمكــن وجــوده. إن وحــدة الفضيلــة فــي صيغــة المفــرد ليســت وحــدة دون كل محــدد، وهــي 

وحــدة دون اإلنجــاز األفضــل. 

7. فردية الفضيلة

إذا اســتعرض اإلنســان هــذا العــرض الــال نهائــي، فقــد يبــدو لــه أال أمــل هنــاك طبعــًا فــي بلــوغ الصــالح 

اإلنســاني عمومــًا. حتــى لــو علمنــا مــا المقصــود بـــ “جميع”الفضائــل، فليــس ثمــة َمــن يقــدر علــى إبرازهــا 

جميعهــا بالمعيــار نفســه. أن فكــرة مثــل هــذا اإلنجــاز األفضــل ال معنــى لهــا. وبالنظــر إلــى الرذيلــة الحــظ 

أرســطو مــرة: “أنــه ال يمكــن طبعــًا وجــود كافــة الوجــوه معــًا فــي الشــخص نفســه، فهــذا مســتحيل«.  ال 

يوجــد شــخص تصــل بــه درجــة الســوء إلــى حــد أن يجمــع وجــوه الســوء كلهــا فــي نفســه. وعلــى نحــو مــواٍز 

ــا  ــة تامــة أيضــًا، كانــت ســتقف خــارج الشــعور الممكــن بشــريًا، بحيــث ال يمكنن يمكــن الحديــث عــن فضيل

تصورهــا إال موحشــة. وبطبيعــة الحــال فــإن لفريــق الفضائــل والرذائــل لــدى كل إنســان طابعــه المختلــف. 

والجميــع، ســواء أكانــوا يتدبــرون أمــور حياتهــم بيســر أو بعســر، فإنهــم يقدمــون أمثلــة متباينــة عــن النجــاح 

أو اإلخفــاق اإلنســاني. 

�

�
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8. الفضائل األصلية

فــي نظريــة األخــالق الكالســيكية )إغريقية/رومانيــة) كانــت هــذه بالدرجــة األولــى أربــع: الحكمــة، الرزانــة، 

الشــجاعة، العدالــة. وأضافــت إليهــا التقاليــد المســيحية ثالثــًا، اســُتلهمت مــن نشــيد المحبــة للرســول 

ــة  ــة، هــذه الثــالث، لكــن المحب ــة: “ولكــن يبقــى اآلن اإليمــان واألمــل والمحب بولــس والتــي تختتــم بجمل

هــي األعظــم بينهــا«. وتشــير هــذه التراتبيــة إلــى وظيفــة عامــة للفضائــل األصليــة. فمــن واجبهــا تحديــد 

لــب الصــالح اإلنســاني الــذي يمكــن لســائر الفضائــل األخــرى أن تهتــدي بــه. وهــذا ينطبــق علــى الرذائــل 

أيضــًا. فالرذائــل األصليــة هــي تلــك المواقــف العمليــة، التــي ينبغــي علــى اإلنســان أن ينــأى عنهــا حتمــًا. 

وهــي فــي التقاليــد المســيحية المتوارثــة الخطايــا الســبع المميتــة: التكبــر، البخــل، الشــهوة، الغضــب، 

الشــره، الحســد والكســل. وتعبيــر “خطيئــة مميتة”مضلــل ال شــك، مــا دامــت الخطايــا فــي المقــام األول 

أفعــااًل. أمــا الرذائــل الرئيســية فهــي صفــاٌت للشــخصية تدفــع اإلنســان الرتــكاب أفعــال مؤذيــة ومشــينة. 

ومــن هــذه الفضائل)والرذائــل المقابلــة( يمكــن تكويــن فكــرة عــن وزن ومكانــة مــا ال يحصــى مــن الفضائــل. 

واألكثــر أهميــة هــو فهــم فضائــل أصليــة باعتبارهــا “تبلــورات صافيــة” للصــالح اإلنســاني بمعنــى ثــان 

معيــاري.    

9. مثال العدالة

فــي الفصــل الخامــس المكــرس لبحــث العدالــة فــي كتــاب أخــالق نيكوماخــوس يميــز أرســطو بيــن “العدالــة 

بمعنــى خــاص وعــام. “إن مجــال فعاليــة كليهمــا هــو الفعــل المتعلــق بأنــاس آخريــن. بالمعنــى الخــاص 

تتعلــق العدالــة بالشــرف والمــال والحفــاظ علــى الــذات، وبالمعنــى العــام تهتــم العدالــة بــكل مــا ينتمــي 

إلــى مجــال فعــِل إنســاٍن صالــح«.  يفهــم أرســطو العدالــة هنــا، مــن جهــة كفضيلــة بيــن فضائــل أخــرى، 

وبالتالــي كجــزء مهــم مــن الفضيلــة، ويخصــص لهــذه الفضيلــة الجزئيــة تحليــاًل مفصــاًل. ومــن جهــة أخــرى 

ــة التــي يبلــغ  ــرى فيهــا أرســطو تلــك الفضيل ــة. بهــذا المعنــى العــام ي ــب الفضيل ــة ُل ــر أرســطو العدال يعتب

فيهــا التميــز اإلنســاني ذروتــه. فــي البدايــة يتحــدث أرســطو فقــط عــن الفضائــل االجتماعيــة كلهــا، ولكــن 

فــي حــال تضمنــت العدالــة الشــاملة “كل”الفضائــل حقــًا، فــإن حصــر مداهــا فــي الفضائــل االجتماعيــة 

وحدهــا ســيصبح واهيــًا. إال أن أرســطو ســيعود ثانيــة إلــى هــذا التوســيع بقولــه: “إال أن كمالهــا يتأتــى مــن 

أن الــذي يمتلكهــا يســتطيع أيضــًا أن يســتخدم الفضائــل بالنظــر إلــى اآلخريــن وليــس إلــى نفســه فحســب “. 

بهــذه العبــارة يوضــح أرســطو أن وحــدة الفضائــل تتجــاوز الفصــل بيــن رعايــة الــذات ورعايــة اآلخريــن. فــذروة 

الفضيلــة هــي فــي إنصــاف اآلخريــن والــذات دون حصــر.  
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10. كونية الفضيلة

إذا كان أرســطو قــد رفــع العدالــة إلــى المــكان األول بيــن الفضائــل، وبولــس الحــب، وغوتــه اللطــف، 

وأدورنــو الــذكاء أو التواضــع فــي نهايــة محاضرتــه قضايــا فلســفة األخــالق.  فإنهــم يؤكــدون بذلــك، كٌل 

علــى طريقتــه، الرابــط الوثيــق بيــن الرفــاه والنيــة الحســنة، حســبما صاغتــه فلســفة األخــالق منــذ العصــر 

اإلغريقــي. إنهــا فرضيــة الهويــة/ التطابــق بيــن حيــاة صالحــة وحيــاة صالحــة أخالقيــًا، التــي انتقدهــا كانــط 

بحــدة. فقــد قــال فــي كتابــه نقــد العقــل العملــي: “إنــه

لمــن المســتغرب أن فالســفة مــن العصــور القديمــة والحديثــة علــى حــد ســواء، قــد وضعــوا الغبطــة مــع 

ــوا مــن  ــم الحــواس(، أو أنهــم قــد تمكن ــاة )عال ــن متســاويتين تمامــًا. فــي هــذه الحي ــة فــي درجتي الفضيل

ــاع أنفســهم بمعرفــة ذلــك. ألن إبيقــور، والرواقييــن كذلــك قــد رفعــوا الغبطــة المنبثقــة مــن وعــي  إقن

الفضائــل فــي الدنيــا، فــوق الــكل “.  إن مــا يأخــذه كانــط عليهــم هــو أنهــم “لــم ُيقــروا بالفضيلــة والغبطــة 

كعنصريــن مختلفيــن للخيــر األعلــى، فبحثــوا إذن عــن وحــدة المبــدأ وفــق قاعــدة الهويــة«. ليــس لــدى 

كانــط مــا يعتــرض عليــه بصــدد “وحدة”الســعادة واألخــالق”إذ إنهــا تمثــل بالنســبة إليــه هدفــًا ضروريــًا 

لكافــة التوجهــات األخالقيــة. وحســب فهمــه أيضــًا، ال تقتضــي األخــالق طبعــًا “التخلــي عــن المطالبــة 

بالغبطــة، بــل عــدم مراعاتهــا عنــد التصــدي للواجــب. ويحتمــل مــن منظــور محــدد أن تكــون رعايــة الغبطــة 

واجبــًا علــى اإلنســان«. هنــا ثانيــة يصبــح اللحــن الرئيســي لأخــالق الكانطيــة جليــًا. 

11. مغزى الفضيلة

إذا كان إخــراج الحــوار األخيــر بيــن أرســطو وكانــط قــد أدى إلــى تفســير معقــول، يكــون مفهــوم الفضيلــة 

مفهومًا مركزيًا، ال سيما لفهم كوني لأخالق. إال أن نتيجة استقصاء شامل )تقريبًا( الزدواجية الفضائل 

والرذائــل هــي مــا يــؤدي أيضــًا إلــى تعديــل الفكــرة اإلغريقيــة عــن التطابــق البالــغ للســعادة واألخــالق. 

لكــن حقيقتهــا الباقيــة تكمــن فــي أن اإلنســان ال يمكــن أن يكســب الحريــة والكرامــة الذاتيــة لنفســه، 

دون أن يْضَمنهــا آلخريــن ال علــى التعييــن. ولهــذا فــإن الحريــة والكرامــة الذاتيــة فضيلتــان مركزيتــان ســواء 

ألســلوب الحيــاة الفــردي وللنواحــي المركزيــة لالحتــرام تجــاه اإلمكانــات الحياتيــة األساســية لآلخريــن. إن 

نظريــًة فلســفية للفضيلــة لــن تكــون فــي نهايــة المطــاف وحســبما قــال أرســطو، ســوى تفســير “بخطــوط 

عريضة”للمتطلبــات التــي تقــود أســلوب حيــاة صالحــة.    
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