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 الكتابو  حياة بالتاسار غراسيان حولنبذة 

 

 بالتاسار غراسيان

 Baltasarإي موراليس )غراثيان/غراسيان/جراسيان/جراثيان( ) بالتاسار غراسيان
Gracián y Morales .ينتمي ( هو فيلسوف إسباني، وكاتب نثري وأخالق باروكي

هو الكاتب األكثر تمثياًل لألسلوب الباروكي األدبي للعصر الذهبي في إسبانيا. 
(، والذي يتميز باستخدام Conceptismo (Conceptism)المعروف باسم )اإلسباني 

عروض مقتضبة ودقيقة للذكاء المبالغ فيه لتوضيح األفكار، كما يتمّيز بالتعقيد المتزايد 
 في المحسنات البديعية وتركيز المواضيع على القلق من مرور الوقت وفقدان الثقة.

غراثيان، قلعة أيوب في مملكة أراغون في  ( في بيلمونتي ديGraciánولد غراثيان )
وهو ابن طبيب من عائلة نبيلة. نشأ في منزل . 1601كانون الثاني عام  8إسبانيا في 

عمه، القس أنطونيو غراسيان، في توليدو، ويبدو أن والديه توفيا عندما كان صغيرًا جدًا. 
األدبية باإلضافة إلى بعد حصوله على التعليم اليسوعي الذي شمل العلوم اإلنسانية و 

وأصبح مدرًسا في كلية  1633الفلسفة والالهوت، دخل إلى النظام اليسوعي في عام 
 تارغونا اليسوعية.

(، والتي تقدم صورة رمزية عن حياة اإلنسان والتي Criticónوتبرز روايته كريتيكون )
هامة في ، من بين أعماله ال1657و 1653و 1651نشرت في ثالثة أجزاء في األعوام 

 Criticón، نشر غراسيان الجزء األول من )1651في األدب اإلسباني. 
Faultfinder.مما أثار  ( دون إذن من رؤسائه من اليسوعيين، الذين عصاهم مرارًا
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قد كانت حياة غراسيان، حياة عزلة ومواجهات استياء رؤوسائه ولكنه تجاهل كتاباتهم. ول
طبقة الحاكمة بوجه عام. حيث كان يكتب باسم مستمرة مع زمالئه ورؤسائه، ومع ال

مستعار )لورينثو غراسيان( وبدون إذن من رؤسائه، األمر الذي جعله ُمالمًا بشكل 
( Grausصارم وقاس وحرمه من درجة األستاذية ومن الكتابة، وقد ُأرسل إلى غراوس )

إلى تراثونا لم يخّففا  . لكن إعادة االعتبار له الحقًا وانتقاله1658لتنفيذ عقوبة في العام 
بعد أن   (Orden de los Jesuitas)من مصيبته، فقد قرر هجر رهبانية اليسوعيين

وُدفن في تارازونا قرب سرقسطة في  1658كانون األول عام  6في توفي   أنكرته.
 .محافظة أراغون 

 El héroe (The( )1637البطل" )"أعماله السياسية مكونة من أربعة أبحاث وهي 
o)Her( "السياسي دون فرناندو الكاثوليكي" ،)و"فن 1646(، "المتكلم" )1640 ،)

حدة البصيرة وفن "وله عمٌل في علم الجمال واألدب وهو   (.1647الحكمة الدنيوية" )
في ثالثة أجزاء في   (El Criticon)النقَّاد"وله رواية فلسفية وهي   (.1642العبقرية" )

طاولة القربان المقدس" "بحث ديني هو ا لديه ، كم1657و 1653و 1651األعوام 
  باإلضافة إلى كتابات أخرى قصيرة. ،(1655)

                                                 

 ن الحكمة الدنيويةف

( The Art of Worldly Wisdom( )L’homme du cour) ن الحكمة الدنيويةف
هو كتاب من القرن  (Oráculo Manual y Arte de Prudencia)باإلسبانية: 

( Baltasar Gracián y Morales)إي موراليس  غراسيانبالتاسار السابع عشر كتبه 
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 300وهو عبارة عن مجموعة من  .، المعروف باسم بالتاسار غراسيان1647في عام 
م المشورة والتوجيه بشأن كيفية العيش تقدّ و على مواضيع مختلفة  تعّلق، كل واحدة ةحكم

إلى  رجم الكتابتُ  .أفضل الشخص والسعي ليكون ، اجتماعياً والتقّدم بشكل كامل 
جوزيف لى اإلنكليزية إ هترجمو ، (Schopenhauer) شوبنهاور لمانية من قبلاال

 Joseph Jacobs - London( )جاكوبس )لندن ونيويورك سيتي وماكميالن وشركاه
and New York City, Macmillan and co). 1892 عام. 

نصائحًا حول كيفية االزدهار والنجاح يعطي غراسيان في كتابه "فن الحكمة الدنيوية" 
في عالم حافل مليء بالمكر واالزدواجية والصراعات على السلطة، مع الحفاظ على 

وبالتالي فإن كتاب "الحكمة الدنيوية" هو كتاب يحكي . كرامتك وشرفك واحترامك لذاتك
مثل  ريئينوب مثل الحّيات ماكرينعن الوفاء بتعاليم السيد المسيح إلى رسله ليصبحوا "

كال عجب . لقد أُ (cunning as serpents and innocent as doves) الحمائم"
 النفس ابه التي فهم العميقةبصيرته وبراعته وب غراسيانبشوبنهاور ونيتشه  الفلسوفين

الذين يحاولون  األشخاصغراسيان موّجهة إلى  نصائحفي حين كانت و  .البشرية
، الحياة اإلسبانية في القرن السابع عشر في الذئابصراع الحصول على دعم في عالم 

القرن الحادي والعشرين الذي يحاول أن ينجح في  الفرد فيعلى  أيضاً  تنطبق فإنها
 .شخصية مستقيمة بطولية، وينّمي اقتصاد عولمي شديد التنافسية
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 مة الدنيويةالحكن ف
 

 كل شيء هو عند نقطة كماله -1
، وباألخص فن صنع الطريق في العالم. ُيتطلَّب في كل شيء اآلن هو عند نقطة كماله

الوقت الحاضر لصنع رجل حكيم واحد أكثر مما كان مطلوًبا في السابق لصنع سبعة 
حكماء، وهناك حاجة أكثر في الوقت الحاضر للتعامل مع شخص واحد أكثر مما كان 

 مع شعب بأكمله في األوقات السابقة.للتعامل مطلوًبا 

                                                        

 لفكرالشخصية وا -2
الشخصية والفكر هما القطبان لقدرتنا، إذ نمتلك واحد دون اآلخر فإننا في منتصف 

من ناحية  .الطريق إلى السعادة. العقل ال يكفي، فهناك حاجة أيضًا إلى الشخصية
أخرى، من سوء حظ األحمق، أن يفشل في الحصول على الوظيفة، والعمل، ودائرة 

 .األصدقاء التي تناسبه

 

 مشّوقة لبعض الوقتاألمور أبِق  -3
رون النجاح. ال فائدة أو متعة في اللعب اإلعجاب بالحداثة هو ما يجعل الناس يقدّ 

عالنية. إن عدم التصريح عن نفسك على الفور هو السبيل إلبقاء العقول في حالة 
. امزج القليل من نظرًا ألهمية موقعك موضع اهتمام عام عندما تكون فيترقب، خاصة 
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الغموض مع كل شيء، فالغموض يثير التبجيل. عند الشرح، يجب على المرء أن 
يتجنب الحديث بشكل واضح؛ وفي المحادثة، ال ينبغي أن يتحدث المرء دائًما من قلب 

القرار المعلن عنه ال يتم  مفتوح. الصمت الَحِذر هو قدس األقداس في الحكمة الدنيوية.
بائس ، وإذا لم ينجح فهو والنقد ض نفسه للرقابةنفسه يعرّ عن من يعلن تقديره أبدًا. 

 كل الناس ُيمسكالذي  ب السبيل اإللهي. لذلك يجب علينا أن نقتدي بشكل مضاعف
 بتشويق.

                                               

 صنعان الرجال العظماءتلمعرفة والشجاعة ا -4
، ألنهما هاتان الصفتان تجعالن الرجال خالدين هما عنصرا العظمة.المعرفة والشجاعة 

وعندما يعرف يستطيع القيام بكل ل شخص بمقدار ما يعرف، كقيمة إن خالدتان. 
المعرفة والقوة  عالم بال نور.الذي ال يعرف هو الرجل ال ينجز أي شيء ببراعة.شيء، و 

 .المعرفة بدون شجاعة هي عقيمة هما عيناه ويداه.

 

 ضرورًيا دائًمااجعل نفسك  -5
ليس الُمَزخِرف هو الذي يصنع اإلله، إنه العابد. يفّضل الرجل الحكيم أن يجد 

إبقاء الناس على عتبة األمل هو  التابعين بداًل من األشخاص الممتنين.األشخاص 
هي البساطة. ألنه من الشائع أن ننسى االمتنان  امتنانهم؛ الثقة في مجاملة دبلوماسية
. بمجرد أن المجاملةأكثر من  من االعتماد والتبعيةحصل دائًما مل. نمن أن نتذكر األ

عندما بمجرد عصر البرتقال، نرميه على األرض. ، تدير ظهرك إلى النافورة. تشرب
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تتوقف التبعية، يتوقف معها التواصل وكذلك االحترام. فليكن ذلك أحد الدروس الرئيسية 
 وضروري  التأكد من أنك مطلوبب ، وذلكه تماًمافي الخبرة، إبقاء األمل حًيا بدون إشباع

دائًما، حتى ألميرك؛ مع ذلك، دون بذل جهد كبير في التزام الصمت لجعل اآلخرين 
 .اآلخرين غير قابل للشفاء من أجل مصلحتك الخاصة، أو جعل مرض يفشلون 

 

 كماله ذروةاالنسان في  -6
، حتى يصل شخصيتهوفي  أخالقه، إنه يكتمل يوًما بعد يوم في كامالً ال يولد االنسان 

. ومع إلى أعلى نقطة من وجوده الكامل، إلى الجولة الكاملة إلنجازاته، ولتمّيزهأخيًرا 
ذلك، يمكن التعرف على اإلنسان البارع من خالل هذه العالمات: الذوق الرفيع، 

األقوال واألفعال. ال يصل البعض  في اسواالحتر اإلرادة،  وحزموالتمييز، والحكم السليم، 
إلى هذه النقطة أبًدا، فهم دائًما يفتقدون شيًئا؛ والبعض ال يصل إلى هناك حتى وقت 

 متأخر.

                                                                

 احرص على عدم هزيمة سيدك -7
الرجل يخفي دائًما ما يكون مجنوًنا أو قاتاًل.  التفوق على سيدككل تفوق مكروه. لكن 

من  قد تجد، كما تخفي امرأة متواضعة جمالها في ثوب مهمل. مزايا مبتذلةالذكي 
، ناهيك عن بالفكريستسلم بحسن الحظ وبروح الدعابة؛ ولكن ال أحد يريد االستسالم 

هي  بحقهملك الصفات، وبالتالي فإن كل إهانة ُترتكب  وه الفكرصاحب السيادة. 
األمراء يريد ما هو بارز.  منه أن يكون في كل يريد الُحكامجريمة من جرائم العظمة. 
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ال يتم تجاوزهم. ينبغي لمن ينصحهم أن يتحدث مثل الناس  على أن المساعدة، لكن
النجوم  عنما لم يعرفوه. هذا درس  كأنهم يعّلمونهم، وليس رونهم بما نسوهالذين يذكّ 

 .إال أنها ال تظهر أبًدا في صحبتها، ساطعةالتي، بالرغم من أنها أوالد الشمس وكلها 

 

 االنسان الذي ال يشغف ابداً  -8
للعقل، ألنه بهذا يضع اإلنسان نفسه فوق كل األعظم سمو الهذه هي عالمة 

االنطباعات المبتذلة. ال توجد سيادة أعظم من سيادة الذات وعواطف المرء. هذا هو 
انتصار اإلرادة الحرة. إذا استحوذت العاطفة على العقل، فليكن دون اإلضرار 

ير من الكثمن بالوظيفة، خاصة إذا كانت مهمة كبيرة. هذا هو السبيل لتنقذ نفسك 
 سمعة طيبة. ولتكتسبوجع القلب، 
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 تهإنكار ذنوب ُأمّ  -9
يأخذ الماء الصفات الجيدة أو السيئة للمناجم التي يمر بها، ويأخذ اإلنسان صفات 
المناخ الذي يولد فيه. يدين البعض لبلدهم أكثر من غيرهم، ألنهم وجدوا هناك نجمًا 

عيب أصلي ينتقده جيرانها، إما  ، ليس لديها، مهما كانت مهذبةأفضل. ال توجد أمة
كإجراء احترازي أو عن طريق التقليد. إنه نصر لرجل ذكي أن يصحح، أو على 
األقل أن يهزم، الرقابة على هذه العيوب. من خالل القيام بذلك يكتسب المرء 
السمعة المجيدة لكونه فريًدا، وهذا اإلعفاء من العيب المشترك هو أكثر احتراًما مما 

عه أحد. هناك أيًضا عيوب في األسرة، والمهنة، والوظيفة، والعمر، والتي لم يتوق
عندما تجتمع جميعها في نفس الشخص، تصنع منه وحًشا ال يطاق، إذا لم يتم 

 تحذيره مبكًرا.

 

 الثروة والشهرة -10
الكثير من التقلب كما تملك األخرى الحزم. األولى ُتستخدم خالل الحياة،  تملك إحداهما

والثاني بعدها. تقاوم إحداهما الحسد واألخرى تقاوم النسيان. الثروة مرغوبة، وأحياًنا يتم 
تكوينها بمساعدة األصدقاء؛ ُتكتسب الشهرة من خالل الصناعة. تنبع الرغبة في السمعة 

ة وال تزال أخت العمالقة: فهي تمر دائًما بأقصى درجات من الفضيلة. كانت الشهر 
 التصفيق أو الكراهية.
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 التعامل مع من يمكنك التعلم منهم -11
تصنع عليك من أصدقائك، بمثابة مدرسة للتعلم والتأدب.  الوّديةيجب أن تكون المحادثة 

هل الروح. أولئك . المتعة أمر متبادل بين أ وتمزج لذة الحوار مع منفعة التعّلم، معلميك
ُيكافأوا لما يقولون؛ وأولئك الذين يستمعون  الممنوحالتصفيق ب مكافأتهمالذين يتحدثون يتم 
م على رجال هِ مصلحتنا الخاصة إلى التحدث. يتردد الرجل الفَ تقودنا . بالربح الذي يتّلقوه

الغرور. الحاشية الجيدين، الذين تعتبر منازلهم باألحرى مسارح بطولة أكثر من قصور 
يرشدون اآلخرين من خالل  واسعي الحكمةهناك رجال، باإلضافة إلى كونهم أنفسهم 

 مثالهم، ال يزالون يشعرون بالسعادة ألن موكبهم هو أكاديمية للحكمة والتأدب.

 

 يوالحرفالطبيعة والفن؛ المادة  -12
فيه. الفن  ال جمال بدون مساعدة، وال كمال ال يستسلم للهمجية، إذا لم يضع الفن يده

كّمل ما هو جيد. عادة، تعفينا الطبيعة عن األفضل، لذلك نلجأ يُ يصّحح ما هو رديء، و 
إلى الفن. بدون الفن، الطبيعي األفضل هو مثل األرض البور. ومهما كانت موهبة 
الرجل عظيمة، فهي مجرد أنصاف مواهب، إن لم تكن متطورة. بدون فن، ال يفعل 

 .ويكون وقًحا في كل ما يفعله الرجل أي شيء بشكل صحيح،
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 أحياًنا بشكل جيد، وأحياًنا بشكل دائري المضي  -13
 )تصّرف أحيانًا بناًء على األفكار الثانية، وأحيانًا أخرى بناًء على التأثير األول(

 ،كأسلحة فيها حياة اإلنسان هي صراع ضد حقد اإلنسان نفسه. يستخدم الرجل الماهر
أبًدا ما يظهر أنه يريد القيام به؛ يسدد هدفًا، لكن ذلك لخداع العيون ل النية. ال يفعل يَ حِ 

التي تراقبه. يلقي كلمة في الهواء، ثم يفعل شيًئا لم يفكر فيه أحد. إذا قال كلمة ما، فهذا 
يفكروا به، ، يقوم على الفور بتنفيذ ما لم م، يلّتفوبمجرد انشغاله إلمتاع خصومه،

يمنع مكر رفيقه  عليه أن أن يحذر من أن ينخدع، يريدفمن . ويغزو من خالل الالمتوقع
باألفكار الطيبة. يسمع دائًما عكس ما نريده أن يسمعه، وبهذا يكتشف الخدعة على 
الفور. يسمح للضربة األولى بالمرور، في انتظار بثبات للضربة الثانية، أو الثالثة. وبعد 

، مستخدًما الحقيقة نفسها والتمثيل الخداعفي  حفإنه ينقّ  ذلك، عندما ُتعرف حيلته،
لتغيير مكره. براعته هي أن ال يملك أكثر، ودقته هي أن  والشحنر اللعبة للخداع. يغيّ 
السابق إلى الصراحة. الذي يراقبه، والذي لديه اختراق، عالًما بمهارة  الخداعينتقل من 

رات العملية . إنه يفك شفموهة بالنورمالخصمه، يقف على حذره، ويكتشف الظلمة 
ضد المخفية ألن كل شيء صادق. وهذه هي الطريقة التي تحارب بها براعة بايثون 

 .صراحة أبولو
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 الشيء والطريقة -14
ال يكفي أن الجوهر، يحتاج أيًضا إلى الظرف. فاألسلوب السيئ يفسد كل شيء، بل إنه 

 يّزينيشوه العدل والعقل. على العكس من ذلك، األسلوب الجميل يعوض عن كل شيء، 
تلعب الشيخوخة.  منن ما هو مرير في الحقيقة، يزيل التجاعيد ، يليّ بالذهب الرفض

كل زينة  ويصنعسحر األرواح، ي األسلوب الواضحفي كل شيء.  الكيفية دورًا كبيراً 
 الحياة.

                                                         

 ينالمساعداستعن بأصحاب الفكر  -15
خرجونهم من حرج الجهل من أشخاص أذكياء معهم يُ  حيث يوجدتكمن سعادة الكبار 

لهذا  ةالبربري البهجةالحكماء هي عظمة تفوق  االستفادة منخالل تسوية شؤونهم. إن 
التيغراني الذي تأثر ليخدمه الملوك الذين غزاهم. إنه نوع جديد من الهيمنة أن نجعل 

من جعلتهم الطبيعة أسيادنا. لدى اإلنسان الكثير ليعرفه والقليل لنا، هؤالء خداًما 
من المهارة الفريدة أن تدرس بدون تكلفة  ،؛ وال يعيش إذا لم يعرف شيًئا. لذلكهليعيش

من كثير من خالل التعلم من الجميع. بعد ذلك ترى رجاًل يتكلم في جماعة وأن تتعلم ال
 ،هم عدد من الحكماء الذين يتكلمون من خالل فمه ،عقول الكثيرين. أو باألحرى  خالل

فإن عمل اآلخرين يجعله يمر في  ،كما هو الحال مع أولئك الذين علموه من قبل. وهكذا
وينقلون إليه معرفتهم الجوهرية. إلى  ،ه درسهألن هؤالء الحكماء يعلمون ،وحيحالة 

 رفيقة. كون لهتحاول على األقل أن فلي ،لخدمته الحكمةفإن من ال يملك  ،جانب ذلك
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 ة الَحَسنةالمعرفة والنيّ  -16
السيئة هو زواج وحشي. النية  اإلرادةالجيد مع  الفكرجيد. النجاح الكالهما مًعا مصدر 

بائسة وعندما يساعدها العلم فإنها تضّر أكثر. إنها مهارة  ،اإلنسانحياة لالسيئة هي سّم 
 هو الجنون المزدوج. السليمة العلم الخالي من الفطرة تؤدي إال إلى األذى. ال

                                                                  

 انفسه والطريقة ال تتّبع أبدًا األسلوب -17
. ألنهم إذا الحظوا حاسديكفضول  وباألخص ،إلحباط الفضول ،تنّوعمن الجيد أن 
سيجهضون مساعيك. من السهل قتل الطائر  ،وبالتالي ،فسوف يمنعون  ،تناسق أفعالك

. ليس من من الصعب قتل من يطير بشكل متعّرجلكن  ،الذي يطير بشكل مستقيم
. الحقد الُمكرسيتم اكتشاف  ،ألنه في المحاولة الثانية ،الضروري دائًما أن تكون ماكًرا

ارة للتخلص منه. الالعب الذكي ال يلعب البطاقة يتطلب األمر الكثير من المه ،كامن
 ناهيك عن البطاقة التي يريدها. ،التي يتوقعها خصمه

 

 التطبيق والعبقرية -18
 ،كالهما. عندما يتنافس هذان الجزءان مًعا يملكال يمكن ألحد أن يكون بارزا إذا لم 

أبعد من  إلىبعيدًا يذهب ق طبّ العقل المتواضع الذي يُ فإنهما يصنعان رجاًل عظيمًا. 
ق. يتم اكتساب السمعة من خالل العمل الجاد. ما يكلف طبَّ العقل السامي الذي ال يُ 
في الوظائف العليا. من هم وحتى  طبيق،التيفتقر البعض إلى القليل ال يساوي الكثير. 

 وظيفة في المستوى أن تكون متوسط  إن تحبيذمن النادر أن يجبر المرء على عبقريته! 
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ذلك  لكن. مبّررةً  ا الكرميجعله رغبة هي ،متواضعة وظيفة في ممتاًزا تكون  أن من راقية
ين ح في ،صغيرة وظيفة في المستوى  متوسط يكون  بأن يكتفي من ما ال يمكن تبريره:

وبعد  ،عبقريةالفن و الأنه يمكن أن يتفوق في وظيفة كبيرة. لذلك يجب أن يكون لديك 
 .ماذلك يضع التطبيق اللمسات األخيرة عليه

                                                                     

  .الشهرة منساقًا بضجيجكون ال ينبغي أن ت -19
 )ال تثير توقعات مبالغ فيها عند الدخول(

إلى نقطة الكمال التي بعدم الوصول  ،إنها محنة عادية لكل ما تم الترويج له جيًدا
خاصة أنه من الصعب  ،مضاهاة الخيالتخيلها المرء. لم يكن الواقع أبًدا قادًرا على 

فإنه  ،يترافق مع الرغبةالحصول على كل الكمال كما يسهل تخيله. نظًرا ألن الخيال 
 ،األشياء في الواقع. بغض النظر عن مدى الكمال ةهيم بشكل يتجاوز ماصمَّ دائًما ما يُ 

فإننا نخيب أمل  ،الفكرة أبًدا. وبما أن الجميع محبطون من توقعاتهم يال يرض فإنه
ح صحّ ير الحقيقة. لهذا السبب يجب أن أنفسنا بداًل من اإلعجاب. األمل دائما يزوّ 

من خالل ضمان أن المتعة تفوق الرغبة. تعمل بدايات معينة على إثارة  ،ذلك الَحّذر
يكون ذلك  ،واالنتظارولكن دون إشراك الكائن. عندما يتجاوز التأثير الفكرة  ،الفضول
والتي تعمل نفس المبالغة على دحض الغيبة  ،بر. هذه القاعدة خاطئة عن الشرشرًفا أك

 .د أنه نهاية الشر يبدو مقبوالً عتقَ يُ مما يجعل ما كان  ،أو االفتراء بمزيد من التصفيق

 

http://www.lamafayyad.wordpress.com/


 .comwordpress.www.lamafayyad - 2021شباط  ،لبنانلمى فياض،  ترجمة ،بالتاسار غراسيان ،الحكمة الدنيويةفن 
 

18 
 

 عصرهالرجل في  -20
األشخاص ذوو الجدارة الكبيرة يعتمدون على العصر. لم يأِت لهم كل ما يستحقونه. 

لم يحالفهم الحظ الكثير لالستمتاع به. البعض اآلخر  ،أولئك الذين أصيبوا بهومن بين 
شهادة أن كل ما هو جيد ال ينتصر دائًما. أشياء الدنيا لها الأفضل.  عصراً يستحق 
وأبرزها يخضع لغرابة االستعمال. ولكن الحكيم دائما لديه هذا العزاء بأنه خالد.  ،فصولها

 التالية تنصفه. العصورفإن  ،له جاحًدا عصرهألنه إذا كان 

                                                                   

 فن السعادة -21
يمكن أن ولكن صنعتها والسعادة ليست دائًما مصادفة للحكماء؛  ،توجد قواعد للسعادة

واالنتظار حتى يفتح  ،في حالة جيدة ،تساعد. قلة منهم يكتفون بالوقوف عند باب الحظ
 ،بفضل جرأتهم ومزاياهم ،بل يذهبون إلى أبعد من ذلك ،لهم. يقوم اآلخرون بعمل أفضل

ال يوجد حكم  ،. ولكن لكي نتفلسف جيًداتزلفهامن خالل  ،ويكسبون ثروة عاجاًل أم آجالً 
 ،مصدر كل مصائب الحياة وه التهور ه بما أنآخر غير حكم الفضيلة والتطبيق؛ ألن

 .فإن الحكمة هي التي تصنع كل السعادة

 

 كن رجل اللعبة -22
 ،المعاصرةشؤون الاألشخاص الشرفاء. معرفة كل  مؤونةهي  األنيقةإن سعة االطالع 

جعل الرجل ت ،والطرق الممتعة لفعل األشياء ،خالل الحديث والكلمات المناسبة لقولها
يكون  ،. في بعض األحيانبذاءةبدا أقل  ،أكثر امتلك من ذلك؛ وكلما لزمنه مواكباً 
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خدم فن المحادثة يانطباًعا أكثر من جميع دروس المعلم الصارم.  ،أو اإليماءة ،للعالمة
 .أكثر من الفنون الليبرالية السبعة مًعابعض األشخاص 

 

 الظهور بدون عيوب -23
سواء في األخالق أو  ،بال عيوب هم . قلة قليلة من الناس"لكن"أو  ،"شرط"كمال كل ل

والتي سيكونون قادرين على  ،الجسد. لكن هناك الكثير ممن يفتخرون بهذه العيوب
ألنه ال  ،ُيقال إنه أمر مؤسف ،تصحيحها بسهولة. عندما ترى أدنى عيب في رجل بارع

حيث  ،ُبقعيتطلب األمر سوى سحابة واحدة لتحجب كل الشمس. هذه العيوب هي 
 ،. سيكون من المهارة الكبيرة تغييرهم إلى الكماللكي يسيطرالحسد أواًل عليها علق سيت
 وأكاليل الغار. بظل أمجاده رأسه األصلع الذي غطى عيب ،فعل يوليوس قيصركما 

                                                         

 ل في خيالكعتدا -24
 تصحيحفي هي إما  ،حكمةبوأن ُينظر إليك دائًما  ،الطريقة الحقيقية للعيش بسعادة

 ،تخطى حدود التكهناتيو  ،مستبدة علينا سيطرةأخذ يفإنه  ،. خالف ذلكإدارتهأو  الخيال
سعيدة أو غير سعيدة وفًقا لألفكار  تكون  عشيقة بقوة لدرجة أن الحياة هجعل نفسي وفه

 جنون الوالذي يجعله  ،إال األلملهم  مثليلتي تؤثر علينا. ألن هناك من ال المختلفة ا
هم في تسعد بتسلييو  ،قدم لهم سوى الملذات والعظمةي؛ وغيرهم ممن ال اآلنسجالدهم 

 .عندما ال يكبحه العقل ،أن يفعله األحالم. هذا هو كل ما يمكن للخيال
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 كن مستمعا جيداً  -25
علينا إذ يجب  ،م؛ اليوم هذا ال يكفيو علم العل ما مضىمعرفة كيفية الكالم كانت في 

مستمًعا جيًدا ال يمكن  ال يكون وخاصة عندما يتعلق األمر بخيبة األمل. من  ،التخمين
بة لنا ال ُتروى الحقائق األكثر أهمية بالنسنوايا. للقلب و للسماعه جيًدا. هناك جواسيس 

 ،ما يبدو مفيًدا ويشدد اللجام على السذاجة في ،منها كل المعنى الفكررجل أبًدا. فليأخذ 
 ما هو مكروه.ويتخلى عن 
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