
 

 أالصواب والخط

على صواب، ألن ذلك يعني أنك معصوم عن الخطأ، والمعصوم عن  إن من الحماقة أن تعتقد أنك دوما  

يقدمه لغيره من  ذا قيمة شيئا  ال يملك  معتوها  وربما  ،جاهل   الخطأ يرى في كل من يخالفه الرأي إنسانا  

عن الخطأ، فإن ما هو خطأ من وجهة نظر   ولما كان من غير الممكن أن يكون هناك إنسان معصوم .البشر

 .تهورؤي رأي األول شخص ما قد يكون هو عين الصواب من وجهة نظر شخص آخر يخالف

رأي واحد، في موقف واحد، أو في الخطأ والصواب في قول واحد، أو  من ناحية ثانية، ال يمكن أن يجتمع

 مع الخطأ حين يلتقي .في عالمين مختلفين عن بعضهما البعض ألنهما شيئان متناقضان، يعيشان بعيدا  

 كما ينتصر الظلم ،حين ينتصر الخطأ. ، تقع بينها مواجهة تنتهي بانتصار أحدهما وهزيمة اآلخرالصواب

. ذا شرعية فرض نفسه على األرض كواقعأن يو ،اآلخروذهنية ، يحاول أن يكرس منطقه في ثقافة غالبا  

إلى تحين الفرص إلعادة الكرة ومواجهة الخطأ  الصواب ، تدفعحيانا  أ ولكن هزيمة الصواب، كهزيمة العدل

 . وثقافته ليثأر لنفسه ويؤسس منطقه في ذهنية اآلخر

وإتباعه، لمعرفة الصواب يسعى  ، ما يجعلهبدرجة عالية من الوعي عادة يتصفاإلنسان العاقل 

 الوقوف إلى جانبعلى  يعمل دوما  فدل ااإلنسان العأما . وتحاشي السير في ركابهبدقة  الخطأوتشخيص 

الحق  وإذا كان في. على الظلمحتى ينتصر الحق مساعدة و، على الخطأ ومساعدته حتى ينتصر الصواب

وفي غياب الحق والصواب، يسود الظلم والخطأ، وتغيب . في الخطأ والظلم رذيلةفإن والصواب فضيلة، 

النهضة والتقدم محاوالت يائسة ليس بإمكانها أن  شمس الحرية عن حياة المجتمع، وتصبح محاوالت تحقيق

  .تنتصر على التخلف وأن تجاوز محنة الظلم

غيره من تعلم من أخطائه أو أخطاء أن يد أنه معصوم عن الخطأ يصعب عليه اإلنسان الذي يعتق

جعل من كما يتجارب اآلخرين، من أو  الحياتية هتجاربوهذا يجعل من الصعب عليه أن يستفيد من . الناس

لذلك كان التواضع واالعتراف بالخطأ  .اآلخريندهر أو حكمة  هحكمة دهربأيضا  أن يتعظ عليه الصعب 

حين يقع الخطأ، والقناعة بأن كل إنسان معرض للخطأ هو الطريق السليم الذي يقود إلى التعلم من تجارب 

 .  الت الوقوع في الخطأ مستقبل  الحياة الذاتية وتجربة حياة الغير من الناس، وبالتالي تقليل احتما
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