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 ابراهيم خيل

 تفاوت ميان فکر و عقيده
 

می شود که قدرت گسستن ما از آن فکر بکاهد و همانطور بالعکس يک عقيده، موقعی می " عقيده"موقعی" فکر"يک 
" فکری يا عقيده ای"بدون اينکه ما بتوانيم از . شود که قدرت گسستن ما از آن عقيده، بيافزايد" فکر"تواند تبديل به يک 

 .ی توانيم از آن آزاد شويمبگسليم، نم
 

آزادی اين نيست که انسان، بی فکر و . آزادی، قدرت انسان در بستن به افکار و عقايد، و گسستن از افکار و عقايد است
يک فکر، عقيده يا ايدولوژی داشتن به خودی خود . بی عقيده و بی ايدولوژی باشد يا نسبت به همه القيد و بی تفاوت باشد

 :به قول عرفای ما. که در يک فکر يا عقيده يا ايدولوژی ماندن، بد و شوم استبد نيست، بل
تالش در يک فکر و عقيده . چه در ايمان بازمانيم چه در کفر، هر دو بت پرستی است. ما به هرچه باز مانيم، بت است

 .جربه ی آزاديستبرای رشد کردن در آن و باالخره برای برون روييدن از آن و فراتر رفتن از آن، درک وت
تالش در يک فکر وعقيده و ايدولوژی برای ماندن و توقف در چهارچوبه آن فکر و عقيده و ايدولوژی، بر ضد واقعيت 

 . آزاديست
 

آزادی در آفريدن يا پذيرفتن يک . حرکت از ايدولوژی به ايدولوژی ديگر است. آزادی همين حرکت از فکر به فکر است
انسان بايد آن قدر به يک عقيده پای بند شود که آن . مان فکر صورت واقعی به خود می گيردفکر، و در ترک يا نفی ه

 .بکند" النه ی ابدی خود"را بتواند بگستراند، ولی نه آنکه زندان ابد خود را در آنجا فراهم سازد و آن را 
 

تفکر در شکل دادن به . و ميان خاليستآزادی، در ورای افکار و عقايد و فلسفه ها، در خالی افکار و عقايد، بی معنا 
يک فکر، تحقق ميابد اين فکر را بايد پرستاری کرد و پرورش داد و نيرومند ساختو گسترد و وقتی انسان آنرا در همه 

 .جوانب اش شناخت و به نقايص و اقتداراش آشنا شد، می کوشد که فکر ديگری را بيازمايد
صورت می " فکری به فکری ديگر"ی يابد، بلکه در ميان افکار و عقايد و از آزادی در ورای افکار و عقايد تحقق نم

از طرفی انسانی که چنای با يک فکر . يک انسان بی فکر و القيد به همه افکار و عقايد ومسالک، انسان آزاد نيست. بندد
 ولو آنکه برای تسلی خود، صبح يا عقيده انطباق يافته، که ديگر قدرت گسستن آن را از دست داده است، ديگر آزاد نيست

حقيقت مطلقی ايمان دارم، " کسی که می گويد من به . و شب حماسه ی آزادی بخواند و برای ديگران از آزادی بالفد
کسی که می گويد در دنيا فقط يک حقيقت برتری هست که من به آن معتقد ام، ديگر قدرت گسستن خود را از آن حقيقت 

 .کرده استواحد، به طور کلی سلب 
. عقيده بسته گی جدا ناپذير مداوم و مطلق می خواهد. تفاوت عقيده با فکر در همين است کيفيت دوام و بسته گی است

 .عقيده با به آسانی و بدون اضطراب و بدون احساسات بحرانی يأس و فريب خورده گی، نمی توان ترک کرد
 

وقتی کسی با فکری يا حقيقتی يکی شد، ديگر نمی تواند و . ا می کنيمعقيده، با ما يک می شود و يا با عقيده، عينيت پيد
از اين رو است که هر حقيقتی و ايدولوژی ادعا می کند . قدرت و حق آزاد شدن از آنرا ندارد. حق ندارد از آن جدا شود

آزادی فقط در حقيقت . که آزادی فقط در همين حقيقت يا ايدولوژيست، نه آنکه آزادی از اين حقيقت يا ايدولوژی باشد
ورای حقيقت ما نه آزادی است و نه حقيقت ديگر، چون اگر حقيقت ديگری باشد، پس بايد امکان . ماست نه از حقيقت ما

معنای توحيد وجود همين حقيقت واحد است معنای اين حقيقت واحد همين است که . آزادی از حقيقت ما وجود داشته باشد
پس احتياج به آزادی از اين حقيقت  ما نيست و ضرورت به آزادی از اين حقيقت . تی نيستورای اين حقيقت، ديگر حقيق

بايد معتقد به اين . کسی حق ندارد، ورای اين حقيقت واحد ما برود. پس آزادی فقط در درون حقيقت ما است. ما نيست
ندارد، نه تنها آزاد نيست، بلکه انسان هم انسانی که به آن ايمان . حقيقت يا فلسفه يا ايدولوژی ما شد، تا آزادی داشت

همه چيز ورای حقيقت واحد، باطل و کذب و ظلمت . نيست، چون فقط در اين حقيقت است که انسان، انسان می باشد
 .است

 
نقد از يک فکر برای آن است که خواننده آن را، . تفکر، بدون بريدن از يک فکر و بستن به فکر ديگر، غير ممکن است

به بريدن از آن فکر بکند، چون متفکر، خود را عين فکراش نکرده است، می تواند انتقاد را، بدون ناراحتی ترغيب 
بشنود و بسنجد و با درک نقايص اش، دست از آن فکر اش بکشد، بدون آن که عذابی از اين گسستن و ترک کردن، 

چگونه . هر مسلمان سياسی و کمونيست دردناک استولی، بريدن از عقيده مثال اسالم سياسی يا کمونيسم ، برای . بکشد
 کسی که آزادی را در حقيقت خود می داند، قادر است از حقيقت خود جدا شود؟
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آيا يک حکومت دينی اسالم سياسی و يا ايدولوژيک که عقيده خود را تنها حقيقت واحد می داند، اجازه خواهد داد که از 
 غيب به انتقاد از اسالم سياسی يا کمونيسم بشوند؟اين حقيقت، انتقاد شود تا معتقدين تر

در اين صورت ) نقش اول اش اين است(حکومت دينی اسالم سياسی يا ايدولوژيکی مروج و پاسدار اين عقيده است
چگونه ميتواند اجازه بدهد که با انتشار افکار ديگر، از معتقدين به حقيقت و ايدولوژی خود که پايه ی قدرت او را تشکيل 

 می دهند، کاسته شود؟
چه بسا افراد معتقد به اسالم سياسی و متعهد، که برای گريز از همين عذاب جدا شدن از عقيده خود، هر روز آنرا 

 .می سازند) ايده آلی تر(اصالح می کنند و آنرا تا می توانند راستين تر 
 

 را جريحه دار می سازد، چون آن فکر، با ما يکی هر کسی که از عقيده ی ما انتقاد بکند، گلوی ما را می فشارد و دل ما
موقعی، فکر، هنوز فکر است که انتقاد از آن، برای ما . هر فکری که با ما يکی شد، عقيده است و فکر نيست. شده است

تقاد درد می بريم، به همان اندازه نيز به آن فکر، پای بند شده ايم و هر چه پای به همان اندازه که ما از ان. درد ناک نباشد
اين است که يک معتقد، به عقيده اش، خواهد انتقام درد و عذاب . بندتريم، انتقاد از آن عقيده، برای ما عذاب آورتر است

اين يک عکس . ب می دهد و شکنجه می دهدچون عذا. انتقاد را بايد مجازات کرد. اش را که از آن انتقاد دارد، بگيرد
العمل طبيعی فرد معتقد است و وقتی قدرت را در دست داشته باشد، نمی تواند از مجازات کردن منتقدين به عقيده اش 

به خصوص که با رسيدن به قدرت، حساسيت اش بيشتر می گردد و کوچک ترين انتقاد به عقيده اش، . صرف نظر کند
 . را عذاب می هدده برابر بيشتر او

 
ولی وقتی به قدرت . فحش دادن و لعن کردن و نفرين کردن مربوط به موقعی بود که هنوز قدرت را در دست نداشت

اگر انتقاد . بلکه شکنجه می کند و کشد و به زندان می اندازه و تبعيد می کند. رسيد، احتياج به فحش و لعن ونفرين ندارد
شم انگيز و نفرت آور باشد، آن فکر در ما تبديل به عقيده شده است و خصوصيت عقيده، کسی به افکار ما، درد ناک و خ

 .همين عينيتی است که به ضرورت، باعث عذاب کشيدن از هر انتقادی می شود
 .معتقد از يک انتقاد عذاب می برد و برای رفع انتقاد و نفی انتقاد، حاضر به دادن عذاب است

 
چون از آن . هيچ اسالميست يا کمونيست نمی تواند متحمل هيچ انتقادی گردد. ادن استچاره ی عذاب نشدن، عذاب د

فقط در موقع ضعف، اين عذاب درونی، تبديل به فحاشی و هرزه گويی و پرخاش و هتاکی و توهين می . عذاب می کشد
 .و در موقع قدرت، تبديل به شکنجه و زور و تحميل و فشار و کشتن می گردد. شود
ولو آنکه معتقد . قد به حقيقتی هست، انتقاد به حقيقت اش، هميشه همين عکس العملها را خواه ناخواه خواهد داشتتا معت

 .به آن عقيده در موقع ضعف و اقليت بودن، دم از آزادی افکار بزند
. تی باشدمقصود از اين حرف اين نيست که همه بايد بی عقيده شوند، بلکه مقصود اين است که حکومت نبايد عقيد
فکر را می . حکومت بايد نسبت به عقايد و ايدولوژی ها بی طرف باشد تا امکان انتقاد مساوی همه به همه باقی بماند

هر عقيده را بايد به فکر استحاله داد، تا امکان . توان ترک کرد، اما از عقيده، نمی توان گسست و برای ابد نبايد گسست
هر فکری، تا موقعی هنوز فکر است، تغيير دادن آن، و .  از هيچ فکری، درد نمی آوردانتقاد. نقد و گسستن از آن باشد

وقتی فکر ما تبديل به عقيده شد، کوچکترين اضطراب فکری، . گسستن از آن، ما را مضطرب و خشمگين نمی سازد
 کوچکترين تغييری عقيده را به سختی می توان تغيير داد، ولی وقتی. تبديل به اضطراب وجودی و عاطفی می شود

فکر ار به آسانی می توان تغيير داد و تغيير آن، کوچکترين ناراحتی و . يافت، به تمام وجود معتقد، زلزله می افتد
 .اضطراب در ما ايجاد نمی کند

 
فرق فکر و عقيده آن است که می توان سراسر مفاهيم و دستگاه فکری را تغيير داد، بدون آنکه کوچکترين اضطراب و 

ولی کوچکترين تغيير در عقيده، هميشه يک انقالب يا قيامت يا زلزله و بحرانی در معتقد . حرانی در متفکر، رخ دهدب
او به  فکر اش چنان بسته شده است که کوچکترين تغيير فکری، سراسر وجود او را به زلزله در می آورد و حتی . است

سمان شکاف بر ميدارد و ماه  دو نيمه می شود و کوها به حرکت می ايمان دارد که با اين تغيير مختصر، تمام زمين و آ
 . افتد

از اين رو نيز هست که يک معتقد، با کوچکترين تغيير در افکاراش ضديت می کند، چون هميشه با کوچکترين جنبش 
 .ی گيردفکری می پندارد که رستاخيزی اتفاق خواهد افتاد و هول و وحشت روز رستاخيز و قيامت او را فرا م

از اين رو نيز هست که اين کوچکترين تغييرات . تغيير، برای معتقد هميشه شکل زلزله و قيامت و آسمان شکافی را دارد
 .فکری، با نام پر طنطنه و پر هيبت انقالب دامنه تغييرات را بسيار عظيم تر از آن می نمايد که هست

 کند در فکرش تغيير می دهد و آزادی فکری، آزادی تحقق کسی که فکر می. تغيير برای متفکر، جزو بديهيات است
 .فکری است
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متفکر، احتياج به اين گونه انقالبات ندارد، چون بزرگترين تغييرات را بدون اين بزرگ پنداری اين تغييرات کوچک، به 
فکرش به آسانی خود می دهد کسی که می انديشد، انديشه اش تغيير می کند و کسی فکراش ار تغيير می دهد که از 

 .بگسلد و کسی می تواند به آسانی از فکراش بگسلد، که معتقد نباشد
از اين رو کسی که معتقد است، نمی تواند تحمل آزادی را بکند، چون هر فکری، در اجتماع، انگيزه ی به تغيير دادن 

ی گذارد که تغييرات  صورت ببندد و هر معتقد در مقابل اين تغييرات فکری، پايداری و مقاومت می کند و نم. فکر است
تحقق افکار آزاد تازه با بر . و به اين رقم تغييرات ضروری که بايد از تفکرات تازه حاصل شود، باز داشته می شود

 .خورد به معتقدين ورشکست و مسدود می شود
 .م سازگار نيستاين است که اعتقاد با آزادی فکری باه. برای معتقد، تغيير عقيده بی نهايت درد ناک است

            
                                                                                                                 

                                                                                                                           
 


