
 به عقاید؛احترام 

 حرف تا عملاز 

چهاردهمکنج  در وگوگفت کی تیروا



 12 از 1                                                 عقاید؛ از حرف تا عمل هباحترام 
 

 :کردسوال شروع  جستار خودش رو با چند سحر( 1)  

؟ هگن احترام به عقاید دیگران، منظور کدوم عقایداینکه می»

فقط عقاید مذهبی؟ اصال احترام تو این مورد یعنی چی؟ به 

مال حتی اگه کا ؟شه به عقاید همه احترام گذاشتنظرتون می

احترام به عقاید دیگران توی کشورهای  یزانم ؟نادرست باشه

 «کنه؟ تو کشور ما چجوریه؟مختلف فرق می

به نظر من »: گفت سحردر جواب  آفریننوش( 2)

 یفقط قسمت مذهب گرانید دیاحترام گذاشتن به عقا

احترام گذاشت و شه به نظر همه می به نظر من .ستین

مختلف اعتقادات  یهاچرا آدم میدونیگذاشت. ما نم دیبا

 میها بوداون یاگر ما هم به جا دیشا یول ،دارن یمختلف

اعتقادات را  نیهم میکردیم یها زندگاون طیو با شرا

 «.میداشت



 12 از 2                                                 عقاید؛ از حرف تا عمل هباحترام 
 

من خودم » از تعریف عقیده شروع کرد: نعیم( 3)

انگار تعریف ذهنی برای خودم دارم.  هاما ی ،نمدوواقعا نمی

کم  بی"یا  "همیشه درست" ننتوها هیچوقت نمیعقیده

چیزی چسبیده و  هپس اگر کسی به ی ،باشن "کاستو

 «.هلنگجای کارش می هالغیر، احتماال یهمین و هگمی

همه احترام  یدهیبه عق شهیم» :گهیمدر ادامه  نعیم

کن  ض. فرمگیمحکم م« نه» کیخودم  من ت؟گذاش

بچه باعث رشدش یک دارم که کتک زدن  دهیمن عق

 کیچون نزد ای ؛هباش یمثال گل درشت دی. شاهشیم

سنش کمتر  دیدختر با» گنیشده همه مدام م مازدواج

 کیبا  دینبا»دارن که  دهیبلندم عق چون من قد ای« باشه

 نیکه من ا مخوام بگیم رو نیا «قد کوتاه ازدواج کنم.

 ریهستن و غ ریپذبیچون آس رمیپذینم روها دهیعق

ن ودر موردش هکه بش رمیپذیم ور یدیعقا من ی.منطق

 «.تحمیلنه  ،کرد گفتگو
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به »: جوری تکمیل کرد رو این نعیمحرف  کاوه( 4)

بوده.  «یبله منطق» هی« نه محکم»نظرم منظورت از 

 یبه معنا این که ،یریپذیرو م دهیاحترام گذاشتن به عق

بخواد نظرش رو  یکس ه. اگستین دهیاون عق رفتنیپذ

 ییمعنا دهیاحترام به عق گهیاونوقت د ،کنه لیتحم

 «.دهینم

 :عقیده توضیح بده یسعی کرد در مورد واژه ماجد( 5)

 ،میکه ما باورش دار یزیاون چ یعنی دهیعق کنمیممن فکر»

 یمادر هیکن . مثال فرضمیبراش ندار یکاف لیدال یول

 یبچه نیترو باهوش نیترش خوشگلکه بچه« معتقده»

 زیاعتقاِد مادر چ نیا ایکه آ نجاستی. حاال سوال ااستیدن

و اتفاقا باعث  ستین یبد زِ یچ« اعتقاد» نیا گمیممن  ه؟یبد

کردنِ فرزندش رو بزرگ یهایو سخت هایمادر تلخ شهیم

که مادر  ادیوجود مه ب ییکنه. اما مشکل جاکمتر حس

 هی یمثال تو یعنی. تهیواقع نیاعتقادش، ع نیفکرکنه که ا



 12 از 4                                                 عقاید؛ از حرف تا عمل هباحترام 
 

کنه کنه که ثابتبحث گهیمادِر د هیشروع کنه با  یمهمون

قصه در  نیهم حاال .گرانهیتر از دباهوش ای باتریش زبچه

 میما اعتقاد داشته باش نکهیکشور هم هست. ا ای نیمورد د

نداره، چون باعث  یاشکال است،یدن یجا نیباتریز رانیا

 یول م؛یو بهترش بکن میکشورمون زحمت بکش یبرا شهیم

و هنر  استیدن یجا نیبهتر رانیا»اگه واقعا باورمون شد که 

 نی. همادیبه بار م جعهاونوقت فا« است و بس! انیرانینزد ا

« احترام»که  کنمفکر میمن  ت.هم هس نید ه یدربار قصه

 نیو ا یبافتِ فرهنگ یره توبِ دیبا . احترامستین« رفتار» کی

 شهیرفتار رو م .ستین یو کار آسون برهیزمان م یلیخ یلیخ

 چیه یِبافتِ فرهنگ یداد ول رییتغ شبهکیبه زورِ قانون 

  «.کنهینم رییتغ هایراحت نیبه ا یاجامعه

های خارج از ایران تحصیل که در مدرسه سحر( 6)

 ی مامدرسه تو» :کرده از تجربیاتش در این موضوع گفت

نگران بودن  مپدر و مادر .بودن زده رو هاکشور همه پرچم
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ارتباط  گهید یهابا بچه میکه من و خواهرم نتون

 دایمن تونستم حداقل دو سه تا دوست پ یول میبرقرارکن

 یبا کس تونمیاصال نم کردمیموقع فکر م خودم اون .کنم

دختر  هیتو کالس خواهرم . دوست بشم اما باالخره شد

اونجا درس خونده بود  یبچگ از بود که ییایبیمسلمان ل

بخاطر  یآلمان یهایو تو ماه رمضان چند تا از همکالس

 «.مسلمان نبودن اینکه با وجود گرفتنیاون روزه م

از حد و مرز احترام به عقاید پرسید  آفریننوش( 7) 

بنظرم حد و مرزها فقط دست خود ما » نوشت: سحرو 

و  مدارس حد ایادارات  ایکشورها  نیقوان یگاه .ستین

از  یالمللنیب یمثال تو مدرسه .کننیمرزها رو مشخص م

هر نوع عالمت مربوط به  دیما تعهد گرفته بودن که نبا

سالم  یبه شوخحتی مثال  ای .میها رو مدرسه ببریناز

 «.میاخراج بش دممکن بو، میبه هم بد یهیتلر
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 :گفتساده  هاینظر اختالف به از احترام نیلوفر( 8)

احترام  ولی ما باید بهشرو دوست نداره  یکتاب هی یکی»

 یچون همه مینکن رشیو بابت نظر مخالفش تحق میبذار

رسونه ینم بیآس یبه کس یتا وقت ،ستنیها مثل هم نآدم

برای کشور  نیلوفر «.تونه نظر خودش رو داشته باشهیم

 یهانیاگه د » رو مطرح کرد: یخودمون موضوع جالب

به  ستیتور ومسافر  شتریب ایهم کنارمون بودن  گهید

 ایدن میدیفهمیمد، شاید بهتر کریآمد مورفت شورمونک

هم توش هست و  یاگهید ینظرها .ستیفقط مال ما ن

 هیبق دیبه عقا شتریهم هستن پس ب یاهگید یآدما

 «.میذاشتیاحترام م

ایران رو در تنوع فرهنگی و  یپیشینه کریما( 9)

 که اتفاقاًه ییجزو کشورها رانیا» :دتی یادآور شدیعق

رو  یمتنوع اریاقوام و مذاهب بس یستیهمز یسابقه
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 یدر کنار هم زندگ ادیز اریها با تنوع بس. ما قرنداشته

 هایو زردشت هایحیو مس هایهودیها و : مسلمونمیکرد

چهل سال  نیو تا هم یو صوف یشیدرو یهاو انواع فرقه

و  هایلکیا و گهها و بلوچکردها و لرها و ترک شیپ

 یادیز کشورهای نکنم گمون من ... وهاو ترکمن هایمازن

ها در کنار هم قرن ،یادیتنوع ز نیکه با چن کرد دایپ بشه

دشمن  هیعل و کرده باشن، با هم ازدواج کرده باشن یزندگ

ای هم تعریف خاطره کریما «.باشن دهیمشترک جنگ

با سه تا دوست  شیمن و همسرم چند سال پ» کرد:

و تا  میاستفاده کن کیتا از آسمون تار ریکو میرفت یهند

. موقع غروب، من و همسرم میانجام بد رصدصبح 

به نماز، متوجه شدم که اون سه نفر، تمام اون  میستادیا

و کامال ساکت بودن  ستادنیکنار ا کیما  تراممدت، به اح

 ادمی شهیهم یرفتارشون برا نیتا نماز ما تمام شد. ا

 «.موند
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دوست داشت توضیح بده که تفاوت  مصطفی( 10)

 اً عتیطب» تونه باشه:ذهن و عمل در یک موضوع چطور می

. میاحترام بذار گرانید دیبه عقا دیکه با میدون یهمه م

روش  هی. میکارو انجام بد نیا میتونیدر عمل چطور م یول

 هیمن دارم با  نیفرض کن :ادگرفتمی الومی نیجالب از ارو

. اگر هیچه آدم بد نیا گمیو با خودم م زنمیحرف مقاتل 

 یفکر کنم که تا حاال شده با خودم بگم کاش فالن نیبه ا

باشم که با خودم بگم  یعصبان یکیاز  نقدریمثال ا ای رهیبم

 یااحمقانه فکر نیهمچ هیرو بکشم. احتماال  یبرم فالن

به ذهن همه ما خطور  تیعصبان نیح هیاز ثان یکسر یبرا

که من از  نهیکرده. خوب! فرق اون قاتل با من فقط در ا

 یکنار اون فکر گذشتم و اون آدم اون فکر اشتباه رو عمل

 زندان یتو یهابا آدم یکه من حت میریگیم جهی! نتکرده

هم در درون من هست و من هم  دماون آ ندارم. هم فرقی
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در نوع  میدرک برس نیبه ا یوقت .در درون اون هستم

 «.میشیتر ممعتدل گرانیقضاوت و رفتارمون با د

به » که اول جستار گفته بود: سحرجمله ( 11)

رو  علی« ؟ام گذاشتهمه احتر دیبه عقا شهینظرتون م

ای رو تعریف خاطره که انداخت  نویسندهیِ مینادر ابراه یاد

 یکی یکی آدمامجلس ختم، بعد  روز رفته هیکه  کرده

 فیمرحوم تعر یایو از خوب کروفونیپشت م رفتنیم

این  هاشون پرجمله ی. توگفتنیو خاطره م کردنیم

بود، آزاراش  یآدم مهربون یلیخ یفالن»ها بود که حرف

 تیاز دستش شکا یشکیه د،یرسیبه مورچه هم نم

خودم  شیمن پ» :گهیم یمیابراه نادر بعد «…نداشت و

بوده؛  یتیخاصیمرحوم عجب آدم ب نیفکر کردم که ا

ظالم نبوده که باهاش برخورد  هیبار سر راهش  هی یعنی

رو آزار  گهینفر د هینفر داره  هیکه  دهیند ییجا چیکنه؟ ه

به  دیبا»حرف  نیا خالصه «بگیره؟ جلوشو نیا ده،یم



 12 از 10                                                 عقاید؛ از حرف تا عمل هباحترام 
 

 روش فکر بشه، یلیخ دیبا« احترام گذاشت گرانید دیعقا

و سرکوب  ضیتبع ،ینابرابر گرنه منجر به تحمل ظلم،و

 .شهیم

 یوقت» مخالف مثال نادر ابراهیمی بود: سحر( 11)

که هاش رو دشمن رن،یگینفر مجلس ختم م هی یبرا

ولی شاید اگه برای خود نادر ابراهیمی  کنن.دعوت نمی

 .بگنبد کرده هم  یکه با آدما ییهااز مبارزهختم بگیرن، 

تو مجلس  ستیربط داره که رسم ن نیبه ا ییجورا هی

بخصوص  .ها حرف بزننمرده یختم از مبارزات و دعواها

که  ستین نیا شیمعن یول .یمعمول یآدما یاتو مراسم

حقش رو  ای هکردیم ینفر ازش دزد هیاون آدم اگه 

آدما  یزیدرجه ظلم ست البتهه کردیسکوت م هخوردیم

 دینبا گرانیموافقم که احترام به حقوق د اینو با  دارهفرق 

 «.میبار حرف زور بر ریباشه که ز نیا شیمعن
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طور که  به نظرم همون سحر» گفت: علی( 21)

موضوع به عنوان  نیفقط از ا یمینادر ابراه ،گفتی خودت

 اً واقع نکهیاستفاده کرده، نه ا شنظر انیب یبرا یفرصت هی

نظر رو داشته  نیاون لحظه در مورد اون مرحومِ خاص ا

 ده،یشنیرو م زایچ نیاون لحظه که داشته ا انگار. باشه

آدم خوب ، حواست باشه خورده به ذهنش که یتلنگر هی

 سکچیباشن و با ه یکه همه ازش راض ستین یآدم

 «.نداشته باشه یدشمن

احترام به  من»: ش در ایتالیا گفتاز تجربه ایلیا( 13)

و  میرفت رونیهام بیکالسکه با هم دمید یرو زمان دیعقا

 ریغ یدنیمن نوش یبراشون مهم بود که برا اریاونها بس

قابل احترام  یتا زمان «دیعقا»نم وسرو بشه! به گم یالکل

 یابه جامعه ای یبه کس یبیهستن که آس یو شخص

 «.نننز
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 یمدرسه در» بندی کرد: :در پایان جمع سحر( 14)

 ینشان نیکمتر آلمان یو تابلوها هاابانیتو خ ،یالمللنیب

 یبرا یسازفرهنگ شتربی د،نبو یاز اعتقادات مذهب

تو  یمذهب دیکه عقا بود تیاحترام به نژاد و زبان و مل

 ،کردیم یکار مذهب هی یاگه کس .بود یهمون موارد قاط

 هیباهاش. من  کردنیم یاغلب همدل گرفتیمثال روزه م

 هبود و تو دَ ینّکه سُ شتمپسر مسلمان دا یهمکالس

هواشو داشت.  یو معلم کل گرفتیکامل م یروزه یسالگ

وجود  یمذهب یآموزش رسم چیه یتو مدارس معمول

من آخر  ییایتالیجالب بود که دوستان ا ینداشت ول

شاید بهتر  .رفتنیم سایبه کل یکالس مذهب یها براهفته

ها از حرف تا من عنوان جستارم رو احترام به تفاوتبود 

 «ذاشتم.یعمل م

 

 


