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هاارزش  

، ارزش هایی های بنیادی را تشریح کنیمارزشتفکرات خواهیم در این جایگاه، ما می

کنیم و در این جهت از آنها دفاع میخدایی بیانجمن عقیدتی دینی که ما به عنوان 

و « هاارزش»موضوع این تکلیف در هر حال پیچیده است، چون  رویم.پیش می

ما در این جایگاه به صورت موقت یک  بنابراین بسیار گسترده است. «هاارزش تفکرات»

این نگارش به  آوریم.می که به نظر ما مهم آمدند، دید کلی در مورد نقاط مشخصی

 یابد.با مرور زمان گسترش میهیچ وجه جامع نیست و 

 ها به صورت کلیارزش

، بلکه های ما از آسمان نیفتاده استارزش تفکراتما به صورت اساسی باور داریم که 

-ارزش تفکراتها از طریق اندیشه و کردار تمامی انسان .دارند منشاء انسانیهمواره 

تمام افراد وقتی در مورد زندگی جمعی نه تنها در اینجا، بلکه  شود.هایشان تعیین می

، که اغلب شودهای اجتماعی وارد بازی میارزش تفکرات، شوددر جامعه صحبت می

 شوند.توصیف می« های مورد قبول همگانارزش»یا « های عرفیارزش» هایامآنها با ن

های تک تک افراد هستند و از سوی از یک سو، پیامد ارزشهای همگانی این ارزش

هایمان ارزش تفکراتدر این ارتباط ما  گذارند.های افراد جامعه تاثیر میبر ارزشدیگر 

یک به عنوان ها بایستی هم این ارزش بینیم.به عنوان انجمن دینی بی خدایی میرا 

ی خدایانرهیاب برای بیخدایان و هم به عنوان های فردی بیارزش تفکراتاز  اتفاق نظر

 با نظرات ما موافق هستند.باشد که 

  بینیدین و جهان

 شخصیدر این مورد برای  ، یک نوع زنده از فلسفه است.آنطور که ما فهمیدیمدین، 

شود که برای دیگران اما این سؤال مطرح می مهم است. کشف حقیقتجستجو برای 
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)نتایج حاصل از  .میتوانیم روی حقیقت انجام بدهیم چه چیزی به صورت مشخص

  کشف حقیقت(

در  است. Seelsorgeریم نگکه ما به آن به صورت جدی می یک دیدگاه اساسی دین

مشایعت شخص )نه در شرایط روزمره  فهمیممی به صورت کلیما  چیزی که این مورد

شرایطی در زندگی هر شخصی وجود دارد که دوست  زندگی( در شرایط زندگی است.

تواند آنها را به تنهایی تجربه کند. در این مورد به ویژه اتفاقاتی لحاظ ندارد یا نمی

به عنوان مثال تولد  .گیرنددربر می، که مرزهای زندگی را به صورت آگاهانه شوندمی

یی هستند برای شرایطی از هایکی از عزیزان. اینها مثال یک فرزند، اما همچنین مرگ

تر برای پشت سر گذاشتن تر و راحتعاقالنه که در مشایعت یک فرد دیگرزندگی 

به عنوان مترادف برای آگاهی انسانی را « روح»مفهوم چون ما در این ارتباط هستند. 

-ما می بخش است.یک کار آگاهی« Seelsorge»، همچنین )از نظر ما( نگریممی

، یک پیشنهاد داوطلبانه باشدباید  تاکید کنیم که کار آگاهی بخش همیشهخواهیم 

 شود.افراد را شامل می حریم شخصی غالباً موضوعاتچون این کار 

 معنایی مانساختار  در مرکزما  :مهم است بشر دوستیبرای ما  بی خدایانبه عنوان 

انسان وجود داشته و چرخیده کنیم، که دنیا بدون ما فرض میبینیم. انسانیت را می

همچنین ما این را هم  چرخد.هم وجود خواهد داشت و می است و همچنین بدون ما

-ها( به دنیا میرا )حداقل برای خودمان انسان معناها که ما انسانگیریم در نظر می

 و برای فرهنگ انسانی خودمان مسئول هستیم. آوریم

هایی ، بلکه پدیدهفرهنگ مشخص نیستیک  در ارتباط با فرهنگ انسانی منظور ما

کنند تا ساختارهای معنایی شان را با هم ها در جوامع سازماندهی میانساناست که 

های بسیار گوناگون در دنیا فرهنگ و به نسل بعد انتقال بدهند. به اشتراک بگذارند

خواهیم رسانند. ما نمیهای متفاوت خیر و شر به دنیا می، که بر اساس انسانوجود دارد

، اما ما های معتبر وضع کنیمها ارزشبرای همه انسان به خودمان این حق را بدهیم
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و دوست داریم مردم را از نگریم به آنها به عنوان مالک درستی میکه  شواهدی داریم

 عقاید مان مطلع کنیم.

 پاسخگویی

 هاانسان خدایانکنیم که تمام )انسان( را چنان برآورد می جایگاهاز آنجایی که ما 

شده موجود شناخته « واالترین»، حقیقتاً انسان ساختارهای انسانی)فرهنگی( هستند

از نظر ما نباید هیچ انسانی در  .مسئولیت را به عهده بگیرداست که در این جایگاه 

تواند یک تبرئه قابل توجیه ، )زندگی( بدون خدا میکردارش با خدا این بهانه را بیاورد

که دستورات فرهنگی یک خدا را اطاعت کند گیرد در نهایت انسان تصمیم می باشد.

 یا نه.

که همیشه بدون خطا نیست که در جایگاهی قرار بگیرد دانیم که هیچ انسانی ما می

ضروری  منطقی تر با اشتباهات کنار آمدنبنابراین یک  ار درست را انجام دهد.ک

بی نقص نبودن  ها باید بتوانند اشتباهات خودشان و دیگران را ببخشند.انسان است.

در نتیجه چیزی که بسیار حائز  نقص بودن تالش نکنیم.شود که برای بیدلیل نمی

 درس بگیریم.که از اشتباهات )خود و دیگران( ، این است اهمیت است

 سیاست 

-قوانین جهانی نیز توسط انسان نوشته شده« قوانین خدایی)آسمانی(»همچنین مانند 

 که خودش را در جوامع سازماندهی کند. این یک بعد اساسی فرهنگ انسانی است اند.

 ابعاد بزرگ در محدوده وظایف سیاست است.سازماندهی جوامع انسانی در 

که در آن  دهد که حکومت مشروطه مردم ساالر)دموکرات(تجربه تاریخی نشان می

شود، یکی از اشکال حکومت مینفوذ )شخص اول مملکت( از طریق توزیع قوا، محدود 

این نوع  .حقوق و آزادی فردی را تضمین کنداست که در بهترین موقعیت است تا 

این دقیقاً یک محصول  شود.حکومت به هیچ وجه به عنوان امر بدیهی تلقی نمی
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به صورت تاریخی رشد کرده است و بخشی از آن بایستی به فرهنگ انسانی است که 

  آمد.یصورت دردناک به دست م

که بسیار فراتر از انتخاب نگریم به عنوان فرآیندی می دمکراسیراستا ما به در این 

که تمام افراد در آن شود رود. دموکراسی فقط موقعی اجرا میجلو میجانشینانش به 

نه فقط با طرز فکر نوکری به ، مسئولیت رفتارشان را بپذیرند و نقش داشته باشند

از دیدگاه ما اجبار به انجام وظایف نباید به عنوان بهانه تلقی  بکنند.جامعه خدمت 

گیرند که کار درست را انجام این مسئولیت را به عهده میهمه مردم همیشه  شود.

 و از طریق انتقاداتشان تا سرپیچی از دستورات، جامعه را اصالح کنند. دهند

   نقطه نظرات منتخب

. کسی که بار مسئولیت را به کندمسئولیت پذیری ما را به عناصر مشخصی تبدیل می

این خودمختاری   کند.و با پیامدهایش زندگی می گیرد، تصمیمات را میکشددوش می

دهد، که این هر شکلی از خشونت نشان می محدود شود.تواند با دالیل محکمی می

بنابراین خشونت یک محدودیت )برای(  شود.خودمختاری توسط مردم محدود می

 ، یک سرپیچی اساسی مقابل زندگی خوب.کیفیت زندگی است

مثالً ، ناکامل بودن دنیا دوست دارد خشونت را در برخی شرایط ضروری جلوه دهد

خشونت علیه یک تهدید کننده، به منظور دفع یک تهدید بزرگ )دفاع ضروری، کمک 

های( حقوقی های )سبک و سنگین کردن. برای همچین مواردی بررسیضروری(

همچنین برخوردهای متناسب )با این شرایط( وجود دارد و از این طریق  ضروری است.

 داشته باشد، انتخاب کرد.توان راهی که کمترین خشونت را )در پی( می

زیرا این حکم این پیش نیاز  تواند به هیچ وجه مجازات منصفانه باشد.نمی حکم مرگ

، تا جایی که دیگر خطر سالح و در زندان باشد خلعطلبد که شخص محکوم را می
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یک نوع  شکنجههمچنین  شود.اد نمیجمستقیمی )دفاع ضروری، کمک ضروری( ای

 دهد.در یک جامعه آن را به خشونت سوق می، که به جای تشویق رفتار وحشیانه است

حق اختیار، آزادی در برنامه ریزی )اینکه کی و مسئولیت برای زندگی شخصی و  ما از

ممنوعیت  یکما  کنیم.نتیجه گیری میرا  چه تعداد فرزند به دنیا بیاورند.( خانوادگی

-حق تصمیم که نگریممی اختیار انساندخالت بیجا در  چشمبه را  سقط جنینکلی 

سقط جنین موضوعی کنیم که ما همچنین اذعان می .ش را دارددر مورد بدنگیری 

زندگی به عنوان 1یک رویان  کند.می است که در محدوده خاکستری اخالقی حرکت

 رفته شود.گها بدون شک کرامت انسانی دارد و بنابراین هرگز نباید نادیده انسانی بافت

گیری با های مربوط به سقط جنین یک تصمیماین موضوع )کرامت انسانی( در پرسش

 کند.احساس مسئولیت باال را ضروری می

ممنوعیت اتانازی یک دخالت در حق نگریم. می2اتانازی به طریق مشابهی به مسئلهما 

زندگی هر انسانی به خودش تعلق گیری در مورد زندگیش است. انسان در مورد تصمیم

همچنین در این پرسش  دارد تا جایی که او این حق را دارد تا پایانش را تعیین کند.

هنگامی که یک انسان دوست دارد که به  قسمتهای خاکستری فراوانی وجود دارند.

ساده پنداشته شود، بلکه باید شرایط زندگی او ، نباید این موضوع زندگیش پایان دهد

و از دردهای در مورد انسانی که به بیماری العالج مبتال است  مورد بررسی قرار بگیرد.

باید طور دیگری کنار بیاییم تا در مورد شخصی که به دلیل  بردجسمانی رنج می

 .پروراندمیافسردگی، فکر خودکشی در سر 

کنیم که تا ما این را به عنوان یک آرمان باور داریم و سهم خود را در این راه ادا می

، فارغ از اینکه کجا و چگونه میسر بشودحد امکان یک زندگی خوب برای همه انسانها 

 .اندا آمدهبه دنی

 
 هفته هشتم رویان نام دارد.در انسان، یاخته رشد کننده از لحظه بارورسازی تا پایان  1
 در اصطالح، شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد.  2
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، در چهار چوب این های اخالقی را در اینجا به بحث بگذاریماگر بخواهیم تمام پرسش

توانیم طومار بنویسیم(. همانطور که گفته شد در اینجا صرفاً دیدگاه گنجد)میمتن نمی

-های بیشتر در تفکرات ارزشخواهیم در مورد دیدگاهما می اجمالی بیان شده است.

طرح، در   های دیگری از وب سایتمان اشاره کنیم، به عنوان مثال درلینکهایمان به 

بینی، که در شمار جهانهای بیهای متداول و همچنین پستنامه، در پرسشاساس

 آینده در وب سایتمان قرار خواهیم داد.
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