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 ۱اینشتین در اتاق کارش در دانشگاه پرینستون

"نامککککککه ، معککککککرو  بککککککه آلبککککککرت اینشککککککتین از یکککککک  و نککککککی   کککککک حه ای نامککککککه دسککککککت نککککککوی   یکککککک  

 ۳در حککککککککککراس خانککککککککککه کریسککککککککککت  نیویککککککککککور  نزدیکککککککککک  بککککککککککه  ۲۰۱۸دتسککککککککککامبر  ۴در  خککککککککککدا"،

 ۲میلیون دالر به فروش رفت.

سکککککککالگ ، یعنککککککک  ی سکککککککا  پککککککککیش  ۷۵و در سکککککککن  ۱۹۵۴ ژانویکککککککه ۳ر اینشکککککککتین ایکککککککن نامکککککککه را د

نوشککککککته اسکککککککت. "نامککککککه خککککککدا" بکککککککه زبککککککان آلمککککککان  خ کککککککا  بککککککه اریکککککک   وت ینکککککککد،  از مککککککر ش،

در  سککککککککا  ۵۰بکککککککیش از ایکککککککن نامککککککککه  ۲.اسکککککککت نوشکککککککته شککککککککده ،فیلسکککککککو  آلمکککککککان  ی ککککککککودی تبکککککککار

مککککککی دی بکککککککه  ۲۰۰۸  بککککککرای اولکککککککین بککککککار در سکککککککاو  بکککککککود  شخ ککککککیکککککک  کل سکککککککیونر  اختیککککککار

 .حراس  ذاشته شد

شکککککک رت . اسکککککت اینشکککککتینآلبکککککرت  ایهکککککنامکککککه آخککککککرین تکککککرین و ی ککککک  از معکککککرو   خکککککدا" نامکککککه"

و  دیکککککککندر آن دیکککککککد اه خکککککککود را در بکککککککاره  اینشکککککککتینککککککککه  اسکککککککت خکککککککا ریکککککککن اه بکککککککآن و اهمیککککککت 

نامککککککه ای اسککککککت تککککککاریخ  در بحکککککک  . بیکککککان مکککککک  دارد واضککککککش و روشککککککن بککککککه  ککککککرز کککککککام  خکککککدا

ت در رد هرنککککککککوو تعبیککککککککر و ت سککککککککیر نادرسککککککککت از  مکککککککک  سککککککککندی اسککککککککت  ویککککککککا .و خککککککککدا دیکککککککن

خککککککدا"  امککککککه"ناهمیککککککت دیگککککککر مکککککک  پککککککرداز .  در زیککککککر اینشککککککتین. بککککککه ایککککککن  مکککککک تسککککککتعاره ای ا

 ـ۱ـ



مککککککک  مم ن را غیکککککککر او سکککککککود اسکککککککت اده از نکککککککا  واینشکککککککتین در آن اسکککککککت ککککککککه  مککککککک  م کککککککادره  

       .کند

خ  دسکککککککت ابککککککک آلمکککککککان  بکککککککه زبکککککککان آن ا ککککککک  و خکککککککدا" نامکککککککه" فارسککککککک  ارایکککککککه تر مکککککککه زپککککککیش ا

بککککککه  نککککککد  اسککککککتالز   ۴و انگلیسکککککک  ۳آلمککککککان  هککککککای بککککککه زبککککککان نامککککککهپ  یاتکککککک نسککککککخه و ۲اینشککککککتین

 .کن ن ته اشاره 

دسککککککت  بکککککا امککککککا خکککککدا"نامککککککه " .سکککککتب ککککککا مانکککککده ا ه  بسکککککیاریشککککککد تایککککک  نامکککککه هککککککایاینشکککککتین از 

یککککککد.  مککککککدی مکککککک  نما نامککککککه یکککککک  و نککککککی   کککککک حه ای بککککککا دسککککککت نگککککککارش .شککککککده اسککککککتنوشککککککته 

 :ددارنیز خا   م حظات  بیان از سوای محتوای آن   کهم لب

در  تغییککککککککرات ایککککککککن  کککککککورت  ککککککککرا ککککککککه در نامکککککککه. دراحتمککککککککال  دسکککککککت اری  از پیشکککککککگیری .۱

 .دخواهد بو قاب  تشخیص وملمو   آن

 هبکککککک دنبخشککککککی خککککککاص سککککککندیتهم نککککککین و  نامککککککه  مکککککک ت و کلمککککککات تاکیککککککد بککککککر تکککککک  تکککککک  .۲

 .دست اباز  ریق نگارش آن  نامه

 ارهککککککا وب شحیککککککاتد کککککککه اینشککککککتین در  ککککککو  نبککککککدان خککککککا ر باشکککککک دنککککککمکککککک  توان ایککککککن م حظککککککات

و  فککککککراوان امککککککا ،معککککککدود تعککککککدادبککککککه ، هر نککککککد او اسککککککتعاره ای ت مکککککک  کککککککه بککککککود شککککککاهد بارهککککککا

 خککککککا ر بککککککه همککککککین. نککککککد رفت قککککککرار اسککککککت اده دسککککککو و نادرسککککککت ت سککککککیرتعبیککککککر و  مککککککورد م ککککککرر

در  خکککککود موضککککک  توضکککککیشبکککککر   ککککک وهبکککککا "نامکککککه خکککککدا"  مککککک  خواهکککککد نکککککین مککککک  نمایکککککد ککککککه او 

مککککک  خواهکککککد  دیگکککککر، اینشکککککتین بیکککککان. بکککککه دنمایکککککب نیکککککز تکککککاری  ت درثبککککک راآن  بکککککاره دیکککککن و خکککککدا

ی بکککککار بککککککرای همیشککککککه اب ککککککا  زدایکککککک   بکککککا م تککککککو  نمککککککودن دیککککککد اه خکککککود در بککککککاره  دیککککککن و خککککککدا

 تکککککککا پایکککککککان  مکککککککر ینشکککککککتینا . لکککککککو یری کنکککککککد ککککککککرده و از سکککککککود اسکککککککت اده از نکککککککا  و ا تبکککککککارش

بکککککه  ای نامکککککه در ی بکککککار دیگکککککر او بکککککه همکککککین دلیککککک  .بکککککود از شککککک رتش اسکککککت اده هکککککاسکککککود  شکککککاهد

 :  م  نویسد با لحن تندی ۱۹۵۴مارچ  ۲۴تاری  

، بککککککککودهآن ککککککککه شککککککککما در بککککککککارهد ا تدککککککککادات مککککککککذهب  مککککککککن خوانککککککککده ایککککککککد دروغکککککککک  بککککککککیش ن<<  

 نیسکککککت  و  شخ کککککدروغککککک  ککککککه سیسکککککتماتی  ت کککککرار مککککک  شکککککود. مکککککن معتدکککککد بکککککه یککککک  خکککککدای 

  ۵>>. دنمو بیانهر ز ان ار ن رد  بل ه روشن و واضش  این ران م

 

سکککککککود  ت سکککککککیر و سکککککککود تعبییکککککککر و مکککککککورد ککککککککه بسکککککککیار اینشکککککککتیناسکککککککتعاره ای   مککککککک ت حککککککا و 

پککککککیش از ذککککککر ایککککککن  مککککک ت الز  اسککککککت  . یرنکککککد اسکککککت اده قککککککرار  رفتکککککه و هم نککککککان قکککککرار مکککککک 

اظ کککککار  در یککککک  بحککککک  ونکککککه  ککککککه اینشکککککتین آن هکککککا رابکککککه ایکککککن امکککککر م ککککک  تو کککککه داشکککککته باشکککککی  

  ککککککککو از ا  بککککککککا نککککککککوو برداشککککککککت خا کککککککک مخال ککککککککتدر بل ککککککککه  دیککککککککننظککککککککر در بککککککککاره خککککککککدا و 

فیزیکککککککک   در ، خا ککککککککه(ات ککککککککاق ، ت ککککککککادف آمککککککککاری، استاتیسککککککککتی     ، نگککککککککاهفیزیکککککککک  نظککککککککری

   بیان کرده است. خود فیزی دان هم اران از  ان کوانتو ، 

 ـ ۲ـ

>>Es war natürlich eine Lüge, was Sie über meine religiösen Überzeugungen 

gelesen haben, eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an 

einen persönlichen Gott und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es 

deutlich ausgesprochen.<<   



بککککککه  نظریککککککه آنککککککان نک کککککک هر ککککککه بیشککککککتر دنکککککککرروشککککککن  یرابکککککک أ ککککککرفمکککککک ت  در واقکککککک  ایککککککن 

 لککککککت مخال ککککککت بیککککککان  و آن هککککککا ظریککککککههسککککککته ا ککککککل  ن بککککککه ت ککککککویر درآوردن: خودشککککککان بککککککود

  :استعارهاین  آن  مله است از .خود

 „t.chGott würfelt ni„۶  ”et playing at dicGod is no“ ." تا  نم  اندازد"خدا 

       استاتیستی  برداشت  اب خود را مخال ت ا تراض ودر ا    "خدا تا  نم  اندازد"  مله  با  ینشتینا

 .ددارم   نا   فیزی  نظرینظریه پردازان  از  ان  پایهو بنای آن بر این  فیزی  ا و  ازآماری( 

کککککککه  زبککککککان آلمککککککان در  سککککککتاضککککککمیری  هدنمککککککو اسککککککتعاره دیگککککککری کککککککه اینشککککککتین از آن اسککککککت اده

 ب ار م  رود.  „Der Alte“۶ ی "آن قدیم  ترین"ه معناب  اهن

فیزی کککککککککدان خککککککککود، مکککککککککاک  بککککککککه دوسکککککککککت و هم ککککککککار  ۱۹۲۶در نامککککککککه ای در سکککککککککا   شککککککککتیناین

 فیزیککککککککک   ککککککککو ااز  آمککککککککاریبرداشککککککککت  ،او یکککککککککهدر ا تککککککککراض و مخال ککککککککت بککککککککا نظر بککککککککورن،

  :دنویس نین م   استعاره ا است اده ازب خا ه فیزی  کوانتوم ، نظری

" ککککککدای  از درون بککککککه مککککککن مکککککک   ویککککککد کککککککه ایککککککن هنککککککوز  یککککککز حدیدکککککک  نیسککککککت. ایککککککن نظریککککککه 

، امکککککککا مکککککککا را  کککککککام  بکککککککه "راز آن  یزهکککککککای زیکککککککادی مککککککک   ویکککککککد [نظریکککککککه فیزیککککککک  کوانتکککککککو ]

 ۶قدیم  ترین" نزدی  نم  کند."

ککککککککه اینشکککککککتین خکککککککود در بسککککککک  فیزیککککککک  کوانتکککککککو  سککککککک    ین راب کککککککه الز  اسکککککککت بکککککککدانی همکککککککدر 

بسکککککزای  داشکککککت. بکککککا ایککککککن حکککککا  او بشکککککدت مخکککککال  نگککککککاه ارتودوکسککککک  بکککککه آن بکککککود. در ضککککککمن 

اینشککککککککتین آنگونککککککککه کککککککککه مخال ککککککککانش او را  بربککککککککاور مکککککککک  انگاشککککککککتند نبککککککککود. ارایککککککککه ی کککککککک  از 

زمکککککککان   ۱۹۰۵بر سکککککککته تکککککککرین کارهکککککککای  لمککککککک ، حککککککک  مسککککککک له حرککککککککت بروانککککککک ، در سکککککککا  

ا  بککککککککیش نداشککککککککت،  ویککککککککای تخ ککککککککص او در زمینککککککککه مسککککککککا   فیزیکککککککک  آمککککککککاری سکککککککک ۲۶کککککککککه 

 اسککککککت. او هر کککککککز بکککککک  ا تنکککککککا بکککککککه روش هککککککا و اف کککککککار آمکککککککاری نبککککککود و آن را رد نمککککککک  ککککککککرد.

ی کککککک  از دالیکککککک  ا کککککککل  ا تککککککراض قا عانککککککه اینشککککککتین، تاپایکککککککان  مککککککر، بککککککه نظریکککککککه  واقکککککک در 

 لککککککت انگککککککاری  بکککککک  بککککککامخال ککککککت او بککککککه  لککککککت انگککککککاری و  پککککککردازان فیزیکککککک  کوانتککککککو  بککککککاور

    فیزی  بود.     و مخل انش به ا

 ویاز اسکککککتعاره هکککککای    ککککککهنکککککه تن کککککا بکککککه تعبیرهکککککای نادرسکککککت اینشکککککتین بکککککا انتشکککککار "نامکککککه خکککککدا"

 ککککککوالن  بککککککین  رفککککککداران و مخال ککککککان دیککککککن در  بککککککه مشککککککا ره هککککککای هم نککککککین شککککککد بل ککککککهمکککککک  

دیکککککن لنکککککن اسکککککت و دیکککککن بکککککدون  لککککک  ککککککور اسکککککت" م کککککر  بکککککود بککککاره   تکککککاورد او " لککککک  بکککککدون 

    د.یخ  ب  ن کش

 "نامه خدا"

 نامه آلبرت اینشتین به فیلسوف آلمانی اریک گوتکیند  ترجمه فارسی

 

  ۵۴.۱.۳پرینستون، «

  زیز!آقای  وت یند 

 ذشککککککککته، بککککککککا ت یککککککککیت و تشککککککککویق م ککککککککرر بککککککککروورز، کتککککککککا  شککککککککما را خوانککککککککد .   در روزهککککککککای 

 ـ۳ـ



د ایککککککن نمککککککوبککککککه ویککککککژه نظککککککر  را  لکککککک   در آن تشکککککک ر فککککککراوان دار  از ارسککککککا  کتابتککککککان. آن ککککککه

ه هککککک  اسکککککت: ایکککککده آ  فراکککککـ      ابشکککککمب کککککور کلککککک    امعکککککه بشکککککرینگکککککاه مکککککا بکککککه زنکککککد   و ککککککه  بکککککود

ـ مرککککککزی، تککککک ش بکککککرای آرایکککککش ـککککک شخ ککککک  بکککککا تککککک ش بکککککرای رهکککککا   از خواسکککککته هکککککای مکککککن

کککککر  انسکککککان  و ت کککککذی   بکککککودن بکککککا تاکیککککککد بکککککر هکککککر آن ککککککه ، در  کککککین حکککککا  شککککککی  مککککک  باشککککککد   

   کککککقا تعیکککککین کننکککککده ندکککککش بکککککه آن دککککککه نبایککککک تلدککککک  ککککککردنمکککککادی را  کککککرفا بکککککه  نکککککوان وسکککککیله 

خکککککالص  "اسککککت ککککککه مککککا را بککککه  نکککککوان یکککک  "غیرآمری کککککا   اتتیتککککود اهایککککن نگککککک ویکککککژه بککککه د. شکککک

  [ خاص منش attitude]  .ب   رب  م  دهد(

قلککککک  بککککروورز مبککککادرت بککککه خوانکککککدن کتککککا  شککککما نمککککک   بککککا ایککککن حککککا  مکککککن هر ککککز بککککدون قککککدرت  

ککککککرد ،  کککککرا ککککککه آن بکککککرای مکککککن بکککککه زبکککککان غیرمتعکککککار  نوشکککککته شکککککده اسکککککت. کلمکککککه خکککککدا بکککککرای 

م مو ککککککه  [کتککککککا  مدککککککد ان یکککککک  ]ضککککککع  انسککککککان،  حا کککککک  مککککککن  یککککککزی نیسککککککت  ککککککز بیککککککان و

 انککککککدازه انگیککککککز امککککککا بسککککککیار ابتککککککدا  . هککککککی  ت سککککککیری، هککککککربرهککککککای احتککککککرا   افسککککککانهایسککککککت از 

 موشککککک افانه، نمکککککک  توانکککککد  بککککککرای مکککککن(  یکککککزی را در ایککککککن ارزیکککککاب  تغییککککککر دهکککککد.  بیعتککککککا هککککک 

 بککککککککه را ی یککککککککز در واقکککککککک  و دنککککککککو ککککککککود داراز آن   متنککککککککو  بسککککککککیار موشکککککککک افانه  ت سککککککککیرهای 

 عککککک  نشکککککده ماننکککککد همکککککه دیکککککن هکککککای دیگکککککر  . بکککککرای مکککککن دیکککککن ی کککککود  اینکککککدافزمککککک  نمکککککتن اولیکککککه 

خلکککککق ی کککککود ککککککه مکککککن بکککککا میککککک  خکککککود را متعلکککککق بکککککه آن  و نمونکککککه بکککککارز خرافکککککات ابتکککککدا   اسکککککت.

، هککککککی  منزلککککککت خا کککککک  بککککککرای مککککککن هسککککککت    ککککککینشککککککدیدا  مکککککک  دانکککککک  و بککککککا آدا  و رسککککککو  اش

بکککککه  ا  ک ایکککککت مککککک  دهکککککد، آن ]خلکککککق ی کککککود[ ککککککه ت ربکککککه   بکککککا سکککککایر خلکککککق هکککککا نکککککدارد. تکککککا  کککککا

بککککککا نداشککککککتن قککککککدرت ]در  هر نککککککد انسککککککان  نیسککککککت.رتککککککر از سککککککایر  ککککککروه هککککککای ب شکککککک ل هککککککی  

مانککککککده اسکککککککت. بککککککه غیککککککر از ایککککککن مکککککککن  پابر ککککککاتککککککاری [ در برابککککککر بکککککککدترین نام یمککککککات  ککککککو  

  یزی در آن "بر زیده" نم  بین .

 درو سکککککع   برتکککککر مدکککککا  یککککک   مکککککد مکککککن ایکککککن را دردنکککککا  مککککک  دانککککک  ککککککه شکککککما  ،از آن  ذشکککککته

هسکککککککتید، ی ککککککک  بیرونککککککک  بکککککککه  نکککککککوان انسکککککککان و دیگکککککککری  دفکککککککاو از آن بکککککککا دو دیکککککککوار غکککککککرور

بککککککه ا ککککک    مسکککککتثن  بککککککودن  مکککککد   ، شکککککما. بکککککه  نکککککوان انسککککککانیی ککککککوددرونککککک  بکککککه  نکککککوان 

بککککککرای  دیککککککده مککککککد   امتیککککککاز  یبککککککه  نککککککوان ی ککککککود ، لککککککت و معلککککککو از ا کککککک  پذیرفتککککککه شککککککده  

 ککککککه بسکککککان ؛ یسکککککتا کککککوال دیگکککککر ا ککککک  ن شکککککده محکککککدودامکککککا یککککک  ا ککککک   .تککککک  خکککککدا   هسکککککتید

در و دقککککککککت تشککککککککخیص داد.  کمککککککککا  بککککککککرای نخسککککککککتین بککککککککار بککککککککاآن را  ی خککککککککو  مککککککککانوزایاسککککککککپ

د. رونمککککککک   از بکککککککین اناز  ککککککک م کککککککزا رو    بکککککککه دانمعتدککککککک ر  بکککککککاو انح کککککککار از  ریکککککککق ،حدیدکککککککت

 مککککا بککککه وسککککیله آن هککککا تکککک ش اخ قکککک امککککا مککککا فدکککک  خککککود را فریکککک  مکککک  دهککککی ؛  بککککا ایککککن دیوارهککککا

 بل ه بر    . ؛تسری  نم  شود

کککککککام   ککککککریش  را مککککککان روشککککککن  رانه در باورهککککککای از آن ککککککه مککککککن اخککککککت   نظککککککر پکککککک حککککککا  

ش ارزدر مککککککک  باشکککککککد، یعنککککککک   ا ککککککک ر آن کککککککه د مکککککککا بیکککککککان داشکککککککت ، بکککککککرای  محکککککککرز اسکککککککت ککککککککه

ف ککککککک  کننکککککککده تن کککککککا م لککککککک  فر ککککککک  نزدیککککککک  هسکککککککتی .  ب ککککککک  رفتکککککککار آدمککککککک ، بسکککککککیار  کککککککذاری

ف کککککر مککککک  ککککککن  مککککن " ت  کککککر من دککککک " اسککککت. بکککککه ایکککککن خکککککا ر روشککککن  رانه یکککککا بکککککه   تککککه فریکککککد 

،  نان ککککککه مکککککککا در بکککککککاره  موضکککککککو ات همککککککدیگر را خکککککککو  بکککککککه ف مکککککککی  مککککککک  توانسکککککککتی  کککککککه مکککککککا

 مشخ    حبت م  کردی .

 با تش ر  میمانه و ب ترین آرزوها،

  شماآ. اینشتین 

 ـ۴ـ



 "نامه خدا"

 با دستخط اینشتین به اری   وت ید، فیلسو  آلمان  ی ودی تبار،اصل نامه اینشتین 
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 "نامه خدا"

  ۳اریک گوتکیندتایپ شدهُ نامه اینشتین به 

 

Princeton, 3.1. 54 

Lieber Herr Gutkind! 

Angefeuert durch wiederholte Anregung Brouwers habe ich in den letzten 

Tagen viel gelesen in Ihrem Buche, für dessen Sendung ich Ihnen sehr danke. 

Was mir dabei besonders auffiel war dies. Wir sind einander inbezug auf die 

faktische Einstellung zum Leben und zur menschlichen Gemeinschaft 

weitgehend ähnlich: über-persönliches Ideal mit dem Streben nach Befreiung 

von ich-zentrierten Wünschen, Streben nach Verschönerung und Veredelung 

des Daseins mit Betonung des rein Menschlichen, wobei das leblose Ding nur 

als Mittel anzusehen ist, dem keine beherrschende Funktion eingeräumt 

werden darf. (Diese Einstellung ist es besonders, die uns als ein echt 

"unamerican attitude" verbindet.) 

Trotzdem hätte ich mich ohne Brouwers Ermunterung nie dazu gebracht, mich 

irgendwie eingehend mit Ihrem Buche zu befassen, weil es in einer für mich 

unzugänglichen Sprache geschrieben ist. Das Wort Gott ist für mich nichts als 

Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung 

ehrwürdiger aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige 

Auslegung kann (für mich) etwas daran ändern. Diese verfeinerten 

Auslegungen sind naturgemäss höchst mannigfaltig und haben so gut wie 

nichts mit dem Urtext zu schaffen. Für mich ist die unverfälschte jüdische 

Religion wie alle anderen Religionen eine Incarnation des primitiven 

Aberglaubens. Und das jüdische Volk, zu dem ich gerne gehöre und mit dessen 

Mentalität ich tief verwachsen bin, hat für mich doch keine andersartige 

Dignität als alle anderen Völker. Soweit meine Erfahrung reicht ist es auch um 

nichts besser als andere menschliche Gruppen wenn es auch durch Mangel an 

Macht gegen die schlimmsten Auswüchse gesichert ist. Sonst kann ich nichts 

„Auserwähltes“ an ihm wahrnehmen. 

Überhaupt empfinde ich es schmerzlich, dass Sie eine privilegierte Stellung 

beanspruchen und sie durch zwei Mauern des Stolzes zu verteidigen suchen, 

eine äussere als Mensch und eine innere als Jude. Als Mensch beanspruchen 

Sie gewissermassen einen Dispens von der sonst acceptierten Kausalität, als  

ـ۷ـ  



Jude ein Privileg für Monotheismus. Aber eine begrenzte Kausalität ist 

überhaupt keine Kausalität mehr, wie wohl zuerst unser wunderbarer Spinoza 

mit aller Schärfe erkannt hat. Und die animistische Auffassung der 

Naturreligionen wird im Prinzip durch Monopolisierung nicht aufgehoben. 

Durch solche Mauern können wir nur zu einer gewissen Selbsttäuschung 

gelangen; aber unsere moralischen Bemühungen werden durch sie nicht 

gefördert. Eher das Gegenteil. 

Nachdem ich Ihnen nun ganz offen unsere Differenzen in den intellektuellen 

Überzeugungen ausgesprochen habe, ist es mir doch klar, dass wir uns im 

Wesentlichen ganz nahe stehen, nämlich in den Bewertungen menschlichen 

Verhaltens. Das Trennende ist nur intellektuelles Beiwerk oder die 

„Rationalisierung“ in Freud'scher Sprache. Deshalb denke ich, dass wir uns 

recht wohl verstehen würden, wenn wir uns über konkrete Dinge unterhielten. 

Mit freundlichem Dank und besten Wünschen, 

Ihr A. Einstein 

 

"خدا امه" ن  

 ۴ترجمهُ انگلیسی نامه اینشتین به اریک گوتکیند

 

Princeton, 3. 1. 1954 

Dear Mr Gutkind! 

Spurred by Brouwer’s repeated suggestion, I’ve been reading quite a bit of your 

book over the past few days, so thank you very much for sending it to me. The 

following struck me most.  Regarding the factual attitude towards life and the 

human community we have a great deal in common: super-personal ideal with 

its striving for freedom from ego-centred desires, the striving for improvement 

and ennoblement of life, with an emphasis on the purely human element 

whereby inanimate things are only considered a means which may not be 

attributed a dominant function. (It is particularly this stance that unites us by 

being a genuinely “unamerican attitude”.) 

Still, without Brouwer’s encouragement I would never have gotten myself to 

engage in any way intensively with your book because it is written in a  
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language inaccessible to me. The word God is for me nothing more than the 

expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of 

honourable but still largely primitive legends. No interpretation, however 

subtle, can change this (for me). These refined interpretations are by nature  

highly diverse and have hardly anything to do with the original text. For me the 

unaltered Jewish religion is, like all other religions, an incarnation of primitive 

superstition. And yet the Jewish people – to whom I gladly belong and with 

whose mentality I am deeply connected – have no different dignity for me than 

any other peoples. As far as my experience goes, they aren’t any better than 

other human groups, although they are protected from the worst excesses by 

their lack of power. Other than that, I cannot see anything „chosen” about 

them. 

If anything, I find it painful that you claim a privileged position and try to 

defend it by two walls of pride, an external one as a human being and an 

internal one as a Jew. As a human being you claim, in a sense, a dispensation 

from the otherwise accepted causality – as a Jew a privilege of monotheism. 

But a limited causality is no longer a causality at all, as our wonderful Spinoza 

was the first to 9recognise with all rigorousness. And on principle, the animist 

view of the natural religions is in no way nullified by 9monopolisation. By 

building these kinds of walls, we can only arrive at a certain self-deception; but 

our moral efforts will not be advanced by them. Rather the contrary. 

Now that I have stated our differences in intellectual convictions quite openly, 

it is still clear to me that we are very close to each other in essential things, 

namely in our evaluation of human 9behaviour. What separates us are just 

intellectual props, or the “r9ationalisation“ in Freud’s language. I, therefore, 

think we would understand each other quite well if we talked about specific 

things. 

With friendly thanks and best wishes, 

Yours, A. Einstein 
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