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 ۲۰۲۰٫۶٫۲برلین،                                                                          ( *)دکتر حسن بلوری

                                                                                              

 "نامه خدا"

 آلبرت اینشتین 

Einstein’s „God Letter“ 

 

 
 ۱اینشتین در اتاق کارش در دانشگاه پرینستون

"ناسکککک  ای از آلبککککرت اینشککککتین، س ککککرو  بکککک  نککککیح  کککک ح  و نویِس یککککمیککککم ناسکککک  دسککککت 

سیلیککککون  ۳خانکککک  کریسککککتک نیویککککور  نزدیککککم بکککک  در حراج ۲۰۱۸دتسککککاسبر  ۴خککککدا"، در 

 ۲دالر ب  فروش رفت.

سککککالگک، ی نککککک ی سککککا  پککککیش  ۷۵و در سککککن  ۱۹۵۴ژانویکککک   ۳اینشککککتین ایککککن ناسکککک  را در 

از سککککرنش، نوشککککت  اسککککت. "ناسکککک  خککککدا" بکککک  زبککککان آلسککککانک خ ککککا  بکککک  اریککککم نوت ینککککد، 

سکککا  در اختیکککار  ۵۰ایکککن ناسککک  بکککیش از  ۲ار، نوشکککت  شکککده اسکککت.تبککک یهودی فیلسکککو  آلسکککانکِ 

سککککیبدی بکککک  حککککراج  ۲۰۰۸بککککار در سککککا  یککککم کل سککککیونر شخ ککککک بککککود و بککککرای اولین

 نذاشت  شد.

های آلبککککرت اینشککککتین اسککککت. شککککهرت و تککککرین و ی ککککک از آخککککرین ناسکککک "ناسکککک  خککککدا" س رو 

دیککککن و  یدر بککککاره اهسیککککت آن بکککک  ایککککن خککککا ر اسککککت ککککک  اینشککککتین در آن دیککککدناه خککککود را

سکککت تکککاریخک در بحککک  دیکککن و یادارد. ناس  رز ککککاسب واوکککش و روشکککن بیکککان سککککخکککدا بککک 

ای خککککدا. سککککندی اسککککت نویککککا در رد هرنککککوس ت بیککککر و ت سککککیر نادرسککککت از  سککککبت اسککککت اره

در کککک   در آن اسکککت  پکککردازح. اهسیکککت دیگکککر "ناسککک  خکککدا"سکهکککا بککک  آندر زیکککر  کککک  اینشکککتین

 کند.      ز ناح او را غیرسس ن سکسوء است اده اواقع 
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فارسکککک "ناسککک  خکککدا" و ا ککک  آن بککک  زبکککان آلسکککانک بکککا دسکککتخ  ی تر سککک  یئککک پکککیش از ارا

الزح اسککککت بکککک   نککککد  ۴و انگلیسککککک ۳هککککای آلسککککانکو نسککککخ  تککککایپک ناسکککک  بکککک  زبان ۲اینشککککتین

 ن ت  اشاره کنح.

"ناسککک  خکککدا" بکککا دسکککت اسکککا  ،بسکککیاری ب کککا سانکککده اسکککت  یهای تایکککد شکککدهاز اینشکککتین ناسککک 

نسایککککد. ای بککککا دسککککت  سککککدی سکیککککم و نککککیح  کککک ح ی نوشککککت  شککککده اسککککت. نگککککارش ناسکککک 

 س لبک ک  سوای سحتوای آن بیان از سبحظات خا ک نیز دارد:

 ککککورت تاییکککککرات در  ککککرا کککککک  در این ،کاری احتسکککککالک در ناسکککک نیککککری از دسککککت . پیش۱

 خیص خواهد بود.آن سلسوس و قاب  تش

. تاکیکککد بکککر تکککم تکککم کلسکککات و  سکککبت ناسککک  و هس نکککین سکککندیت خکککاص بخشکککیدن بککک  ۲

 ناس  از  ریق نگارش آن با دست.

تواننککککد بککککدان خککککا ر باشککککند ککککک  اینشککککتین در  ککککو  حیککککاتش بارهککککا و ایککککن سبحظککککات سک

 ، اسکککا فکککراوان وانکککد  هکککاآن ت کککداد  ای او، هر نکککد بارهکککا شکککاهد بکککود کککک   سکککبت اسکککت اره

هسین خککککا ر س ککککرر سککککورد ت بیککککر و ت سککککیر نادرسککککت و سککککوء اسککککت اده قرارنرفتنککککد. بکککک 

خواهککککد بککککا "ناسکککک  خککککدا"  ککککبوه بککککر تووککککیش سووککککع خککککود در نسایککککد ککککک  او سک نککککین سک

خواهکککد دیکککن و خکککدا آن را  بکککت در تکککاری. نیکککز بنسایکککد. بککک  بیکککان دیگکککر، اینشکککتین سک یبکککاره

زدایک دیکککن و خکککدا ی بکککار بکککرای هسیشککک  ابهکککاح یبکککا س تکککو  نسکککودن دیکککدناه خکککود در بکککاره

اینشکککتین تکککا پایکککان  ،  کککرا کککک ککککرده و از سکککوء اسکککت اده از نکککاح و ا تبکککارش  لکککونیری کنکککد 

ای هسین دلیککک  او ی بکککار دیگکککر در ناسککک ها از شکککهرتش بکککود. بککک  سکککر شکککاهد سکککوء اسکککت اده

 نویسد:  با لحن تندی سک ۱۹۵۴سارچ  ۲۴ب  تاری. 

ایککککد دروغککککک بککککیش نبککککوده، دروغککککک ا تقککککادات سککککذهبک سککککن خوانده یبککککارهن کککک  شککککسا در آ"

وار نیسکککتح و سکککن ایکککن شکککود. سکککن س تقکککد بککک  یکککم خکککدای شکککخص کککک  سیسکککتساتیم ت کککرار سک

  ۵"ح.اهبل   روشن و واوش بیان نسود  هرا هرنز ان ار ن رد 

„Es war natülich eine Lüge, was Sie über meine religiösen Überzeugungen geleses haben,   

eine Lüge, die systematisch wiederholt wird. Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott  
5.“und ich habe dies niemals geleugnet, sondern habe es deutlich ausgesprochen 

ای اینشککککتین ککککک  بسککککیار سککککورد سککککوء ت بییککککر و  سککککبت اسککککت اره پککککردازح بکککک اکنککککون سک

الزح اسککککت بکککک    ککککادر ایننیرنککککد. ت سککککیر و سککککوء اسککککت اده قرارنرفتکککک  و هس نککککان قرارسک

هکککا را نککک  در یکککم بحککک  و اظهکککار سهکککح تو ککک  داشکککت  باشکککیح کککک  اینشکککتین آن بسکککیار ایکککن اسکککر

ر سخال ککککت بککککا نککککوس برداشککککت خا ککککک از ا ککککو  خککککدا و دیککککن بل کککک  د  ینظککککر در بککککاره

)ات کککککاقک، ت کککککادفک(، خا ککککک  در فیزیکککککم  لیتککککککغیر نگکککککاه ی نکککککک فیزیکککککم نظکککککری، 

 دان خود بیان کرده است.  کوانتوح، از  ان  هس اران فیزیم

آنکککان بککک    ُکنککک  نظریککک  هر ککک  بیشکککترِ  در واقکککع ایکککن  سکککبت  کککرفک بکککرای روشکککن ککککردنِ 

هککککا و بیککککان  لککککت نظریکککک  آن هسککککت  ا ککککلکِ  کشککککیدنت ککککویر ب بککککرای خودشککککان بککککود: 

 : “.der Alte würfelt nicht ……“سخال کککت خکککود. از آن  سلککک  اسکککت ایکککن اسکککت اره

 ۶اندازد.""خدا تاس نسکش   س رو  شده است: این ب   سدتا ک  

 6„Gott würfelt nicht.“  dice.” „God is not playing at 
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انککککدازد" در ا کککک  ا تککککراو و سخال ککککت خککککود را بککککا "خککککدا تککککاس نسک یاینشککککتین بککککا  سلکککک 

( از ا ککککو  فیزیککککم و بنکککای آن بککککر ایککککن پایکککک  از ات کککاقک، ت ککککادفک)  لیتکککککغیر برداشکککت 

 دارد.پردازان فیزیم نظری ا بن سک ان  نظری 

در زبککککان  ککککک  " اسککککت der Alteی ککککک  اینشککککتین از آن اسککککت اده نسککککوده "ااسککککت ارهدر واقککککع 

   .رود ب ار سک خدا (اشاره ب   نوانب )ب  س نای  اهنن آلسانک

بککککک  دوسکککککت و هس کککککار فیزی کککککدان خکککککود، سکککککاکس  ۱۹۲۶ای در سکککککا  اینشکککککتین در ناسککککک 

، در ا تکککککراو و سخال کککککت بکککککا برداشکککککت پایککککک  نکککککذاران فیزیکککککم سکککککدرنی کککککک از  بکککککورن

        خا ککککک  فیزیکککککم کوانتکککککوسک، بکککککا اسکککککت اده از اسکککککت اره ،آسکککککاری از ا کککککو  فیزیکککککم

„der Alte“ نویسد:  نین سک 

هنککککوز  یککککز )نظریکککک  فیزیککککم کوانتککککوح( نویککککد ککککک  ایککککن " ککککدایک از درون بکککک  سککککن سک

راز نویکککککد، اسکککککا سکککککا را نکککککاسک بککککک  حقیقکککککک نیسکککککت. ایکککککن نظریککککک   یزهکککککای زیکککککادی سک

erAlted ۶کند."نزدیم نسک  

در هسککککین راب کککک  الزح اسککککت بککککدانیح ککککک  اینشککککتین خککککود در بسکککک  فیزیککککم کوانتککککوح سککککهح 

بککککود. در وککککسن  هس ککککارانش نظککککربسککککزایک داشککککت. بککککا ایککککن حککککا  او بشککککدت سخککککال  

ی کککککک از  یئککککک انگاشکککککتند نبکککککود. ارانونککککک  کککککک  سخال کککککانش او را  بربکککککاور سکاینشکککککتین آن

زسککککانک ککککک   ۱۹۰۵در سککککا   (بروانکککککحکککک  سسککککئل  حرکککککت )ترین کارهککککای  لسککککک بر سککککت 

سککککا  بککککیش نداشککککت، نویککککای تخ ککککص او در زسینکککک  سسککککائ  فیزیککککم آسککککاری اسککککت. او  ۲۶

کککککرد. در واقککککع ی ککککک آسککککاری نبککککود و آن را رد نسک نظریکککک هککککا و ا تنککککا بکککک  روشهرنککککز بک

پردازان فیزیککککم از دالیکککک  ا ککککلک ا تککککراو قا  انکککک  اینشککککتین، تاپایککککان  سککککر، بکککک  نظریکککک 

انگککککاری سخال ککککانش بکککک  ا ککککو   لت انگککککاری و سخال ککککت بککککا بکر او بکککک   لت کوانتککککوح بککککاو

 بود.      کوانتوح فیزیم 

های وی اینشکککتین بکککا انتشکککار "ناسککک  خکککدا" نککک  تنهکککا بککک  ت بیرهکککای نادرسکککتک کککک  از اسکککت اره

های  ککککوالنک بککککین  رفککککداران و سخال ککککان دیککککن در  نککککین بکککک  سشککککا رهشککککد بل کککک  هحسک

     لککککح بککککدون دیککککن لنکککک  اسککککت و دیککککن بککککدون  لککککح کککککور اسککککت"" :ن تککککاورد اوی بککککاره

 س رح بود خ  ب بن کشید.   

 

 "نامه خدا"

 ترجمه فارسی نامه آلبرت اینشتین به فیلسوف آلمانی اریک گوتکیند  

 

  ۵۴.۱.۳پرینستون، 

 آقای نوت یند  زیز!

و فیلسکککککو  داِن ریاوکککککک] بکککککروور تشکککککویق س کککککرررار و  ککککک بککککک  ا در روزهکککککای نذشکککککت 

تشکککک ر فککککراوان دارح از ارسککککا   خوانککککدح. راکتککککا  شککککسا  هککککایبسککککیاری از بخش [هلنککککدی

 سلکککک سکککا بککک   ککککرد روی ویژه نظکککرح را  لککک  نسکککود ایکککن بکککود کککک  ککک  در آن بککک . آنکتابتکککان

خ ککککک بککککا تککککبش بککککرای شآ  فراسشککککاب  هککککح اسککککت: ایککککده بسککککیار بشککککریزنککککدنک و  اس کککک  
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بککککا تاکیککککد بککککر  زنککککدنک بهبککککود و ت ککککالکسرکککککزی، تککککبش بککککرای های سنرهککککائک از خواسککککت 

ر  سکآنهر  نوان وسکککیل  باشکککد، در  کککین حکککا  شکککف سکککادی را  کککرفا بککک  ککک  انسکککانک  کککِ

 نگکککاه ینحکککوهویژه ایکککن تلقکککک ککککردن کککک  نبایکککد بککک  آن نقکککش ت یکککین کننکککده قائککک  شکککد. )بککک 

   [سنش خاص  attitude] (دهد.است ک  سا را بهح پیوند سک آتتیتود" ک"غیرآسری ائ

ککککردح، بکککروور سبکککادرت بککک  خوانکککدن کتکککا  شکککسا نسک شکککویقِ بکککا ایکککن حکککا  سکککن هرنکککز بکککدون ت

خکککدا بکککرای سکککن  هواژ کککرا کککک  آن بکککرای سکککن بککک  زبکککان غیرقابککک  فهکککح نوشکککت  شکککده اسکککت. 

ایسککککت از س سو    یککککزی نیسککککت  ککککز بیککککان و حا کککک  وکککک   انسککککان، تککککورات و ان یکککک 

اسکککککا بسکککککیار ابتکککککدائک. هکککککیه ت سکککککیری، هکککککر انکککککدازه هکککککح  ،های احتکککککراح برانگیکککککزافسکککککان 

توانککککد )بککککرای سککککن(  یککککزی را در ایککککن ارزیککککابک تاییککککر دهککککد. ت سککککیرهای ظری انکککک ، نسک

در واقککککع رب ککککک بکککک  سککککتن اولیکککک   لکککککبسککککیار ستنککککو ک از آن و ککککود دارنککککد و یظری انکککک 

ی نکککک هککککای دیگککککر نسودین یساننککککد هسکککک  ،یهککککودِ ی تحریکککک  نشککککده ندارنککککد. بککککرای سککککن دیککککنِ 

دانح و آن سکککک و کککزخکککود را  ،خرافکککات ابتکککدائک اسکککت. و قکککوح یهکککود کککک  سکککن بکککا سیککک  بکککارزِ 

ش شککککدیدا   ککککین هسککککتح، هککککیه سنزلککککت خا ککککک بککککرای سککککن نسککککبت بکککک  سبککککا آدا  و رسککککو

از سککککایر  ان  نککککدان بهتککککرکنککککد، آنکککک سک یککککاریاح  ککککا ککککک  ت ربکککک آنسککککایر اقککککواح نککککدارد. تککککا 

 خککککود را ازبککککا نداشککککتن قککککدرت ]در  ککککو  تککککاری.[  ککککک  . هر نککککد ند هککککای انسککککانک نیسککککتنروه

 قکککوح ان راآنککک  هکککیه  ککک تک کککک  غیر از ایکککن سکککنبککک  داشکککت  باشکککند.هکککا دور نگاهافرا بکککدترین 

 ح.شناسنسک کرده باشد  "برنزیده"

سقککککاح برتککککر و سکککک ک در  اد ککککایدانح ککککک  شککککسا نذشککککت  از آن، سککککن ایککککن را دردنککککا  سککککک

 نوان انسکککککان و سکککککتید، ی کککککک بیرونکککککک بککککک دو دیکککککوار غکککککرور ه کشکککککیدن دفکککککاس از آن بکککککا

ای سکککد ک هسکککتید کککک  ا ککک  از  نبککک   نوان انسکککان، نوان یهکککودی. بککک دیگکککری درونکککک بککک 

کککککک  آن را در سکککککورد سکککککایرین حکککککا  آن .شکککککود نسک شکککککسا شکککککاس  ، لیکککککت هسگانیسکککککت 

  لیککککتِ اسککککا  ی تاپرسککککتک.بککککرای  قیککککده  ی نوان یهککککودی سککککد ک استیککککازبکککک  و پذیریککککد سک

سککککا آن را بککککرای  هستککککایبکاسککککپینوزای  ککککک  نان ؛سحککککدود ا ککککوال دیگککککر  لیککککت نیسککککت 

ی تاپرسکککککتک  بکککککاورِ  ا ککککک  تسکککککل ِ داد. و در  تشکککککخیص  ا تسکککککاح ووکککککوحبار بککککک نخسکککککتین

ادیککککان  بی ککککک را  [animistic view  ،بککککاور بکککک  روح] کسککککتتوانککککد نگککککرش انیسیننسک

تکککبش  ی ِ  ککک دهیح؛ اسکککا  یکککزی نایکککن دیوارهکککا سکککا فقککک  خکککود را فریککک  سککککسلاکککک کنکککد. بکککا 

 اخبقک سا نخواهد شد؛ بل   بر  س. 

ککککک  سککککن اخککککتب  نظککککر در باورهککککای ف ریسککککان را کککککاسب  ککککریش بیککککان حککککا  پککککس از آن

رفتکککار  یکککابکباشکککد، ی نکککک در ارزش ککک  ا ککک  سکداشکککتح، بکککرایح سحکککرز اسکککت کککک  سکککا در آن

کنکککد تنهکککا هسکککان اسکککت ک یکککزی کککک  سکککا را از هکککح  کککدا س آدسکککک، بسکککیار بهکککح نزدیکککم هسکککتیح.

بکککک  ایککککن خککککا ر سککککن ف ککککر  ناسککککد.دادن سکو  قبنککککک  لککککوه یسائح ف ککککروکککک  ،ککککک  فرویککککد 

دیگککککر را کککککردیح هحسکسووککککو ات سشخ ککککک  ککککحبت  یدر بککککاره سککککا انککککر کنح ککککک سککککک

 .فهسیدیحخو  سک

 با تش ر  سیسان  و بهترین آرزوها،

 آ. اینشتین شسا
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 "نامه خدا"

 با دستخط اینشتین  تبار، ب  اریم نوت ید، فیلسو  آلسانک یهودی اصل نامه اینشتین 
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 ۲ا   )کپک( ناس  اینشتین ب  اریم نوت یند 

 

 

 
Einsteins „Gottes-Brief“ für 2,9 Millionen Dollar versteigert 

 ۷پاکت پستک ناس  اینشتین ب  اریم نوت یند 

 

https://www.domradio.de/video/einsteins-gottes-brief-fuer-29-millionen-dollar-versteigert
https://www.domradio.de/video/einsteins-gottes-brief-fuer-29-millionen-dollar-versteigert
https://www.domradio.de/video/einsteins-gottes-brief-fuer-29-millionen-dollar-versteigert
https://www.domradio.de/video/einsteins-gottes-brief-fuer-29-millionen-dollar-versteigert
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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, 
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eine äussere als Mensch und eine innere als Jude. Als Mensch beanspruchen 

Sie gewissermassen einen Dispens von der sonst acceptierten Kausalität, als  

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 

 

 دا"خ " نامه

 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”.) 
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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  

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 

 

 منابع:

      1WDR.   سس اینشتین در اتاق کارش دردانشگاه پرینستون از سایت ۱
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