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Let us live for man. Let us remember that 
those who have sought for the truths of 
nature have never persecuted their fellow-
men. The astronomers and chemists have 
forged no chains, built no dungeons. The 
geologists have invented no instruments of 
torture. The philosophers have not 
demonstrated the truth of their theories by 
burning their neighbors. The great infidels, the 
thinkers, have lived for the good of man. 
  
I believe in turning our attention to things of 
importance – to questions that may by some 
possibility be solved. It is of no importance to 
me whether God exists or not. I exist, and it is 
important to me to be happy while I exist. 
Therefore, I had better turn my attention to 
finding out the secret of happiness, instead of 
trying to ascertain the secret of the universe. 
  
We are laying the foundations of the grand 
temple of the future – not the temple of all the 
gods, but of all the people – wherein with 
appropriate rites, will be celebrated the 
religion of Humanity. We are doing what little 
we can to hasten the coming of the day when 
society shall cease producing millionaires and 
mendicants – gorged indolence and famished 
industry. 
  
Humanity is the grand religion, and no God 
can put a man in hell in another world, who 
has made a little heaven in this. 
  
God cannot make a man miserable if that man 
had made somebody else happy. God cannot 
hate anybody who is capable of loving 
anybody. Humanity – that word embraces all 
there is. 
  
If abuses are destroyed, man must destroy 
them. If slaves are freed, man must free 
them. If new truths are discovered, man must 
discover them. If the naked are clothed; if the 
hungry are fed; if justice is done; if labor is 
rewarded; if superstition is driven from the 
mind; if the defenseless are protected and if 
the right finally triumphs, all must be the work 
of man. The grand victories of the future must 
be won by man, and by man alone. 
  
Man must learn to rely upon himself. Reading 
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که در  نانی آبگذاريد . زندگی کنيم) انسان (آدمبگذاريد بنام 
هرگز انسان های مشابه و جستجوی حقيقت طبيعت بودند 

 ستاره شناسان، و . بياد بياوريم  راخود را اعدام نکردند
گز زنجير آهنين بهم نبافتند، هرگز حفره شيمی دان ها هر

زمين شناسان هرگز ابزاری برای .  تاريک زندان نساختند
فيلسوفان تئوری های حقيقی و . زار ابداع نکردندآشکنجه و 

.  حقيقت را با سوزاندن همسايگانشان به مردم ارائه ندادند
 فقط برای نيکی مردمان  برجسته دگر انديشانآزاد انديشان و

 انسان ها زيسته اندو 
 

باور من بر اين است که بايستی به آنچه در اطراف ما 
 سئوال کنيم تا بطريقی بعضی –ميگذرد توجه ديگری بکنيم 
برای من مهم نيست که خدا . نا شکفته ها شکافته شوند

من وجود دارم، ولی مهم است که تا زنده . وجود دارد يا نه
هتر است توجهم را به بنا بر اين، ب. هستم شاد زيست کنم

 راز  نه يافتن سازم زيستن متوجه شاديافتن راهی برای 
 .کهکشان ها و جهان اليتناهی

 
 نه –ما بنيان و اساس معبد بزرگی از آينده را بر پا ميداريم 

  که با -؛ و البته بنيان آن همه مردمان  متعدد رامعبد خدايان
د نن خواه مذهب انسانيت را جشمعقولیداب و تشريفات آ

ما هر کار کوچکی از دستمان بر ميآيد ميکنيم تا با .  گرفت
شتاب هرچه تمامتر آنروز هائی را در جامعه ببينيم که 

 ولع تنبلی و سستی و همچنين –ميليونر و گدا توليد نميشود 
 .سعه نمييابدوگرسنگی صنعتی ت

 
انسان انسانيت بزرگترين مذهب است، و هيچ خدائی نميتواند 

ا در يک دنيای ديگر به جهنم رهنمون گردد،  در حاليکه  رها
 . در اين دنيا يک بهشت کوچک درست کرده اند

  
خدا نميتواند انسان را بدبخت و بينوا کند در حاليکه آن 

خـــدا نميتوانـــــد . شخص کس ديگری را شاد کرده است
نفرت خود را نسبت به اشخا صی که قادر بوده اند فرد 

) انسانيت( آن يک کلمه –دوست بدارند ابراز دارد ديگری را 
 .همه چيز را در بر ميگيرد

 
سان ها بايد ان برچيده شود ی بد رفتار قرار است که ظلم واگر

اگر برده  مهم، کمر همت ببندند،  امربرای تحقق بخشيدن اين
اگر . زاد کندآها بايستی آزاد باشند انسان بايستی آنها را 

د، مردمان بايستی آن وشکار شآ يستیبا تازه ایحقيقت 
اگربرهنگان بايستی لباس بر تن . دآشکار سازنحقيقت را 

کنند؛ اگر گرسنگان بايستی غذا داده شوند؛ اگر داد بايد داده 
م پرستی و وشود؛ اگر کار بايد مزد داده شود؛ اگر موه

خرافات بايستی از مغز ها رانده شوند؛ اگر بی دفاع ها 
شوند و در نهايت اگر حقيقت آشکار و پيروز بايستی حمايت 

 پيروِزی های . باشد) مردمان(بايد کار انسان  هااينشود همه 
  آينده بايستی توسط انسان ها و فقط انسان ها بدست آيند

 
. انسان بايستی فرا بگيرد که بخود اعتماد و اتکاء داشته باشد



bibles will not protect him from the 
blasts of winter, but houses, fire and 
clothing will. To prevent famine one plow 
is worth a million sermons and even 
patent medicines will cure more diseases 
than all the prayers uttered since the 
world began. 
  
I prefer to make no being responsible. I 
prefer to say: If the naked are clothed, 
man must clothe them; if the hungry are 
fed, man must feed them. I prefer to rely 
on human endeavor, upon human 
intelligence, upon the heart and brain of 
man. There is no evidence that God ever 
interfered in the affairs of man. The hand 
of earth is stretched uselessly towards 
heaven. From the clouds there comes no 
help. In vain the shipwrecked cry to God. 
In vain the imprisoned ask for liberty and 
light – the world moves on, and the 
heavens are deaf, dumb, and blind. The 
frost freezes, the fire burns, slander 
smites, the wrong triumphs, the good 
suffer, and prayer dies upon the lips of 
faith. 
  
Religion is like a palm tree – it grows at 
the top. The dead leaves are all 
orthodox, while the new ones are all 
heretics. 
  
The first great step toward national 
reformation is the universal acceptance 
of the idea that there is no escape from 
the consequences of our acts. I cannot 
believe that moral character will be 
weakened by the statement that there is 
no escape from the consequences of our 
acts. 
  
If there is a man in the world who is not 
willing to give to every human being 
every right he claims for himself, he is 
just so much nearer a barbarian than I 
am. It is a question of honesty. The man 
who is not willing to give to every other 
the same intellectual rights he claims for 
himself, is dishonest, selfish and brutal. 
  
When the rights of even one human 
being are held in contempt, the rights of 
all are in danger. We cannot destroy the 
liberties of others without losing our 
own. By exciting the prejudices of the 
ignorant we at last produce a contempt 
or law and justice, and sow the seeds of 
violence and crime. 

او را از سرمای ) هر کتاب آسمانی( انجيل خواندن
شديد زمستان محفوظ نخواهد داشت بلکه يک خانه، 

برای . آتش و لباس مناسب اينکار را خواهد کرد
ر و گرسنگی يک شخم در زمين ــجلوگيری از فق

ارزش ميليون ها موعظه و نيشايش را پيدا ميکند و 
شفا خواهد حتا ابداع يک دارو بيشتر بيماری ها را 

داد تا آنهمه دعا که از پيدايش زمين  تا به امروز 
 . بکار گرفته شده است

 
. من ترجيح ميدهم کـَس ديگری را مسئول اينکار نکنم

اگر برهنگان بايستی لباس بتن : ترجيح ميدهم بگويم
کنند انسان بايستی به آنها لباس بدهد؛ اگر گرسنگان 

من . نها غذا بدهندبايستی سير شوند مردم بايستی به آ
ترجيح ميدهم به آمال و آرزو های انسان بيشتر 
اعتماد و تکيه کنم، به ذکاوت و هوشياری انسان، به 

شواهدی در .  قلب و مغز مردمان تا به چيز ديگر
دست نيست که نشان دهد خــــدا در امور انسان ها 

دست های زمينيان بی ثمر به . دخالت نموده است
از ابر ها کمکی نخواهد . شدهسوی بهشت دراز 

زاری و کشتی شکستگان بيهوده رو به خدا . رسيد
 ميکنند، زندانيان بيهوده و عبث آزادی و گريه

 دنيا به چرخش –روشنهائی را از خـــد ا طلب ميکنند 
خود ادامه ميدهد، و بهشت گوش هايش کر است، الل 

سرما يخ توليد .  و خاموش، بی زبان است و نا بينا
تش ميسوزاند، تهمت و افترا زننده شکسته و آ کند،مي

 خشک کيش و اعتقادخرد ميشود و دعا ها در لبهای 
 .ميشوند

 
 در باال رشد ميکند –مذهب مثل درخت خرما ميماند 

برگ های خزان زده و مرده هـــمه مثل  . تا قد بکشد
عقايد کليسا ئی هستند، در حاليکه همه تازه داده ها 

 .اشندبدعت گذار ميب
 

اولين قدم در جهت تحول و دوباره زايش ملی  قبول 
ت که بيان ميدارد ـــ نظريه ای اسهمه گير و جهانِی

هرگز راه فراری برای نتيجه حاصل از اعمال خودمان 
شه روانی و دمن نميتوانم باور کنم که اين خ. نيست

فکری فرار از مسئوليت در مرور زمان  مستهلک 
 .شده ونميتوان از نتيجه حاصل فراری را تصور نمود

 
اگر انسانی در دنيا پيدا شود که مايل نباشد همه 
حقوقی را که برای خود مدعی است به بنی آدم  
ديگری ارزانی دارد، او به وحشی بيشتر شباهت دارد 

.   يک سئوال صادقانه استاين.  تا به يک انسان
انسانی که مايل نيست بخشش نمايد و نميخواهد تا 
ديگران همانند او از آن حقوقی بهرمند شوند که او 
برای خود قائل است يک دروغ گو؛ متقلب، خودخواه 

 .و حيوان صفت است
 

اگر حقوق يک انسان تحقير شده و در خفت 
نگاهداشته شده باشد حقوق همه در خطر قرار 

زادی ديگران را مختل آما هرگز نميتوانيم . ميگيرد
با . سازيم بدون اينکه حقوق خودمان نيز صدمه ببيند

به هيجان آوردن و بکار گيری تبعيض بدست خود 
تحقير و خفت و دادگستری قانون را دامن زده ايم و 

 .تخم وحشيگری و جنايت را پاشيده ايم



  
We are under no obligation to stand still and allow 
ourselves to be murdered by one who honestly 
thinks that it is his duty to take our lives. 
  
Let us judge each other by our actions, not by 
theories. Not by what we happen to believe – 
because that depends very much on where we 
were born. 
  
I believe in helping people to help themselves. I 
believe that corporations, and successful men, 
and superior men intellectually, should do all 
within their power to keep from robbing their 
fellowmen. The superior man should protect the 
inferior. The powerful should be the shield of the 
weak. Today, it is, for the most part, exactly the 
other way. The failures among men become the 
food of success. 
 
Rouse yourself to do all useful things, to reach 
with thought and deed the ideal in your brain, to 
give your fancies wing, that they, like chemist 
bees, may find art’s nectar in the weeds of 
common things, to look with trained and steady 
eyes for facts, to find the subtle threads that join 
the distant with the now, to increase knowledge, 
to take burdens from the weak, to develop the 
brain, to defend the right, to make a place for the 
soul. This is real religion. This is real worship. 
  
I do believe in the nobility of human nature. I 
believe in love and home, kindness and humanity. 
I believe in good fellowship and cheerfulness, in 
making wife and children happy. I believe in good 
nature, in giving to others all of the rights that 
you claim for yourself. I believe in free thought, in 
reason, observation, and experience. I believe in 
self-reliance and in expressing your honest 
thought. I have hope for the whole human race. 
What will happen to one will, I hope, happen to all 
and that, I hope, will be good. Above all, I believe 
in liberty. 
  
Religion has not civilized man – man has civilized 
religion. 
  
Religion does not consist in worshipping gods, but 
in aiding the well-being, the happiness of man. No 
human being knows whether any god exists or 
not. All that has been said and written about “our 
god” or the gods of other people has no known 
fact or foundation. Words without thoughts, 
clouds without rain. Let us put theology out of 
religion. 
  

 
ر ميکنند وظيفه ما موظف نيستيم در مقابل کسانی که تصو

شان اينست تا زندگی ديگران را از آنان بگيرند آرام 
 .نشسته و کشتــــه شدن را بپذيريم

 
اجازه بدهيد همديگر را با نتيجه اعمــا لمان بسنجيم نه با 

 –نه با آنچه در گذشته اعتقاد داشتيم . نانآتئوری های 
تباط زيرا اين مسئله بيشتر به آنجائی که دنيا آمده اند ار

 .پيدا ميکند
 

من معتقدم بايد ديگران را ياری دهم تا بخودشان کمک 
معتقدم شرکت های بزرگ، مردان موفق و مردمان . کنند

م خود را بکار گيرند تا از دگر انديش ممتاز ميبايست تمام ٌه
مردمان ممتاز بايستی انسان . چاپيدن ديگران پرهيز کنند

درتمندان بايد سپر ق. های زير دست را در پناه بگيرند
امروز بطور اخص اين وضعيت درست . ضعيفان باشند
شکست در بين بعضی ها  به موفقيت . برعکس است

 .ديگران منجر ميشود
 
 

در خود بيداری را بوجود آوريد تا با افکار و کردار خويش 
 خود برسيد، بخود آن پر ادراکبه آرمان وکمال مطلوبی در 
بور عسل با تخصص شيمی پروازی را بدهيد که يک زن

دانی خويش شهد الزم از سبزه و گياهان مشابه را جستجو 
ميکند، با چشمان تعليم ديده و بصيرت الزم برای پيدا کردن 

بهم پيوند تار های ماهرانه ای که گذشته و امروز را 
نجا باال ببريد تا بار سنگين را از اميدهد، دانشتان را تا بد
غز هايتان را پرورش دهيد تا از ضعيفان بر کنار کنيد، م

 .حق و داد دفاع کنيد، اين است نيايش و پرســتـــش واقعی
 

من به عشق و . من به نجابت طبعيت انسانی باور دارم
من به همياری . کاشانه، به مهربانی و انسانيت باورد دارم

و دوستی نيکو وبه خوشروئی، به شادی همسر و فرزندان 
عت زيبا باور دارم، به دادن تمام حق من به طبي. باور دارم

ها به ديگران همانگونه که برای خود روا ميداريد و تجربه 
من به آزادی انديشه ايمان دارم، به .  ميکنيد باور دارم

من به . دليل، مشاهده و مالحظه و تجربه  باور دارم
دلگرمی های شخصی و اعتماد و ابراز پندار نيک باور 

اميدوارم، .  شامل همه بشريت ميشوداميد واثق من. دارم
هر نوع نيکی بر کسی شامل ميشود بايستی شامل همه 

 .باالتر از همه من به آزادی ايمان دارم. شود
 

 انسان ها مذاهب را -مذهب انسان ها را متمدن نکرده است
 .در آورده اندبصورت متمدن 

 
به نيايش خدايان خالصه نميشود، اما رهنمودی مذهب 
تر زندگی کردن ميباشد، برای شادی انسان ها برای به

هرگز هيج انسانی نتوانسته دريابد خدا وجود دارد يا . است
خدايان ديگر " خدای ما"هر آنچه در گذشته در مورد . خير

. مردمان  نوشته و گفته شده بنيان و اعتبار اساسی ندارد
اجازه . کلمات بدون انديشه همانند ابر بدون باران است

 . خدا شناسی را خارج از مذهب نگاه کنيم بدهيد
 



Religion and morality have nothing in 
common, and yet there is no religion except 
the practice of morality. What you call religion 
is simply superstition. 
  
Real religion means the doing of justice. Real 
religion means the giving to others every right 
you claim yourself. Real religion consists in 
duties of man to man, in feeding the hungry, 
in clothing the naked, in defending the 
innocent, and in saying what you believe to be 
true. 
  
A religion that does not command the respect 
of the greatest minds will, in a little while, 
excite the mockery of all. 
  
I am a believer in the home... I believe that 
the home, the family, is the unit of good 
government... That is all there is in this world 
worth living for. Honor, place, fame, glory, 
riches – they are ashes, smoke, dust, 
disappointment, unless there is somebody in 
the world you love, somebody who loves you; 
unless there is someplace where you can feel 
the arms of children around your neck, some 
place that is made absolutely sacred by the 
love of others. 
  
I say, religion is all here in this world – right 
here – and that all our duties are right here to 
our fellowmen; that the man who builds a 
home, marries the girl that he loves, takes 
good care of her, likes the family, stays home 
nights, as a general thing; pays his debts, 
tries to find out what he can, gets all the ideas 
and beautiful things that his mind will hold, 
turns a part of his brain into a gallery of fine 
arts, has a host of paintings and statues 
there, then has another niche devoted to 
music – a magnificent dome, filled with 
winged notes that rise to glory – now, the 
man who does that gets all he can from the 
great ones dead; swaps all the thoughts he 
can with those alive, true to the ideal that he 
has here in his brain – he is what I call a 
religious man, because he makes the world 
better and happier. He puts the dimples of joy 
in the cheeks of the ones he loves, and he lets 
the gods run heaven to suit themselves. 
  
Astrology was displaced by astronomy. 
Alchemy and black art gave way to chemistry. 
Science is destined to take the place of 
religion. In my judgment, the religion of the 
future will be Reason. 

، مذهب و سيرت اخالقی هيچ مرز مشترکی با هم ندارند
و مذهبی نيست که بدون سيرت های اخالقی بتواند 

خرافات و نام دارد هر آنچه که مذهب . برآورده شود
 .وهوماتی بيش نيستـــم
  

مذهب واقعی يعنی . ریمفهوم حقيقی مذهب يعنی دادگست
نچه که بخود روا آدادن حق به ديگران در مورد هر 

مذهب واقعی يعنی ابراز وظيفه يک انسان . ميداريم
ن نسبت به انسانی ديگر، سير کردن گرسنه، پوشاند

را که اعتقاد برهنگان، دفاع از بيگناهان، و گفتن آنچه 
 . داريد حقيقت است

 
م نمی نهد، در مدت بسيار مذهبی که افکار واال را احترا

 .کوتاهی، موجب استهزا و خنده همه قرار خواهد گرفت
 

من به آن خانه ايمان ... من به خانه و کاشانه باور دارم
زيست که  ارزش ....دارم، به فاميل و واحد خوب دولت

وازه و آافتخار، مکان، . را دارد در اين دنيا کردن
ن دنيائی که شهرت، جالل و شکوه، تمول، همه در اي

شمادوستش داريد؛ خاکستر، دود و خاک هستند مگر 
 که باشدکسی شما را دوست داشته باشد؛ مگر جائی 

نجا بازوی فرزنداندان را دور گردن خود آدر بتوانيد شما 
حس کنيد، جائيکه بطور مطلق بدليل عشق ديگران 

 .مقدس و روحانی شده
 

ين جا، اين  در اين دنيا، در هم،بــــمن ميگويم، مذه
است که همه ما  وظائف خود نسبت به ديگران را بجا 
آوريم، انسان هائی که خانه ای ميسازند، با دخترانی 
ازدواج ميکنند که به او عشق ميورزند، به سرفرازی از 
او پرستاری ميکنند، فاميل را دوست دارند، شب ها در 
خانه ميمانند؛ بطور کلی، قرض های خودش را 

سعی ميکند تا چيزی را که الزم دارد بدست ميپردازد، 
در ادراک او ورد، تمام آمال و خواسته هائی را که آ

 را دنبال ميکند، قسمتی از مغزش را که پذيرفته شده
سرسرا و گالری هنر های ظريفه است به نقاشی ها و 
مجسمه های ظريف اختصاص داده، و شامل فرو رفتگی 

افته،  به يک ديگری است که به موزيک اختصاص ي
گنبد با شکوه و مجلل، کلمات پر باری که به بلندای 
آسمان های شکوهمند ميرسند، امروز،  هر انسانی آن 
کند که بزرگان بخاک خفته بدست آوردند، و آن ها را به 

نچه آانديشه های  زندگان امروز مبدل سازد، دنيا را از 
انه او زنخدان شادی را در  چ. هست شاد تر خواهد کرد

شخصی که به او عشق ميورزد ايجاد خواهد نمود و  
خدايان را بحال خودشان خواهد گذاشت تا بهشت خويش 

 .را  آنطور که ميخواهند اداره کنند
 

کيما گری . طالع بينی با ستاره شناسی اشتباه شده است
مقدر شده است تا . و هنرسياه بندی جای شيمی را گرفته

ورد من، مذهب آينده آدر بر. علوم جای مذهب را بگيرد 
 . خواهد بود"عقل"
 
 
   



 

  
We need the religion of the real, the faith 
that rests on fact. Let us turn our attention 
to this world – the world in which we live. 
   
I will not sacrifice the world I have for one 
I know not of. I will not live here in fear, 
when I do not know that that which I fear, 
lives. I am going to live a perfectly free 
man. I am going to reap the harvest of my 
mind, no matter how poor it is... 
  
I insist, happiness is the end – virtue the 
means – and anything that wipes a tear 
from the face of man is good. 
  
The only authority is Nature – the facts we 
know. 
  
I do believe in the religion of justice, of 
kindness. I believe in humanity. I do 
believe that usefulness is the highest 
possible form of worship. The useful man 
is the good man; the useful man is the real 
saint. I care nothing about supernatural 
myths and mysteries, but I do care for 
human beings. 
  
A good deed is the best prayer; a loving 
life is the best religion. 
 
I have no reverence for a falsehood. 
  
Nothing can be more sacred than a home, 
no altar purer than the hearth. 
  
My creed is this: Happiness is the only 
good. The place to be happy is here. The 
time to be happy is now. The way to be 
happy is to make others so. 

 
 
 

 

 
 را بر ما مذهب حقيقت را نياز داريم، دينی که همه چيز

اجازه بدهيد اين دنيا را دگرگون . حقايق بنيان نهاده باشد
 . دنيائی که ما در آن زيست ميکنيم-کنيم

 
من دنيا را قربانی فردی که از او چيزی نميدانم نخواهم 

من در اين دنيا با ترس و واهمه زندگی نخواهم کرد، ! کرد
. وقتی آگاه نيستم از چه چيز آن بايستی ترس داشته باشم
. من به آزادی تمام يک انسان دراين دنيا زندگی خواهم کرد

من محصول افکارم را درو خواهم کرد، هر قدر هم که 
 . ..ضعيف و کوچک باشد

 
 تقوا و –اصرار ميــــورزم، شادی آخرين کالم است 

پاکدامنی به اين معنی است، يا هر چيزی که اشک را از 
 .صورت انسان ديگر ی پاک کند خوب است

 
 . حقيقتی که ما ميدانيم–ق طبيعت است لتنها قادر مط

 
من به . من به مذهب دادگستری و نيکی ايمان دارم

من به اين ايمان دارم که مفيد بودن . انسانيت ايمان دارم
انسان مفيد بهترين مردم . باالترين نوع ممکن عبادت است

من به ما وراء . است، انسان مفيد يک پارسای خوب است
يعه، استوره ها و سر و معما اهميت نميدهم، اما برای الطب

 .انسان اهميت قائل هستم
 

کردار نيک بهترين نيايش است؛ زندگی که زندگی شود 
 .بهترين مذهب است

 
 .من به دروغ و کذب کمترين احترامی ندارم

 
هيچ چيز نميتواند به اندازه يک خانه مقدس باشد، هيچ 

 . را بگيردچيز نميتواند جای يک قلب پاک
 

جای اين شادی . تنها شادی خوب است: کيش من اين است
راه شاد زيستن شاد . زمان شادی هم اکنون است. اينجاست

 .کردن ديگران است
 
 

      
 

سعی شد کلمات ظريف و پر معنی انگرسول به فارسی 
 .برگردانده شود تا برای پارسی خوانان هم مفيد باشد

 ک-ح -
    ٢٠٠٣ – ١٠نوامبر  -


