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پیشگفتار
 این کتاب در مورِد خوب فکر کردن دربارة چیزهاِى مهم است. آدم بزرگ ها
 به این نوع فکر کردن «فلسفه» مى گویند. این کلمه از زباِن یوناِن باستان

 سرچشمه مى گیرد و به معنِى «عشق به خرد» است. این کتاب به تو نشان
 خواهد داد که فلسفه حتماً قرار نیست مشکل و پیچیده باشد. فلسفۀ خوب
 کافیست که شفاف باشد و هر چه را که مى گوید به روشنى توضیح دهد.
 طورى که بتوان درك کرد چرا با عقل جور در مى آید.  یکى از ویژگى هاِى

 مهِم این کتاب این است که مخاطبش همۀ افرادند، فارغ از این که چه
 اعتقادى دارند. پس هدفش سخن گفتن با تو است. فکر مى کنى در رسیدن
 به این هدف موفق خواهد بود؟ آیا به آن این فرصت را داده اى که بختش را
 در موفقیت بیازماید؟ تنها کارى که الزم است انجام دهى این است که آن
 را بخوانى و ببینى که آیا با آن موافقى یا نه؟ اگر موافق نیستى، ببین آیا
 مى توانى دلیلى را براِى این باورت پیدا کنى؟ بعد ببین که آیا پاسخى که

 براِى ارائه دارى پاسِخ خوبى است یا نه. آیا پاسخى است که بتواند هر کسى
 را قانع کند؟ اگر موفق به انجاِم این کار بشوى، تو هم یک فیلسوف خواهى

بود. به جمِع ما خوش آمدى!

دنیل ِدنِت
 استاِد فلسفه در دانشگاِه تافتس



 سالم! اسِم من اِل هست..
از آشنایى با تو خوشبختم!



من انسان گرا هستم!



 انسان گرا کسى است که سعى مى کند انساِن خوبى باشد؛ چون
 که مى خواهد جهان را براِى همگان به جایى بهتر براِى زیستن

 بدل کند.



 آیا تا به حال این عنوان
به گوَشت خورده است؟

آن دربارة  من  هم مدرسه اى هاِى  از   خیلى 
از من به خاطِر همین هم  نمى دانند.   چیزى 
درك را  آن  معنِى  بتوانند  تا  مى کنند   سؤال 
. کنند.  

 معموالً این سؤاالت زمانى شروع مى شود
 که هم کالسى هایم از من مى پرسند که به

 چه عبادتگاهى مى روم.

هیچ به  که  مى گویم  جواب  در  هم   من 
 عبادتگاهى نمى روم.
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عدالتِ اجتماعی

 گروه هاِى انسان گراِ زیادند و این فرصت را براِى ما مهیا مى کنند
 که بتوانیم عضوى از یک اجتماع باشیم — درست همان طور که

 کلیسا هم یک اجتماع است.



زیست شناسى

تفکرِ نقادانه

 مسئولیتپذیري

عدالتِ اجتماعی
صلح و

ت حفاظت از محیطِ زیس

آگاهیِ جهانی

 بعضى از انسان گرایان ترجیح مى دهند که به
یک گروِه سازمان یافته تعلق داشته باشد.

فلسفه
فرگشت



 اجتماعى که خانوادة من به آن تعلق دارد از
 دوستان و بستگان، هم مدرسه اى ها و باشگاِه

ورزشِى مورِدعالقه مان تشکیل شده است.







 بعضى از دوستانم مى پرسند تو که به هیچ عبادتگاهى نمى روى و کتاب هاى آن ها — مثًال

 انجیل و قرآن — را نمى خوانى، از کجا مى فهمى که چه کارى خوب است و چه کارى بد؟

 ما در خانواده مان با هم کتاب هاِى دینى نمى خوانیم، اما عاشِق خواندن کتاب هایى هستیم

 که در مورِد علم، طبیعت،  و تاریخ نوشته شده اند و این به ما کمک مى کند که دریابیم

چگونه مى توانیم انسان هاِى خوبى باشیم.

 پدر و مادرم یک قاعدة ساده را به من یاد داده اند که به کمک آن بتوانم خوبى

را از بدى تشخیص دهم.

اسِم این قاعده قاعدة پالتین است.

قاعدة پالتین قاعدة ساده اى است:

با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست دارند با آن ها رفتار شود.



هزاران سال است که قواعدى از این قبیل به بشریت تعلیم داده شده است:

آئیِن بودایى:

 اگر رفتارى مایۀ رنجِش شماست، با
دیگران هم آن گونه رفتار نکنید.

 [بودا | اوداناوارگا 81:5 | قرن ششم پیش از

دوراِن مشترك]

آئیِن هندو:

 مفهوِم وظیفه را در این عبارت مى توان
خالصه کرد:

 با دیگران آن کارى را نکن که، اگر آن
را در حِق تو کنند، آزرده شوى.

 [مهاباراتا 7151:5 | قرِن سوِم پیش از
دوراِن مشترك]

 مکتِب ُکنِفسیوس:
 مبناِى همۀ نیکى ها و مهرورزِى همراه با
 عشق در این یک کالم خالصه مى شود: با
 دیگران آن کار مکن که دوست ندارى در

حِق تو کنند.
 [ُکنِفسیوس | منتخبات 32:51 | قرِن سوِم

پیش از دوراِن مشترك]

یهودیت:
آنچه را که از آن بیزارى در حِق همسایه
  ات نکن. کِل تورات همین است؛ بقیه

تفسیِر این جمله است.
| 6:a13 َهلیِل ارشد | تلموِد بابِل، شبات] 

قرِن یکم پیش از دوراِن مشترك]

مسیحیت:
 در هر چیزى، همان گونه که دوست

 دارى با خودت رفتار کنند، با
دیگران رفتار کن.

 [عیسى مسیح | انجیل َمّتى
 21:7 | قرِن یکِم دوراِن

مشترك]

اسالم:
 هیچ کس از شما ایمان نیاورده است،
مگر این که آنچه را که براى خود مى

 پسندد براِى دیگران نیز بپسندد.

 [محمد | چهل حدیِث نََووى (اربعیِن
 نََووى)،  حدیث سیزدهم، قرن هفتم

دوراِن مشترك]



 همان طور که در این تصویِر جالب مى بینید،
 قانوِن پالتین هم شبیِه دیگر قانون هاِى

طالیى است.



جالب و  ساده  خیلى  پالتین،  قانوِن  یعنى  قوانین،  این  انسان گرایانۀ   نسخۀ 
است.

من این طور از این قانون استفاده مى کنم:
آیا اگر اسباب بازِى دوستم را کش بروم، او از این کارم خوشش خواهد آمد؟

نه!  پس من هم اسباب بازیش را کش نمى روم.

 آیا اگر به دوستانم دروغ بگویم، آن ها از این
کارم خوش شان خواهد آمد؟

نه! پس من هم به آن ها دروغ نمى گویم.

قانوِن پالتین در تعییِن کارهاِى خوب هم به کار مى
 آید. این طورى:

 آیا اگر خوراکى هایم را با دوستانم تقسیم
 کنم، آن ها از این کارم خوش شان خواهد

آمد؟

 آره! پس من هم خوراکى هایم را
با آن ها تقسیم مى کنم.

 آیا مادرم دوست دارد که من به او
در تمیز کردِن اتاق و شستِن ظرف

 هاِى شام کمک کنم؟

 آره! پس من هم به او در تمیز
 کردِن اتاق و شستِن ظرف هاِى

شام کمک خواهم کرد.



 باید حواسم باشد که بعضى ها دوست ندارند آن طورى با آن ها رفتار شود که من دوست دارم دیگران
 با من رفتار کنند؛ چون که همۀ ما با هم فرق داریم. به همین خاطر است که قانوِن پالتین به ما یاد
 مى دهد که طورى با دیگران رفتار کنیم که آن ها دوست دارند با آن ها رفتار شود، نه طورى که من

دوست دارم دیگران با من رفتار کنند.

 نحوة استفادة آن به این شکل است: من دوست دارم که کِف پایم را قلقلک دهند، اما برادرم،
برایسون، دوست ندارد کسى کِف پایش را قلقلک دهد.

 پس من هم کِف پاِى برایسون را قلقلک نمى دهم. اما وقتى مامان کف پایم را قلقلک مى دهد، حسابى
ذوق مى کنم.

 دوستم، برینلى، مثِل من عاشِق سوشى نیست. به خاطر همین هم وقتى که مى خواهیم رستورانى را
 انتخاب کنیم، رستوران هاى سوشى را پیشنهاد نمى کنم. سعى مى کنم که رستوران هایى را انتخاب

کنم که پیتزا هم دارند؛ چون که برینلى خیلى پیتزا دوست دارد.



 گاهى بعضى از دوستانم از من مى پرسند: «چطور
 مى فهمى که به اندازة کافى خوب هستى که پس

 از مرگ به بهشت بروى؟».

به که  چیزى  اما   ، نمى دانم  چیزى  باره  این   در 
 خوبى مى دانم این است که اگر آدِم خوبى باشم و
و دور  که  مى شود  باعث  کنم،  کمک  دیگران   به 
باعِث همین  و  شوند  خوشحال   برى هایم 

خوشحالِى من هم مى شود.





مهم نیست که چینى، پاکستانى، آلمانى، یا مکزیکى باشى یا مثِل من اهِل ایاالِت متحده باشى.
 این هم مهم نیست که به کریشنا اعتقاد داشته باشى، به پوسایدون، به عیسى، یا به محمد یا این

که به هیچ خدا و پیغمبرى اعتقاد نداشته باشى، مثِل من.



مهم نیست که چینى، پاکستانى، آلمانى، یا مکزیکى باشى یا مثِل من اهِل ایاالِت متحده باشى.
 این هم مهم نیست که به کریشنا اعتقاد داشته باشى، به پوسایدون، به عیسى، یا به محمد یا این

که به هیچ خدا و پیغمبرى اعتقاد نداشته باشى، مثِل من.

 همۀ ما نهایِت تالش مان را مى کنیم که زندگِى
 سعادتمندى را بر روِى این کرة خاکى داشته باشیم.

 و این که آدِم خوبى باشیم و به دیگران عشق
 بورزیم، بیش از هر چیِز دیگرى، موجِب

سعادتمندِى ماست.



American Humanist Association: www.americanhumanist.org 

Humanist Manifesto: www.americanhumanist.org/what-is-humanism/manifesto3/ 

The Ten Commitments: www.humanistcommitments.org 

Effective Altruism: https://www.effectivealtruism.org 
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Freedom From Religion Foundation: www.ffrf.org
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Skeptic Society: https://www.skeptic.com 
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Hispanic American Freethinkers: http://hafree.org 
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American Atheists: www.atheists.org 
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Teacher Institute for Evolutionary Science: www.tieseducation.org 

Richard Dawkins Foundation: www.richarddawkins.net 
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بعضى از سایت هاِى محبوِب ما در زیر آمده اند:



براي کسب اطالعاتِ بیشتر از این تارنما دیدن کنید:
www.ellethehumanist.com  
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 مقدمۀ شیوا و قابِل فهِم اِل به انسان گرایى، براِى آزاداندیشاِن نوشکفته یا هر فرِد کم سن وسالى که مى خواهد نحوة زیستن
خارج از قید و بنِد تعصباِت دینى را بیاموزد، کتابى کامل و تمام عیار است.

- دکتر فیل زاِکرَمن، نویسندة «مفهوِم اخالقى بودن»، «رسِم زندگِى سکوالر»، و «جامعه بدوِن خدا»

این کتاِب کوچک که در مورِد عقِل سلیم است باید در دسترِس هر کودِك پرسشگرى قرار بگیرد.
- مارگارت داونى، پایه گذار و مدیر انجمِن آزاداندیشى

اِل یادآوِر زیباییست. این کتاب هم کتابى زیباست!
- َدن بارِکر، نویسندة «اخالقیات بدوِن اضافات»

این کتاب پیش مقدمه اى تمام وکمال براِى کودکاِن همۀ سنین است و به انسان گرایاِن کم سن و سال کمک مى کند که پاسخ
 هایى را براِى پرسش هاِى اجتناب ناپذیِر دوستاِن مذهبى شان پیدا کنند.

 - ِهمانت ِمهتا، سردبیِر «خداناباوِر خودمانى»، یکى از گردانندگاِن پادکسِت «خداناباوِر خودمانى»، نویسندة «راهنماِى بقاِى
یک خداناباوِر جوان»

 این داستاِن شفاف و خالصه راهى را پیِش پاِى کودکانى که بدوِن تربیِت دینى بزرگ شده اند مى گذارد که بتوانند با دوستاِن
 خود (چه مذهبى و چه غیرمذهبى) این ایده را در میان بگذارند که ریشۀ ارزش هاِى اخالقِى همۀ سنت ها سرانجام به این

باز مى گردد که انسان ها چگونه باید با یکدیگر رفتار کنند — این پیامى است که برابرى
 را به ارمغان مى آورد.

- پُل ُگلین، مدیِر اجرائِى انجمِن یهودیِت انسان گرا

 اِل، دخترِك انسان گرا کتابى فوق العاده در میاِن مجموعۀ رو به ازدیاِد
کتاب هاِى کودکى است که در زمینۀ انسان گرایى نوشته شده اند.

- کریستین وینِترمیوت، مدیِر آموزش در انجمن انسان گرایان آمریکا
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 «ااِل، دخترِكِ انسان گرا به زبانى چنان شیوا و گیرا جوهرة انسان گرایى را شرح مى دهد که هر کودکى
مى تواند به کمِک آن انسان گراِى دروِن خود را کشف کند».

- ِدیل مک گاون، نویسندة «پرورِش فرزند فراتر از چارچوِب دین و تربیِت فرزندانى آزاداندیش»

«اِل طراوت یکرنگى و کنجکاوى را، به گونه اى که فقط از یک کودك بر مى آید، به گفتمانى کهن
 مى افزاید. انتخابى عالى براِى خانواده هایى که مى خواهند همدلى را به جاِى دین و شفقت را به جاِى

تعصب ترویج دهند».
 - اندرو اِل. سیِدل، نویسندة «افسانۀ بنیان گذارى: چرا ملى گرایِى مسیحى در تضاد با ارزش هاِى

آمریکایى است»

 «اِل دخترِك انسان گرا مقدمه اى دلنشین به ارزش هاِى انسان گرایانه است که فضیلِت مهربانى را ارج
مى نهد».

 - رابین اى. بلوِمر، رئیس و مدیر عامِل مرکِز پرسش گرى و مدیِر اجرائى بنیاِد خرد و دانِش ریچارد
داوکینز

«مى توانم بگویم که اِل دخترِك انسان گرا بهترین کتاِب انسان گرایانه اى است که در این سال خوانده
  ام. آخر در این روزها چه چیزى بهتر از این است که بچه ها (و خانواده هاِى مهربان شان) به دیگر

کودکان بیاموزند که با یکدیگر مهربان باشند و رفتارى اخالقى با همدیگر داشته باشند؟»
- ِگِرگ اِم. اِپستاین، ُمبلِغ انسان گرایى در دانشگاِه هاروارد و اِم.آى.تى. و نویسندة «خوب بدوِن خدا»

 «اِل، مخصوصاً براِى کودکان، پیاِم مهمى را در بر دارد: اهمیِت تفاوِت ما با یکدیگر و اهمیِت رفتار با
دیگران به نحوى که مى پسندیم دیگران با ما رفتار کنند».

- ِکوین بولینگ، مدیِر اجرائِى اتحاِد سکوالر براِى دانشجویان

 «فلسفۀ زندگى که در این کتاب ارائه مى شود فلسفه اى مثبت، نویدبخش، و تکثرگرایانه است —
دقیقاً کتابى که همۀ کودکان باید در کناِر تخت خواب شان داشته باشد».

- نیک فیش، مدیِر خداناباوراِن آمریکا
$16.95

نوشتۀ
اِل هریس

و داگالس هریس

دخترِك انسان گرااِل

پیشگفتار
دنیل ِدنِت

برگردان
امیر منیعى

ویراستار
محمدکریم طهماسبى


