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خالصه از زندگینامۀ فلورانس 
  اسکاول شین

  
ــین در    ــکاول ش ــورانس اس ــال  24فل ــپتامبر س ــدن 1871 س  در کام

 امیلـی هاپکینـسون در پنـسیلوانیا و     ، مـادرش  .نیوجرسی به دنیا آمـد    
پدرش آلدن کـورت لنـت اسـکاول بـا خـانوادة بـسیار پرجمعیتـی در                 

ازدواج  چنـد سـال پـس از         .کردنـد   نیوآمستردام نیوجرسی زندگی می   
آنها فلورانس به دنیا آمد و پس از گذشت چند سال دیگـر او صـاحب                

   .برادر شد
 او  ،هاي مهم دولتی در خـانوادة مـادري فلـورانس           با وجود شخصیت  

هاي بـسیاري قـرار گرفـت و در میـان آنهـا بـه                 مورد توجه آمریکایی  
 پدربزرگ مادرش یکی از رهبـران سیاسـی      .درخشید  بهترین شکل می  

اي و اســتقالل  گیــري مواضــع قــاره گــرة شــوراي تــصمیمو عــضو کن
اي در    دایـی او نیـز کـه جایگـاه ویـژه          . هاي خاص کشوري بـود      بخش

 نقش به سزایی در طراحی پرچم آمریکا از خـود نـشان        ،کشور داشت 
 هم به خاطر شخصیت وطن پرست خـود شـعر          ،داد و پسرش جوزف   

انـست بـه     جـوزف پـس از چنـد سـال تو          . را سـرود   »درود بر کلمبیا  «
هاي دولت فدرال درآید و پس از مدتی هـم بـه              عضویت یکی از کنگره   
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 .گـردد عنوان رئیس مرکز هنرهـاي تجـسمی در پنـسیلوانیا منـصوب             
هــاي برجــسته در   نیــز یکــی از شخــصیت، آنــا،مــادربزرگ فلــورانس

   .فیالدلفیا بود که هم اکنون باید یاد و خاطرة او را نیز گرامی داشت
شویم کـه او بـه عنـوان یـک            دگی فلورانس متوجه می   با مروري بر زن   

هـاي زیبـایی بکـشد و حتـی بـراي             دختر بچۀ کوچک قادر بود نقاشی     
 او آنقدر ماهرانـه نقاشـی   .هاي زیبایی طراحی کند   طرح ،طراحان لباس 

نوشـت و     هـایش نـام خـود را نیـز مـی            کرد کـه در گوشـۀ نقاشـی         می
دیـد     او را مـی     طـوري کـه هـرکس نقاشـی        .زد  اش مـی    امضایی گوشه 

اي کشیده شده است نـه   کرد که توسط نقاش بزرگ و حرفه     تصور می 
   .یک دختر بچۀ کوچک

 فلورانس تصمیم گرفت که در مرکز       1897 تا   1889سرانجام در سال    
 .اي قرار بگیرد    هاي حرفه   هنرهاي تجسمی در پنسیلوانیا تحت آموزش     

نیـز نقـاش بـسیار       او   . اوِرت شین آشنا شد    ،در آنجا او با همسر خود     
کرد و    هاي نقاشی شرکت می     بسیار ماهري بود که اغلب در جشنواره      

 ایـرا   .داد  هاي نقاشی خود را در معرض دیـد همگـان قـرار مـی               گالري
نمـود و   گلکنز نیز کسی بود که از این زوج جوان به شدت حمایت مـی            

 ایـرا دربـارة فلـورانس و همـسرش          .داد  آنها را مورد تشویق قرار می     
گفت وِرت چنین میا:  

فلورانس به یک خانوادة متوسط و ساده تعلـق دارد امحـا روح بلنـد او                
 ، او نـه تنهـا مـن   .ها و گفتارش به آسانی قابل مشاهده است در نقاشی 

هـاي بـزرگ را نیـز مـسحور سـخنان جـذاب و        بلکه تمامی شخـصیت  
شیرین خود کرده و اعتقاداتش در علم متـافیزیکی و مـاورایی بـسیار     
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 مـن از کـودکی      :گویـد    عجب نیست که اوِرت می     .حسین برانگیز است  ت
ام و اعتقـادات خـاص او در زمینـۀ     هاي فلورانس شـده  مجذوب نقاشی 

 کـامالً واضـح     .ام  علوم ماورایی و غیرطبیعی را با عمق جـان پذیرفتـه          
اش بـراي ازدواج انتخـاب        است که مـن او را از همـان دوران کـودکی           

 اگرچه فلورانس از نظر شأن و منزلت خانوادگی         :گفت   اوِرت می  .کردم
ا  باالیی قرار داشت     جایگاهدر   اش    در میـان تمـامی افـراد خـانواده         امـ

 .کـرد  درخشید و نظر همگان را به خود جلب مـی         مانند نگین الماس می   
   .طوري که من دربارة او به اعتماد و اطمینان قلبی رسیدم

õõõ  
هاي فلورانس در مرکز هنرهاي       مدتی پس از به اتمام رسیدن آموزش      

تجسمی پنسیلوانیا او بـا اوِرت ازدواج کـرد و آن دو زنـدگی را بـاهم                
   .آغاز نمودند

 اوِرت گروهی از نقاشان آمریکـایی را دور خـود جمـع       1908در سال   
تـرین     او خودش جـوان    . را بوجود آورد   »هشت«کرد و گروهی به نام      

 مـسئولیت آن گـروه      ،عالیتها ف    و پس از گذشت سال      بود عضو گروه 
 فلـورانس هـم بـا       .را به فلورانس سـپرد و خـودش از آن خـارج شـد             

شخصیت و هنرهاي درونی برجـستۀ خـود توانـست ارزش و اعتبـار         
 را به باالترین حد برساند و هنرهاي واقعـی در دنیـا را              »هشت«گروه  

   .براي همگان آشکار سازد
رفتند و در آنجـا نـه تنهـا         پس از مدتی فلورانس و اوِرت به نیویورك         

هاي مربـوط بـه تئـاتر بـا یکـدیگر همکـاري             در طراحی و نقاشی طرح    
 بلکه تصمیم گرفتند که در جهت ساخت سـالن تئـاتر در پـشت           ،کردند
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ــدان واشــنگتن در خیابــان    نیــز 112 ویــورلیاســتودیوي اطــراف می
 اوِرت شروع کـرد بـه       ، پس از ساخت سالن تئاتر     .اقداماتی انجام دهند  

نگارش سـه نمایـشنامه بـسیار جالـب و زیبـا کـه در هریـک از آنهـا                    
  .ترین نقش را بر عهده داشت فلورانس مهم

 و کـشید  هایی کـه مـی     فلورانس هم در نقاشی    ،ها  با آماده شدن نمایش   
 او . بـسیار معـروف شـد   ،کـرد  هایی که در تئاتر بازي مـی   در نقش  هم

هـا    سسات و کنگره  هاي دیگرش اغلب توسط مؤ      حتی به خاطر توانایی   
خواسـتند کـه دربـارة     شد و همه از او می به جاهاي مختلف دعوت می 

 ، بنـابراین  .ها توضیح دهـد      موفقیت مربوط به هایش    اعتقادات و نگرش  
   . میان همه معروف شد»فلوسی«با نام 

هـاي     فلـورانس مطـالبی مربـوط بـه کتـاب          ،تا قبل از جنگ جهانی اول     
 امـا از آن پـس او در         .کـشید   هایی می  ادبیات کودکان نوشت و نقاشی    

نوشت   ش می .هایش نام خود را به شکل فلورانس اسکاول         کنار نقاشی 
دانست که چرا او نام همسر خود را از کنار نامش حـذف               و کسی نمی  

گفتند که چون فلـورانس از آن بـه بعـد عقایـد         ها می    برخی .کرده است 
سر خـود را از      تصمیم گرفـت کـه نـام همـ         ،فمینیسمی پیدا کرده است   

کنار نامش پاك کند و بیشتر به حق و حقـوق زنـان رسـیدگی کنـد و                  
   .ترین شکل به همه نشان دهد اعتقادات خود را به واضح

 اوِرت تـصمیم    ، پس از چهارده سـال زنـدگی مـشترك         1912در سال   
 ،»فلوسی کوچـک  « :گفت   می گلکتر ایرا   .گرفت که از فلورانس جدا شود     

 .نی و دوبـاره روابطـت را از نـو تقویـت کنـی             بهتر است مدتی صبر ک    
ات محال است دوباره بتـوانی هماننـد قبـل     دانم که با اعتقادات تازه   می
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دانم که تو در اعتقـادات    اما بیشتر می،به زیباترین شکل نقاشی بکشی  
 اعتقـادات مـذهبی     .ات همتا و همانندي نداري و برترین هـستی          مذهبی

   .کنند رسانند و سربلندت می  روزي تو را به موفقیت می،تو
 تصمیم گرفت که    ،شنید  فلورانس با اینکه چنین چیزهایی از دیگران می       

هاي مختلفـی     اعتقادات مذهبی خود را بیش از پیش تقویت کند و کتاب          
ترین مدت نوشت اما اجازه نداد         اولین اثر خود را در کوتاه       او .بنویسد

 سـرانجام او در سـال       .دکه دیگران موفق شوند آن را به چاپ برسانن        
اش را بیان  هاي خود را که تمامی اعتقادات درونی         تمامی نوشته  1925
  . چاپ کرد و به شهرت جهانی غیرقابل وصفی دست یافت،کردند می

  :گلکنز در این باره گفت
ــارك   در آپارتمــان بــزرگ اجــاره ــنجم در نزدیکــی پ اي در خیابــان پ

 چـون او    .رانس مالقـات کنـد    خواست با فلـو      اوِرت دوباره می   ،مرکزي
کرد که فلـورانس فرصـت دوبـاره زنـدگی کـردن را بـه او                  تصور می 

آن روزها اوِرت شین سـه بـار فلـورانس را تنهـا گذاشـت و                 (.دهد  می
 فلورانس به او    ،با این وجود  ) .دوباره خواستار زندگی مجدد با او شد      

 بـه   ،ی تعلّـل   اما اوِرت پس از کم     ،اي است   بار هم فرصت تازه      این :گفت
   .طور کامل از او جدا شد

اش مواجه شـد و       اي در زندگی     فلورانس با شرایط تازه    ،با رفتن اوِرت  
تصمیم گرفت به عنوان یک سخنران و معلم علم متـافیزیکی در میـان              

هـاي    از آن پس او تصمیم گرفت که به نگارش کتاب      .مردم ظاهر شود  
لـین بخـش کتـاب او آمـاده          او 1928 بنابراین در سال     .خود ادامه دهد  

 و »گفتــۀ شــما چــوب جادویتــان اســت«هــاي   او همچنــین کتــاب.شــد
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 را نوشت و کمی پس از مرگش در سـال        »درهاي اسرارآمیز موفّقیت  «
ــیدند 1940 ــاپ رس ــه چ ــه  . ب ــاب خالص ــن دو کت ــامی   در ای اي از تم

خورند و در نهایت کتاب آخر او بـه نـام             هاي او به چشم می      سخنرانی
 ، چاپ شـد و در محـل نیویـورك یـونیتی    1945 در سال    »مقدرت کال «

هــاي آموزشــی خــود را برگــزار  هــا و کــالس جــایی کــه او ســخنرانی
   . به فروش رسید،کرد می

هـاي فلـورانس       مسئول برگـزاري کـالس     ، ارنست ویلسون  ،چندي بعد 
  :دربارة او چنین گفت

 بلکـه خـود را مـسئولی    ،کـرد  فلورانس در اینجـا فقـط سـخنرانی نمـی     
دانــست کــه بایــد بــه ســؤاالت همــۀ شــاگردان و افــرادي کــه در   مــی

نهـایتی از عـشق     او قدرت بی. پاسخ دهد  ،شدند  ها حاضر می    سخنرانی
هـا مطالـب       او در اکثـر زمـان      .و محبت به همنـوع درون خـود داشـت         

کرد و افـراد را بـا         ها مطرح می    هاي خود را در کالس      موجود در کتاب  
 او هرگز توقع و شکایتی نداشته و مـن او           .دگردان  افکار جدید آشنا می   

   .کنم را به خاطر داشتن رفتار و گفتارش تحسین می
هرمن وال هورن در سرگذشت امت فاکس خوانده که خـانم فلـورانس     

هاي بسیار جالب و جذابش نظـر همگـان را            اسکاول شین با سخنرانی   
اعتقـادات  توان گفت که تقریباً تمامی مردم بـا   به خود جلب کرده و می  

  .اند او در زمینۀ علوم متافیزیکی به طور کامل آشنا شده
امت فاکس پس از ورودش به آمریکـا از طـرف خـانم اسـکاول شـین                 

هـایش    خواست که در سخنرانی      در واقع فلورانس از او می      .دعوت شد 
 بـا وجـود اینکـه امـت فـاکس در مقابـل              .ابتدا امت فاکس صحبت کنـد     
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 امـا پـس از ظـاهر شـدن          ، پذیرفت ،داشتفلورانس حرفی براي گفتن ن    
 همـان   . یکایک حاضران بلند شدند و از سالن بیرون رفتنـد          ،روي سن 

لحظه بود که امت فاکس به قدرت کالمی جادویی فلورانس پـی بـرد و          
   .او را برتر از خود یافت
  :گفت اما دربارة فلورانس می

 خـودش   نظیر فلورانس این است که او همیـشه         هاي بی   یکی از موفقیت  
هـاي     او پیـام   . صمیمی و شوخ طبع    ، غیررسمی ، خوش معاشرت  .است

معنوي و ماورایی بسیاري دارد و با سـخنان دلنـشین خـود در قلـب                
 اگرچــه اعتقــادات و .افــراد بــسیاري بــراي خــود جابــاز کــرده اســت 

 امـا واقعـا   ،هاي او در پسِ موضوعات بسیار مبهمی پنهان هستند  گفته
   .هاي بارز زندگی روزمرة همۀ جهانیانند مثالباشند و  تأثیرگذار می

اگرچه او هرگز نتوانست از یک غنچۀ بسیار زیبا به یـک گـل خوشـبو        
 اما یاد و نـامش در       ،انگیز خود پر کند     تبدیل شود و دنیا را با عطر دل       

 »بازي زندگی« همانگونه که او در کتاب  .ماند  ها باقی می    ها و زبان    قلب
ه موفّقیـت را بـا زبـان شـیوا بیـان کـرده              تمامی موضوعات مربوط ب   

   .است
دانیم که فلورانس اسکاول شـین در آپارتمـانش در خیابـان              ما نیز می  

 1940 سـال  اکتبـر    17 دیده از جهان فرو بست و در روز          1136پنجم  
   . سالگی دقایقی قبل از ظهر به دیار باقی شتافت69در سن 

  :گفت ایرا گلکنز می
 ،رود  اش از دنیا مـی      هاي خانه   ر یکی از اتاق   آید که فلوسی د     روزي می 

 .شوند  اما راز و رمزهاي کالم او همیشه در جهان ابدي و جاودان می            
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هـاو    از فـرش .رسـند  هاي خانـۀ او بـه فـروش مـی          روزي تمام وسایل  
 .هاي بسیار زیباي روي دیـوار       هاي روي زمین گرفته تا نقاشی       قالیچه

ــد    ــورانس ق ــات فل ــان حی ــسی در زم ــه ک ــر چ ــه  اگ ــور ک ر او را آنط
برند    نام او را می    نیکی اما این روزها همه به       ،اش بود ندانست    شایسته
  .شوند هایش در کتابخانۀ کنگرة هنر نگهداري می ها و نوشته و نقاشی

هـاي بـسیاري بـه پایـان          اگرچه داستان زندگی فلورانس نیز با تلخـی       
 زیـرا  . بود اما زندگی واقعی او سراسر از خنده و شادي و لذت    ،رسید

  به زیبایی هـر چـه تمـام تـر    کرد که در بازي زندگی خود او تالش می 
   . شدگونه همینآفرینی کند و در آن برنده شود و واقعاً هم  نقش

  
 
 



  فلورانس  اثر اول

  

  بازي زندگی 
  
  

هاي خداوند در وجود زنان نهادینه شده است تا  تمامی نعمت
این حقیقت بازي زندگی براي . دوباره آنها را به بهشت بازگردانند

  .است) زنان(هاي آفرینش  زیبایی
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 امـا واقعیـت     ، زندگی شبیه به میدان جنگ است      ،براي بسیاري از افراد   

  .اینطور نیست و زندگی اغلب شبیه به یک بازي است
در حقیقت اگر ما به برخی از مسائل غیرطبیعی و ماورایی که از عمق              

 هرگـز قـادر     ، اعتقـاد نداشـته باشـیم      ،گیرنـد   مـان سرچـشمه مـی       جان
 منظـور مـن از آن دسـته    .ازي موفـق شـویم  نخواهیم بود که در این ب   

 مسائل و مباحثی هستند که در کتـب آسـمانی ذکـر شـده و               ،اعتقادات
   .ها پرداخته شده است بدان

ایم که در تعالیم دینـی و         به عنوان مثال احتماالً به دفعات مکرّر شنیده       
 در ،کـارد  هر آنچه که یک زن در امروز خـود مـی     « :معنوي آمده است  

 این مطلب بـدان معناسـت کـه هریـک از مـا              ».کند  درو می فرداي خود   
اش   روزي دیگـر نتیجـه   ،دهیم  زنان هرکاري که در این لحظه انجام می       

 مطــابقش را روزي دیگــر پــس ، یــا اینکــه هرچــه بــدهیم،بینــیم را مــی
   . چه پسندیده و چه ناپسند،گیریم و چه خوب و چه بد می
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ست نیکـی و عـشق دریافـت        اگر ما به دنیا بدي و نفرت بدهیم محال ا         
کنیم و یا به عکـس اگـر عـشق بـدهیم، محـال اسـت حاصـلی جـز آن             

 تقّلب و دیگر خصایل اخالقی      ، همچنین در مقابل دروغ    .نصیبمان شود 
تـر از همـه     حـال مهـم  .شود مان می به همان شکل و همان انداز قسمت 

هاي زنـدگی درس بگیـریم و         آن است که ما چگونه از هر یک از بازي         
   . بازي زندگی خود به کار ببریمدر

 ،هـاي زنـدگی   در جایی دیگر از کتب مقدس آمده است که جدا از بازي         
تــرین اصــول یــک زنــدگی واقعــی و   کوشــش و پــشتکار مهــم،تــالش

 البته تـالش و کوشـش در کنـار ذهنـی بـا افکـار                .سعادتمندانه هستند 
م و  کنـی    زیرا ما هر آنچه که در ذهن خود فـرض مـی            .مثبت و سازنده  

 زیـرا  .شـویم   دیر یازود با آن روبرو می  ،پنداریم  در رویاهاي خود می   
توانند خود به خود در دنیـایی         افکار ذهن آنقدر قدرتمند هستند که می      

ها و تـصورات       فقط کافی است در کنار همان ایده       .واقعی محقق شوند  
اش کنـیم و طعـم دلچـسب     مثبت کمـی هـم تـالش و کوشـش چاشـنی      

 در این باره الزم است بگـویم شخـصی          .را بچشیم موفقیت و سعادت    
 .ترسـید   را دیدم که از یک بیماري عجیـب و ناشـناخته بـه شـدت مـی                
 امـا آن   ،اگرچه احتمال ابتالي افراد بـه آن بیمـاري تقریبـاً صـفر بـود              

 سـرانجام او    .ها و تصورات منفی خود بدان مبـتال شـد           شخص با ایده  
ی نادر فوت کرد و روح خود را        بر اثر ابتال به آن بیماري عجیب و حتّ        

   .قربانی تصورات ذهنی خود نمود
هـاي بـازي زنـدگی و     تـرین بخـش   پس یادمان باشد کـه یکـی از مهـم       

 زیرا فـردي کـه افکـار        .موفقیت در آن تصورات خوب و سازنده است       



 17 بازي

ها را     فقط خوبی  ،مثبت و دیدگاه خوبی نسبت به مسائل گوناگون دارد        
 ،هـا    ارزش ،هـا   راند و در آخر هم با خـوبی       پرو  در قلب و روح خود می     

   .گردد  دوستی و خوشبختی مواجه می،عشق
 زیـرا  .گـویم   مـی »قیچی ذهن«من به این تصورات خوب و انسان ساز     

توانند خاطر و حوادث بد را از صفحات طول و دراز ذهـن مـا                 آنها می 
 بنـابراین شـخص بـا قـدرت         .قیچی کنند و باعث آرامش خاطر گردنـد       

پـردازد و اسـتعدادهاي خـود را شـکوفا       به خودشناسـی مـی    بیشتري
 خودشناسـی   :گوینـد   هـا مـی      به همین دلیـل اسـت کـه یونـانی          .کند  می

  .هاي دنیوي و اخروي است سرمنشأ تمام موفقیت
 ، ضـمیر ناخودآگـاه    :ها ذهن مـا داراي سـه بخـش اسـت            عالوه بر این  

ز ذهـن    البته هوش برتر همـان قـدرت ا        .ضمیر خودآگاه و هوش برتر    
است که شخص در باال و پایین بردن آن کنترلی ندارد و کـامالً ذاتـی                

 تمامی احساسات و تصورات ما تحت عنوان هوش برتر معرفی           .است
 به طوري کـه مـا اغلـب روي آنهـا کنترلـی نـداریم و قـادر                   ،گردند  می

   .نیستیم آنها را به دلخواه خود تغییر دهیم
 از دوران کـودکی خـود تـصور         شناسـم کـه      خانمی را می   ،براي مثال 

 او همیـشه خـود را   .اي خواهد شد    کرد که روزي در آینده زن بیوه        می
هـا او      پس از گذشت سـال     .کرد  هاي بلند سیاهرنگ تصور می      در لباس 

 اما پس از مدت کوتـاهی  . ازدواج کرد،اش بود با مردي که مورد عالقه    
 مـسئله   ایـن  .هـا سیاهپوشـش شـد       آن مرد فوت کرد و آن خانم سـال        

براي آن خانم عجیب و دور از ذهن نبود و او همیـشه در ذهـن خـود                  
   .کرد و در نهایت به واقعیت تبدیل شد  تصویري را مجسم میچنین
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تواند مفـاهیمی   شود و می  بخش اصلی ذهن نامیده می    ،بخش خودآگاه 
هـا را بـه هـر          فقـر و محـدودیت     ، بیمـاري  ، حوادث نـاگوار   ،نظیر مرگ 

هـاي   ا کنـد و براسـاس آن شـخص را در موقعیـت            شکلی در خود معن   
   .خوب و بد قرار دهد

در حالی که بخش ناخودآگاه مغز همان بخشی اسـت کـه خداونـد در               
 نظرات و حتـی     ،ها  توانیم ایده   وجود ما نهاده است و ما بر طبق آن می         

 درواقـع   .خواست و مشیت خداوند را درك کنیم و بـه حقـایق برسـیم             
 در خـود    تـصویري ا قادر اسـت از هرچیـزي        بخش ناخودآگاه ذهن م   

 معنـا کنـد     ،مان وجود دارد    بسازد و آن را با آنچه که در جسم و روح          
   .و بعنوان سرنوشت و تقدیر خود بپذیرد

خواهـد بـا شخـصی کـه          براي مثال خانمی نزد من آمد و گفت که مـی          
 همه چیز به    : من در پاسخ به او گفتم      ،بسیار دوستش دارد ازدواج کند    

گیري تـو نیـز بـسیار         البته تصمیم  .ست و مشیت خدا بستگی دارد     خوا
 شخص خـوبی    ، همچنین به او گفتم که اگر آن مرد        .بسیار دخیل است  

 حتمـاً   ، امـا اگـر نباشـد      .دهـی    تـو او را از دسـت نمـی         ،براي تو باشـد   
   .آید موقعیت دیگري برایت پیش می

 مالقـات   چنـان   آل خـود هـم      هاي طوالنی آن خانم با شخص ایـده         مدت
 عالقه آنها بـه یکـدیگر کـم و کمتـر        ،گذشت  داشت اما هرچه بیشتر می    

چنـد  : من تماس گرفـت و گفـت       یک روز بعدازظهر آن خانم با        .شد  می
 او دیگـر بـرایم      . است که نظرم دربارة آن مرد تغییر کرده اسـت           هفته
آلـی بـراي     قطعاً از همان ابتدا او شخص ایده: به او گفتم.آل نیست  ایده

آل بوده کـه امـروزه بـه طـور             بلکه فقط نظر تو خوب و ایده       .و نبوده ت
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  شد  پس از چند روز او با شخص دیگري آشنا         .کامل تغییر یافته است   
   .و تصمیم گرفت که با او ازدواج کند

ممکن است چیزي را دوست داشته باشید در حالیکه آن براي شـما             
  .دانید تواند و شما نمی شّر است، خدا می

  »به مالک اشتر) ع( حضرت علی نامۀ«
در واقع هرآنچه که در این داستان اتفاق افتـاده تحـت اراده و مـشیت                

 کامالً واضـح بـود کـه خداونـد دانـا و مهربـان بـا           .خداوند بوده است  
 .آلش باز هم مـانع ازدواج آنهـا شـد           وجود عالقۀ آن خانم به مرد ایده      

 نظر آن خانم دربـارة      دانست که    بود و می   آگاهچون از رازهاي نهانی     
 .آن مــرد هرگــز صــحیح نیــست و عــشق آنهــا پایــدار نخواهــد مانــد 

 خداوند آن خـانم را       میان آن دو،   سرانجام پس از قطع ارتباط و عالقه      
   .در موقعیت بهتري قرار داد و او را راهنمایی نمود

تـوان در وجـود هریـک از           خداوند را مـی    :گوید  حضرت مسیح نیز می   
 در حقیقت خداوند است که به شکل یک نیروي          . کرد ها جستجو   انسان

کنـد و آنچـه را کـه بایـد            درونی ما را از خوب و بد چیـزي آگـاه مـی            
 بازي زندگی ما    ،هاي ما    زیرا گفته  .سازد   بر زبان ما جاري می     ،بگوییم

 از این روست    .رساند  کند و در نهایت به پایان می        را آغاز و هدایت می    
یابنـد و یـا    آورند عـزت مـی   نچه که بر زبان میها با آ  که تمامی انسان  

هایـشان بـا      اند افرادي که به خـاطر گفتـه          بسیار بوده  .شوند  تحقیر می 
   .حوادث و فجایع بسیار تلخی روبرو شدند و به هالکت رسیدند

و صالحان تنها از آنچه خدا در مـورد آنـان برزبـان بنـدگان خـود        
  .شوند کند، شناخته می جاري می
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  »به مالک اشتر) ع(ت علی نامۀ حضر«
 روزي خانمی از من پرسید که چرا زنـدگی او دسـتخوش             ،براي مثال 

 اگرچـه آن  .هاي فـراوان شـده اسـت        مشکالت مالی شدید و محدودیت    
اش  خانم خانۀ بسیار زیبا و وسایل زینتی بـسیار گرانبهـایی در خانـه        

توانـست زیبـایی و       ز خـسته بـود و نمـی        اما همیشه از همه چی     ،داشت
رو او همیشه بـا خـود     از این.هاي خود را ببیند و درك کند   لذت داشته 

 اي کـاش ایـن را نداشـتم و بـه     ،ام  از همـه چیـز خـسته شـده    :گفت  می
 او آنقدر ایـن جمـالت مـأیوس کننـده را بـا خـود       .جایش آن را داشتم 

 بنـابراین هرچـه     .ه بود تکرار کرد که به باور قلبی و روحی آنها رسید         
   .شد تر می تر و درمانده  خسته،شد بیشتر از مال دنیا نصیبش می

 امـا   ،خانم دیگري را دیـدم کـه وضـعیت مـالی بـسیار خـوبی داشـت                
همیــشه بــه حالــت طنــز و شــوخی خــود را فقیــر و نیازمنــد معرفــی  

م مـی              .نمود  می کـرد    او چون فقر و درماندگی را در ذهن خـود مجـس، 
  .د که به بدترین شکل بدان گرفتار شدطولی نکشی

  .شود آن کس که خود را به نادانی و فقیري بزند، فقیر می
  »42تحف، ص «

با خانم دیگري روبرو شدم که در یکی از روزهاي گرم تابستان نـزد              
 ناامیـد   ، با شنیدن اظهاراتش متوجه شدم که او بسیار خـسته          .من آمد 

 ، از مال دنیـا نـصیبش شـده    او گفت که تنها چیزي که.و مأیوس است 
 چـون  . همین هـم خـوب اسـت   : به او گفتم.فقط هشت دالر ناچیز است    

 اگرچـه مـال دنیـا       .توانی همین مقدار ناچیز را هـم چنـدبرابر کنـی            می
توانی به چیزهاي بسیار خوبی که         اما می  ،ارزشی ندارد و ابدي نیست    
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 اگـر   . همین سراسـر خیـر و نیکـی اسـت          . برسی ،در دنیا وجود دارند   
   . موفق واقعی هستی،بتوانی

 بـه   : بـه او گفـتم     ؟ام را چندین برابـر کـنم        او پرسید چطور باید دارایی    
 ، آنها همـان احـساس درونـی و قلبـی تـو            .دنبال بینش و بصیرت برو    

 ،خـواهی کـاري را انجـام دهـی و یـا بـه جـایی بـروي                   هنگامی که می  
   .هستند

دانم که همـین حـاال      می  فقط .دانم منظورتان چیست     نمی :آن خانم گفت  
ام در منطقـۀ دوري از اینجاسـت و            خانه .ام برگردم   خواهم به خانه    می

 در نیویـورك بمـان   : به او گفتم.پول کافی براي رسیدن به خانه ندارم      
 وجـود او    .ات بـرو     سپس به خانه   .و کار کن تا کمی پول بدست آوري       

و روان او را هاي مرا به خـود جـذب کـرد و روح           مانند آهنربایی گفته  
 از او خواستم که آنچه را که از من شنیده دائم باخود             .امیدوار ساخت 

 چند روز بعد او با من تماس گرفت و گفـت کـه بـا یکـی از                   .تکرار کند 
بــستگان و آشــنایان خــود در نیویــورك مالقــات کــرده و بــه شــکل   

 او بـه مـن      .آسایی از طریق او پول بسیار زیادي بدسـت آورد           معجزه
 دربـارة مـن     ،آینـد   خواهم به تمام افرادي که نزدت مـی         ز تو می   ا :گفت

برایشان توضیح دهی و بگویی خانمی بود که با هـشت دالر و بیـنش               
   .خود صاحب همه چیز شد

العاده روبرو شده است و مـا         زندگی ما نیز گاهی با این حوادث خارق       
 .ایـم  از آن بـه عنـوان آرزو و ایمـان و یـا نیـت قلبـی خـود یـاد کـرده         

  :حضرت مسیح در این باره فرموده است
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 شاید هم   . ابتدا بپرس سپس به دنبالش بگرد      ،خواهی  اگر چیزي را می   «
  .»بهتر باشد که ابتدا در بزنی، تا در رحمت خداوند به رویت باز شود

شـویم کـه خداونـد همیـشه بـراي          در معناي دقیق این گفته متوجه می      
ت بــزرگ و چــه  چــه درخواســ.کمــک و دســتگیري مــا حاضــر اســت

 فقـط کـافی اسـت مـا         ، براي خداونـد فرقـی نـدارد       .درخواست کوچک 
   .بخواهیم و اراده کنیم

در حالت کلّی هر خواسته و هر آرزویی چه به زبان آید و چـه بـر دل     
تواند عامـل    آید و کسی جز خداوند نمی       بگذرد نیاز انسان به شمار می     

   .محقق گشتن آنها باشد
فروشـی در حـال تماشـاي         یشۀ یک مغازة گل    خانمی از ش   ،براي مثال 

ز زیبا بود و با خود آرزو کرد که اي کاش فقط یکی از آنهـا                گل هاي ر
 براي یک لحظۀ کوتاه تصور کرد که صاحب آنچه که دلـش             .را داشت 

فروش بدون اینکـه چیـزي     چند لحظۀ بعد شخص گل    .خواسته شده   می
ز را برداشـت و بـ           چند شـاخه از گـل      ،بداند در  .ه آن خـانم داد    هـاي ر 

ها بدون اینکـه   حقیقت آن خانم متوجه شد که گاهی آرزوها و خواسته  
 بـه حقیقـت بـدل    ،بر زبان بیاینـد و یـا تالشـی برایـشان انجـام شـود           

   .گردند می
ز را آرزو          در واقع همان لحظه    اي که آن خانم داشتن یک شـاخه گـل ر

حـساس کـرد     هیچ شک و تردیدي درون خود نیافت و با قلـبش ا            ،کرد
فـروش    بدین ترتیب آگاه شدن مرد گل      .اش رسیده است    که به خواسته  

 نتیجـۀ ایـن بـوده کـه آن خـانم            ،از آنچه که در قلب آن گذشـته اسـت         
 مـن   .آرزوي کوچک خود را از صمیم قلب خواست و بدان دست یافت           
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در فصل آینده دربارة این مسئله بیشتر توضیح خواهم داد و با دالیل             
 آن خواهم پرداخـت تـا شـما متوجـه شـوید کـه چگونـه                 تري به   عملی
 شــک و تردیــد را از قلــب و ضــمیر ناخودآگاهتــان  ،تــوان تــرس مــی

 تـرس از بیمـاري و تـرس از          ، به نظـر مـن تـرس از شکـست          .بزدایید
توانند احساس ناامنی در شما ایجاد کننـد و اجـازه             کمبودها همگی می  

 حـضرت مـسیح     .ر باشـید  ندهند که شما بتوانید به آرزوهایتان امیدوا      
 آیا ترس شـما نـشانۀ       !ترسید  چرا بیهوده می  « :نیز دراین باره فرموده   

 از ایـن رو مـا بایـد بتـوانیم ایمـان را در               »؟تـان نیـست     سستی ایمـان  
وجودمان جایگزین ترس و اضطراب کنـیم تـا بـا مظـاهر زیبـایی آن                

   .روبرو شویم
هـاي بـازي      شتـرین بخـ     پس بدین ترتیب بعید نیست که یکـی از مهـم          

 زیـرا اگـر ضـمیر    .مان باشد ها و آرزوها در ذهن     زندگی تجسم خوبی  
شـک آن را بـه     بـی ،ناخودآگاه ما چیزي را درون خـود احـساس کنـد      

 خانمی که با افکـار مثبـت        ! چه خوب و چه بد     ؛گرداند  واقعیت مبدل می  
 بــه مــن گفــت کــه ،هــاي خــوبی بدســت آورد خــود توانــسته موفقیــت

هاي او زدودن ترس و واهمـه از وجـود خـود              فقیتترین عامل مو    مهم
اي را از سقف اتاق خـود آویـزان کـرده بـود تـا                  او نوشته  .بوده است 

 آن نوشـته    .همیشه و هر لحظه آن را ببیند و بـه خـاطر داشـته باشـد               
  :اینگونه بود

 خوانـدن مکـرر     !چرا از چیزي بترسم که ممکن است هرگز اتفاق نیفتد         
ردن آن در ذهــن باعــث شــد کــه    ایــن نوشــته و بــه خــاطر ســپ    

 آن را باور کند و چیزي جز خوبی و نیکی برایش            اوضمیرناخودآگاه  
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خـواهم دربـارة     در فصل بعدي ایـن کتـاب مـن مـی     .به ارمغان نیاورد  
  نیـز  هـا در ضـمیر ناخودآگـاه         تمرین ایـده    هاي مختلف و متنوع     روش

میر  جزئیـاتش در ضـ     ،آوریـم   اي که ما برزبـان مـی         هرکلمه .بحث کنم 
 مانند یک دسـتگاه ضـبط       .شود  گیرد و ثبت می     ناخودآگاه ما شکل می   

 اگر خواننده   .کند  اي ضبط می    که جزئیات هر آهنگی را بدون هیچ وقفه       
 آن دسـتگاه    ،یک لحظه مکث کند و یا با شتابزدگی شـعري را بخوانـد            

طور است     ضمیر ناخودآگاه ما نیز همین     .کند  ها را ضبط می     تمامی این 
 .کنـد  دگی ما را در کنار تمام گفتارها و رفتارهایمان ثبت مـی    و متن زن  

حال اگر شما بدانید که در وجودتـان دسـتگاه ضـبطی کنـار گذاشـته                
کنیـد کـه بـه      آیا تـالش نمـی     ،کند  شده که همه چیز را در خود ثبت می        

کنیــد کــه فقــط  آیــا تــالش نمــی! ؟آفرینــی کنیــد زیبــاترین شــکل نقــش
تان نشان دهید که بـه         کالم  و  و با سخن   هاي زیبا و جالب بزنید      حرف

کنید که    آیا سعی نمی  ! ؟ اطمینان دارید  ،اندیشید  گویید و می    آنچه که می  
هـاي را بـراي همیـشه فرامـوش کنیـد تـا            تمامی خاطرات تلـخ و بـدي      

 ،هـا  پرسید که چرا با وجود خوبی       آیا از خود نمی   ! ؟تان آرام گیرد    روح
  !؟شده باشدها نوشته  متن زندگی باید با بدي

در فصل بعدي من به شما نشان خواهم داد کـه چگونـه هریـک از مـا               
 پس .هایمان را تغییر دهیم توانیم با تغییر رفتار و گفتارمان، دیدگاه    می

مـرگ و زنـدگی     « :شـود   تـر از هـر زمـان مـی          معناي این جمله واضـح    
   ».هرکسی در گروي زبان اوست

ر به حمایت از بـشر نیـست   به راستی که هیچ نیرویی جز خداوند قاد    «
  .»و بشر نیز پناهی جز او نخواهد داشت



تقانون سعادتمندي و موفقی  

  
هـایی کـه در دنیـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه                  یکی از بزرگترین پیـام    

تواند با مـشیت خـود        خداوند بزرگترین یاور و حامی بشر است و می        
 از .هـا نیازمنـد گردانـد    نیاز کند و یا سخت بـدان  ما را از هر چیزي بی    

د و نیازهـاي    زنـ   سوي دیگر این بشر است که با خداي خود حرف می          
   .کند خود را از او طلب می

هـر آنچـه کـه بـر زبـان          « :باره فرموده است    اسرائیل دراین   پیامبر بنی 
 بلکه تأثیري دارد که در انـدك زمـانی          ،ارزش و اثر نیست     آورم بی   می

   ».گردد دوباره به سمت من باز می
د ها و تفکرات ما قدرت خاصی دارن         تمامی گفته  ،دانیم  طور که می    همان
وجــود مــا را تکــان دهنــد و اي  تواننــد ماننــد دســتگاه لرزاننــده و مــی
   . دچار تغییر و تحول کنندمان را زندگی
 خانمی با حالتی مضطرب و مشوش نزد        بگویم،باره الزم است      در این 

من آمد و گفت که مبلغ سه هزار دالر بدهکار است و تا پـانزدهم مـاه                 
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اش او را بـه     دازد وگرنه شاکی  آینده فرصت دارد که بدهی خود را بپر       
دانـست کـه تـا پـانزدهم مـاه بعـد هـیچ پـولی           او مـی  .اندازد  زندان می 

   .بدستش نخواهد رسید که مشکلش را با آن حل کند
من به آن خانم دلداري دادم و به او گفتم که باید بیشتر صبور باشـد                

 گـذارد و تـا آخـرین     هرگز تنهـایش نمـی  ،و اگر به خداوند معتقد باشد  
اي   حتـی بـه شـکل معجـزه      .فرسـتد   دقایق هم که شده برایش کمک می      

  !!باورنکردنی 
گذشتند و دو روز تا پـانزدهم مـاه بـاقی نمانـده               روزها در پی هم می    

تـر از    تـر و مـشوش       او بـا حـالتی نگـران       . اما از پول خبري نبـود      .بود
 دیگر امیدي ندارد و طاقتش به سـر     ،گذشته با من تماس گرفت و گفت      

 ، امروز شنبه اسـت و چـون فـردا روز تعطیـل اسـت            : به او گفتم   .هآمد
 شکایت کرده تا روز بعد از تعطیالت یعنی دوشـنبه           توشخصی که از    

 پس تا دوشنبه فرصت داري که دوباره امیـد بـه خـدا را        .کند  صبر می 
تر    او براي اینکه کمی دلگرم     .در خود تقویت کنی تا معجزة او را ببینی        

 بـه او  . که ناهار را با او در یک رستوران بخـورم شود از من خواست  
 امروز زمان خوبی براي خرج کردن پـول نیـست و بهتـر اسـت                :گفتم

 اما اگر خداوند مشکل تو      .بعد از حل شدن مشکلت به رستوران برویم       
 باید مرا به رستوران ببـري و گرانتـرین غـذا را سـفارش               ،را حل کرد  

 و بدان اعتقاد    آوري  تو بر زبان   من مطمئن هستم که هر آنچه که         .دهی
 فقـط بایـد قلبـاً بـه         .فرسـتد   داشته باشی خداوند همـان را برایـت مـی         

   .خداوند اعتقاد داشته باشی و به رحمت او شک نکنی
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اش بـروم تـا       فرداي آن روز آن خانم با من تماس گرفت که بـه خانـه             
 خداونـد   ، نـه  : بـه او گفـتم     .تـرش کـنم     کمی با او حرف بـزنم و دلگـرم        

 .همیشه و هر لحظه یار و یاور توست و گوش شنواي خوبی هم دارد             
   .توانی با او حرف بزنی می

زده و خوشحال بـا مـن    بعدازظهر همان روز آن خانم با حالتی هیجان 
 ،هاست منتظـرش بـودم      اي که ماه     معجزه ، عزیزم :تماس گرفت و گفت   

ر خانـه   امروز صبح بعد از تماس بـا شـما همـانطور کـه د    .اتفاق افتاد 
 به خدمتکارم گفتم که در را       .ام به صدا درآمد      زنگ خانه  ،نشسته بودم 

 خدمتکار خانه از پنجرة خانـه بیـرون را          .باز نکند و کسی را راه ندهد      
دید و گفت که آقایی با ریش بلند سفید که یکی از بستگانمان بـود بـه                 

   .رود  و دارد میاستدیدن من آمده 
 .خواهم او را مالقـات کـنم    می. را بازگردان برو و او:به خدمتکار گفتم 
ام آمـد و حـدود یـک سـاعت بـا مـن صـحبت کـرد و                     آن مرد به خانه   

  .اوضاع مرا پرسید
 سه هزار دالر پول نیاز دارم و کسی نیست تا ایـن پـول را       :به او گفتم  

  .از او قرض بگیرم
توانم این مبلغ را به تو قرض          من می  :او با شنیدن حرف من جواب داد      

  . درست روز اول ماه، اما چند روز دیگر.بدهم
 بـه  ،خواستم به او بگویم که اگر این پـول را تـا فـردا آمـاده نکـنم          نمی

 خداونـد از همـه چیـز بـاخبر          : یک لحظه با خودم گفـتم      .افتم  زندان می 
 . آن آقا هم از من خـداحافظی کـرد و رفـت            .داند  است و مشکل مرا می    
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 که چگونه باید تا فردا این پـول را از       کردم  روز فقط با خود فکر می       آن
  ! کسی بگیرم و قول بازگشت آن در روز اول ماه را بدهم 

 همـین حـاال بـه    :فرداي آن روز همان آقا با من تمـاس گرفـت و گفـت         
 همان لحظه بـود     . به تو بدهم   ، داشتی نیازدفتر کارم بیا تا پولی را که        

کند و در رحمت       نمی  خداوند هرگز دیر   :ام به من گفت     که احساس قلبی  
  .گشاید روي معتقدانش می خود را به

اي بخواهد، برآوردن نیازهاي دیگر  هرگاه خداوند خیري براي بنده 
  .دهد مردم را نزد او قرار می

  243،ص1فردوس، ح
 سـه   :در کتاب مقدس انجیل چنـین مثـالی اینگونـه مطـرح شـده اسـت               

وکران خـود در    پادشاه بدون آب و غذایی به همـراه خـدمتکاران  و نـ             
 آنهـا مـشکل خـود را بـا حـضرت الیـاس              .بیابان گرفتار شـده بودنـد     

خداوند پاك و بلند مرتبـۀ جهانیـان        « : او به آنها گفت    .درمیان گذاشتند 
هـاي پـراز آب        چاه وهاي جوشان     قادر است حتی در کویر هم چشمه      

   »! اگر به او ایمان داشته باشید .برایتان بفرستد
شـان هـیچ روزنـۀ     پادشاه و خدمۀ آنهـا و اسـبان       اگرچه براي آن سه     
 اما خداونـد قـادر اسـت در هـر لحظـه و در هـر          ،امیدي وجود نداشت  

 اگـر بـه او ایمـان    ،شرایطی معجزة خود را براي بندگانش آشکار کنـد       
   .داشته باشند

 خـانمی درسـت در زمـانی کـه وضـعیت      :گویـد  مثال دیگري چنین می   
 بــه دنبــال ،یار نامــساعد بــودرهــن و اجــارة خانــه در نیویــورك بــس

 همـۀ دوسـتان او ناامیـد شـده و بـرایش             .گـشت   آپارتمان کوچکی می  
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 بایـد  . خیلـی شـرایط سـختی داري   :گفتند  همه به او می   .متأسف بودند 
 اما او به همـه  .ات را بفروشی و مدتی در هتل زندگی کنی   وسایل خانه 

ي و  زن قـو . مـن نیـازي بـه تأسـف و پیـشنهاد شـما نـدارم        :گفـت   می
 در حقیقـت او     .کـنم   دانم باالخره جایی را پیدا مـی        محکمی هستم و می   

شـنود و از دل   دانست کـه خداونـد صـداي او را مـی           در عمق خود می   
  .خانمان رها کند پراز درد او خبر دارد و محال است او را بی

 یـک  .خواست چند تا پتو بخـرد  پس از چند روز او به خرید رفت و می         
 .ام تا براي آن پتو بخـرم        اي پیدا نکرده     من که خانه   :لحظه با خود گفت   

بهتر است کمی بیشتر صبر کنم تـا بعـد از پیـدا کـردن خانـه اینهـا را         
 بـا خریـدن پتوهـا دلگـرم     : دوباره چند لحظۀ بعد با خـود گفـت       .بخرم
   .اي پیدا خواهم کرد شوم که خانه شوم و مطمئن می می

آســایی یــک   معجــزهســرانجام پــس از چنــد روز آن خــانم بــه شــکل
آپارتمان پیدا کرد و خریدن همان پتوها باعث تقویت روح ایمان در او          

  .شدند
در مثال قبل هم واضح است که سه پادشاه تشنه و گرسنه در بیابـان               

هـایی را     ها و گـودال     بایست با دلگرمی به رحمت خداوند خندق        نیز می 
جوشان رحمـت   کردند تا خداوند آنها را از چشمۀ          روي زمین حفر می   

   .کرد نمود و آنها را یاري می  مییرابسخود 
همۀ ما با تاریکی شب و لحظات قبل از سپیده دم و روشـنایی مواجـه         

هاي تیره و تار را دیـدیم    مان لکه    اگر ما نیز در آسمان زندگی      .ایم  شده
 باید طـوري بیندیـشیم کـه    ،و از کوچکترین روزنه امیدي ناامید شدیم  

پایـان    ایم و به رحمت بی      دم را با چشم خود دیده       هگویی روشنی سپید  
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اي شک و تردید نداریم و فقط منتظـریم او از سرفـضل و                خداوند ذره 
   .کرم خود ما را یاري نماید

 تـا  ،سازد ها روبرو می ها و دشواري در حقیقت خداوند ما را با سختی      
ت میزان صبر و بردباري ما را بسنجد و ضمیر ناخودآگاه ما را تقویـ             

 که حتی در شرایط سـخت زنـدگی         است بنابراین بسیار پسندیده     .کند
هـم جمـالت امیـدوار کننـده را بــه خـاطر داشـته باشـیم و از رحمــت        

 در واقع در بدترین موقعیت طوري بایـد رفتـار           .خداوند ناامید نشویم  
آزارد به طـور کامـل حـل     هاست ما را می کنیم که انگار مشکلی که ماه  

قبل از اینکه تـو     « :گوید   خداوند در بسیاري موارد دیگر می      .شده است 
 به شرط آنکه قلباً مرا بـاور داشـته          .دهم   پاسخت را می   ،چیزي بگویی 

   .»باشی
هـاي اطـراف      فرزندان بنی اسرائیل گفتـه بودنـد کـه تمـامی سـرزمین            

 . مـال آنهاسـت    ،آینـد   کنعان حتی مناطق دور دستی که بـه چـشم مـی           
ا کسی نبـود کـه درمـورد ادعـاي آنهـا شـکایتی              ه  اگرچه در آن زمان   

 اما همان که خودشان ادعـا  ،داشته باشد و یا حرف آنها را تکذیب کند   
ــاطق گــسترده و وســیعی هــستند   مــی ــد کــه صــاحب من  جــاي ،کردن

 حتـی اگـر     ،مـان اینگونـه باشـیم        ما نیز باید در زنـدگی      .امیدواري بود 
و بـدون اینکـه کلمـۀ        ادعا کنیم که همـه چیـز داریـم           ،چیزي را نداریم  

 بـه همـه چیـز امیـد داشـته باشـیم و       ،اي بر زبان آوریم     مأیوس کننده 
 زیرا خداوند تمامی    .منتظر گشوده شدن درهاي رحمت خداوند بمانیم      

جوانب لطف و کرم خود را به بندگانش نشان داده و همه به وجود او               
   .ایمان داریم
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