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 درباره نویسنده

 

 ، نویسنده آمریکایی  
ن خانم فلورانس اسکاول شی 

این کتاب ، که دیگر در قید حیات نیستند ، از 

سالیان    . بود  فیالدلفیایی  قدییم  خانواده  یک 

مند ) نقاش ( ، مشاور ، آموزگار   سال در مقام هنن

ماوراءالطبیعه و خطیب ، نایم بلند آوازه داشت  

با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان   ، در  ؛ و 

حل   و  ،  گگشودن  زندگیشان  مسائل  و  ها  ره 

 و راه  
ی

گ بود . کتاب های بازی زندگ یاوری سنر

ن  نخستی  برای   ، بازی  در سال    این   ،   1925بار 

 انتشار یافت . آثار دیگر او عبارتند از : 

 



                                                                                                           گروه تحقیقاتی محمدی                 

      Mohammadi-mahdi.com 

 1928کالم تو ، عصای معجزه گر توست ! )    –  1

) 

 ( 1940در مخفن توفیق )  – 2

 ( 1959نفوذ کالم ) – 3

 

 پیشگفتار 

آمریکایی  نویسنده   ،  
ن اسکاول شی  این   فلورانس 

فیالدلفیایی  قدییم  خانواده  یک  به   ، کتاب 

  ( مند  هنن مقام  در  بسیار  سالیان   . بود  متعلق 

ن و خطیب ، نایم بلند آوازه   یسی  ن نقاش ( و متافن 

 ، بخشیدن  شفا  بزرگ  خدمت  با  و   . داشت 

و حل   هزاران تن از مردمان را در گشودن گره ها 

گ بود . سالیان سال  مسائل زندگیشان یاری سنر
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  . یم کرد  تدریس  مابعدالطبیعه   ، نیویورک  در 

کت یم جستند    افراد بیشماری در کالسهایش شر

و از این طریق ، پیام معنویت را به گرویه وسیع 

 یم رساند . 

کتاب های او نه تنها در آمریکا ، بلکه در خارج 

با  و  بودند  النتشار  ن کثن  ، جای    نن  مهاریر بسیار 

خود را در دورافتاده ترین دهکده ها یا دورترین  

شهرهای اروپایی و باور نکردین ترین اماکن جهان 

باز یم کردند . هر روز با کساین مواجه یم شویم  

اسکاول   های خانم  از کتاب  ییک  با خواندن  که 

راز  ین  بزرگنر  . اند  دریافته  را  حقیقت  ن  شی 

مواره خودش بود : ساده  موفقیتش این بود که ه

هرگز    . طبع  شوخ  و  تکلف  یی  و  صمییم  و 

نخواست قراردادی و ادیب مآب یا دارای نفوذی 
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تحمییل باشد . از این رو هزاران تن که نتوانسته  

حتر   یا  قدیمینر  های  سنت  طریق  از  بودند 

یا دست کم    –شامخنر ، پیام معنویت را دریابند  

مابعدالطبیعه در آغاز راه ، کتاب های متعارف  

به او پناه یم    –برایشان چندان جذابیتر نداشت  

 آوردند . 

، معموال  بود  و روحاین  بسیار معنوی  هر چند 

و   ساده  برخورد  پس  در  روحانیتش  و  معنویت 

شد  یم  پنهان  بحث  مورد  موضوع  و  راحت 

.گرایش فتن و فرهنگستاین نداشت و با مثالهای 

. پیش از  شنا و عمیل و روزمره آموزش یم داد  آ

ها  برای کتاب   ، شود  حقیقت  آموزگار  آن که 

 نقاشر یم کرد .  

 امت فاکس
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 بازی 
 

 
ی

 را پیکار یم انگارند . اما زندگ
ی

بیشنر مردم زندگ

 پیکار نیست ، بازی است .  

هر چند بدون آگایه از قانون معنویت نیم توان 

وز بود ؛ و عهد عتیق  در این بازی برنده شد و پن 

ن قواعد این و عهد   جدید با وضویح شگفت انگن 

آموخت که   بازی را بیان یم کنند . عییس مسیح

 ، بازی بزرگ دادوستد است . 
ی

 زندگ

زیرا آنچه آدیم بکارد همان را درو خواهد کرد . 

 در سخن یا عمل آشکار یمیعتن هر آنچه از آد 

شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت ؛ و  

 باز خواهد گرفت . هر چه بدهد 
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اگر نفرت بورزد ، نفرت به او باز خواهد آمد . و 

اگر گا   . ستاند  ، عشق خواهد  ببخشد  ر عشق 

انتقاد کند ، از او انتقاد خواهد شد . اگر دروغ  

تقلب   اگر  و   . دروغ خواهند گفت  او  به  بگوید 

ما   به  ن  همچنی   . زد  خواهند  حقه  او  به  کند 

 نقیسر  آموخته اند که قوه تخیل در باز 
ی

ی زندگ

 عمده دارد . 

زیرا   دار.  نگاه  تمایم  به  را  خود   ) خیال   ( دل 

 ( 23.4شچشمه حیات از آن است . ) تمثال :  

هر آنچه آدیم در خیال خود تصویر کند دیر یا  

را یم  مردی   . شود  نمایان یم  زندگیش  در  زود 

ن که بسیار نادر بود یم   شناسم که از مرضن معی 

آن مرض اندیشید و در باره ترسید . اما آنقدر به  

اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را  
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دازی   خیالنر  
قرباین  ، واقع  در   . مرد  و  فراگرفت 

 خود شد . 

وی خیالمان   باید نن 
ی

وزی در بازی زندگ برای پن 

خود  تخیل  قوه  به  . کیس که  دهیم  آموزش  را 

ته باشد که تنها نییک را تصویر کند و ببیند  خآمو 

، خواهد توانست به همه مراد های بحق دلش  

خواه سالمت و خواه ثروت و خواه محبت و    ،

نفسدخواه   بیان کامل  خواه  و  هر   وستر  یا  و 

 آرمان بزرگ دیگر  برسد . 

تخیل را قیچر ذهن خوانده اند . این قیچر شبانه 

. آدیم در ذهن   روز در حال بریدن تصاویر است

در دنیای   ،و دیر یا زود  ،خود تصاویری یم بیند 

  . شود  یم  رویارو  ذهنش  های  آفریده  با  ون  بن 

و  ن نن  خیال باید کار   یبرای آموزش موفقیت آمن 
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 « : یونانیان قدیم یم گفتند   . ذهن را شناخت 

 خودت را بشناس ! « 

ذهن سه بخش دارد : نیمه هشار ، هشیار ، و  

ر . ذهن نیمه هشار ، چون بخار یا  هشیاری برت

برق ، قدرت مطلق است و بدون مسن  و جهت 

. هر فرماین به آن بدهند همان را انجام یم دهد 

 ؛ و توان فهم و استنباط ندارد . 

روشتن   به  یا  احساس  عمیقا  آدیم  آنچه  هر 

مجسم کند بر ذهن نیمه هشار اثر یم گذارد ، و 

 ظاهر یم
ی

  شود .  مو به مو در صحنه زندگ

زین را یم شناسم که در کودگ همیشه » وانمود  

یم کرد « که بیوه است . شاپا سیاه یم پوشید و 

اطرافیانش   . نهاد  یم  بر ش  سیاه  و  بلند  توری 

نمک   با  و  هوش  با  بسیار  یم کردند که  تصور 
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مردی  با  و  شد  بزرگ  اینکه کودک  تا   . است 

عروش کرد که از جان و دل دوستش یم داشت  

زن   و  مرد  شوهرش  نگذشت که  چندی  اما   .

سالیان سال لباس سیاه به تن کرد و تور سیاه بر  

تصویر خودش به صورت یک »   ش گذاشت . 

بیوه زن « بر ذهن نیمه هشیارش اثر گذاشته بود  

و به رغم مصیبت جانکایه که به بار آورد ، به  

 وقت خود به عینیت درآمد . 

 فاین خوانده اند . ذهن هشیار را ذهن نفساین یا 

به  را   
ی

زندگ و  است  ی  بشر ذهن   ، هشیار  ذهن 

به ن . ذهن ظهمان شکل که  بیند  ر یم رسد یم 

را   تنگنا  و  فقر  و  بیماری  و  بال  و  ، مرگ  هشیار 

اثر یم   نیمه هشیار  ذهن  بر  و  مشاهده یم کند 

 گذارد .  
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هشیاری برتر یعتن آن ذهن الیه که درون انسان  

ح ر ی عایل و عرصه طاست ، و قلمرو آرمان ها

 الیه .  

صاحب   انساین  هر  است که  طزیرا  الیه  ریح 

 » الگوی کامل « خوانده است .  افالطون آن را 

جایی هست که جز تو هیچ کس نیم تواند آن را 

پر کند . کاری است که جز تو هیچ کس قادر به 

 انجامش نیست . 

این طرح در هشیاری برتر انسان دارای تصویری 

نها در  صورت  است  به  معموال  یت کمال که 

یا آرزویی چنان رویایی که   
نیافتتن آرماین دست 

محال است برآورده شود ، در ذهن هشیار جلوه 

 یم کند . 
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ن آدیم است   همانا این تقدیر ) یا غایت ( راستی 

او   بر  او  خود  درون  الیتنایه  جانب خرد  از  که 

 جلوه کرده است .  

ایات یا تقدیر  اما بسیاری از مردم ، یی خنی از غ

ها و اوضایع یم کوشند  ن ن خود ، برای چن  راستی 

جز   ،و اگر به دست آیند    ،که از آن آنها نیست  

بار نخواهند   به  ناخشنودی حاصیل  شکست و 

 آورد . 

با   تا برایش شفاعت کنم که  مثال زین نزدم آمد 

ن که به او دلباخته بود ) و او را الف.ب  مردی معی 

 ند . . یم نامید ( ازدواج ک

این نوع درخواست ، بر خالف  به زن گفتم که 

با   یم کنم  شفاعت  اما   . است  معنویت  قانون 
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اراده یم کند  و  برایت یم خواهد  کیس که خدا 

 ازدواج کتن .  

اگر الف.ب بنا به حق الیه از   »  آنگاه افزودم : 

آن تو باشد ، نیم تواین او را از دست بدیه ، اگر  

اغلب  «    یه آورد . نه همطرازش را به دست خوا

بهبودی  آنها  رابطه  در  اما   ، دید  یم  را  الف.ب 

حاصل نشده بود . تا اینکه یک روز عرص به من  

تلفن کرد و گفت » یم داین که در شاش هفته 

ذشته ، الف.ب به نظرم موجود جالب توجیه گ

خدا   ، خواست  او  شاید   «  : « گفتم  ؟  نیامده 

 دیگری باشد . «مرد  نیست و شوهر آینده ات  

چندی نگذشت که مردی به یک دیدار ، به او  

زن دلخواه خود خواند و آنچه   را   دل باخت و او 
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را که همیشه آرزو کرده بود از الف.ب بشنود به  

  او گفت . 

زن گفت : » هم حرفهایش صمیمانه و یی ریا بود  

  » . 

از  توجهش  و  پذیرفت  را  او  عشق  درنگ  یی 

 الف.ب از دست داد . 

این نمایانگر قانون جایگزیتن است . اندیشه ای  

ن اندیشه ای نادرست شد . از این   درست جانشی 

 رو ، قرباین یا خشاین در کار نبود .  

مسیح   و گعییس  خدا  ملکوت  اول   «  : فت 

عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید 

خواهد شد . « و افزود که این ملکوت در باطن 

 .   خود انسان است
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ملکوت عرصه آرمان های درست یا الگوی الیه  

 است .  

 ، 
ی

عییس مسیح به ما آموخت که در بازی زندگ

ن کننده دارد . » از سخنان خ د و کالم نقیسر تعیی 

عادل شمرده خوایه شد و از سخنهای تو بر تو  

 حکم خواهد شد . «

چه بسیارند کساین که با کالم کاهالنه خود ، به  

 اخوانده اند .  زندگیشان مصیبت فر 

زندگیش  چرا  پرسید  من  از  زین  روزی  مثال 

دستخوش فقر و تنگدستر شده است ؟ روزگاری 

زیباترین   صاحب  و  داست  ای  و کاشانه  خانه 

اشیاء و مال و مکنت فراوان بود . دریافتم که او 

یم  یکریز   
ی

زندگ و  خانه  اداره  از  خسته  همواره 

ن به تنگ آمده ام . گ    گفته است : » از همه چن 
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 کنم ؟ « و افزود : »  
ی

یم شود در یک النه زندگ

  » .  یم کنم 
ی

ن در یک النه زندگ نن  اکنون  خوب 

ته بود  خ پس با کالم خود ، برای خود النه ای سا

هشیار ، حس شوخ طبیع ندارد ؛ و   . ذهن نیمه

ه تجربه  هایشان  شویحن  با  اغلب  ی امردم 

 ناخوشایند برای خود یم آفرینند . 

ثر  : »  مثال زین  به شویحن یم گفت  وتمند مدام 

ن آماده    در خانه مساکی 
ی

دارم خودم را برای زندگ

 .  یم کنم «

ذهن   بر  تهیدستر  و  تنگدستر  نقش  تصویر  با 

ن نگذشت که کارش  نیمه هشیار ، چند سایل نن 

 به همانجا کشید . 
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دو جهت ک در هر  قانون  این  ر یم  اخوشبختانه 

ن به ثروت تبدیل کرد   کند . یعتن یم توان فقر را نن 

 . 

آمد که   نزدم  زین   ، تابستان  داغ  روز  یک  مثال 

  . توانگر شود  تا  تمام  شفاعتر کنم  گفت که در 

دنیا هشت دالر بیشنر ندارد . گفتم : » خییل هم  

عایل . ما به این هشت دالر برکت خواهیم داد تا  

چندین و چند برابر شود . همان طور که عییس  

نانها و ماهیها را برکت داد و هزاران برابر    حمسی

همه  آموخت که  ما  به  مسیح  عییس   . کرد 

فزوین بخشیدن و انسانها از قدرت برکت دادن و  

ن بهره مندند .   شفا دادن و توانگر ساخیر

زن پرسید : » حاال چه باید بکنم « گفتم :» از 

وی کن ! به دلت افتاده که چکار کتن یا   شهود پن 
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دریافت  یا  الهام  یعتن  شهود   » ؟  بروی  کجا 

راهنمای   ، شهود   . باطن  از  مستقیم  هدایت 

ف از  ییک  در  و  ؛  است  انسان  ناپذیر  صل  لغزش 

خواهم  آن  ن  قوانی  به  تفصیل  به  بعدی  های 

 پرداخت . 

ن نیستم . اما انگار    زن پاسخ داد : » زیاد مطمی 

پول   آنقدر   . بروم  خانه  به  افتاده که  دلم  به 

ن را بدهم .  همراهم هست که بتوانم کرایه ماشی 

و وضیع   و ش  بود  دور  در شهری  اش  خانه   »

) یا عقل   ( استدالیل  ذهن   . داشت  انه  یم    فقن 

ن نیویورک بمان و کاری برای   گفت : » در همی 

ن  بیار ! « گفتم : »  گخود دست و پا کن و پویل  

پس فوری به خانه برو ! هرگز از آنچه به دلت  

یم افتد شپیچر نکن ! « و در حضور خودش این  
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راه   الینایه  جان   «  : آوردم که  زبان  بر  را  کالم 

! زیرا او فراواین و دولتمندی را بر این زن بگشا  

برابر همه  ناپذیر در  مغناطییس است مقاومت 

هایی که حق الیه او است . «  
ن گفتم خودش   چن 

هم پیایر این جمله را تکرار کند . او یی درنگ به 

خانه رفت .  یک روز که رفته بود به خانیم ش  

اش ب  
ی

خانوادگ قدییم  دوستان  از  ییک  به   ، زند 

 . برخورد 

آسا    معجزه  طرزی  به  دوست  این  طریق  از 

بارها به من   نهزاران دالر به دست آورد . این ز 

گفته است : » درباره زین که با هشت دالر و یک  

 الهام قلتی نزد تو آمد به مردم بگو ! « 

وفور نعمت همواره بر ش راه انسان است . اما 

از طریق آرزو ، ایمان ، یا کالم به زبان آمده ، یم 
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آشکارا گفته ت مسیح  عییس   . شود  نمایان  واند 

انجام  باید  انسان  را  حرکت  ن  نخستی  است که 

 دهد . 

» بخواهید که به شما داده خواهد شد . بطلبید  

که خواهید یافت . بکوبید که برای شما باز کرده 

 ( .  7:7خواهد شد . « ) انجیل متر : 

خواند  هر که   «  : خوانیم  مقدس یم  در کتاب 

 ند . «دریافت ک

است که  آماده  همواره   ) خدا   ( الیتنایه  خرد 

ین آرزوی انسان را برآورد .  ین یا بزرگنر  کوچکنر

خواه به زبان آمده و خواه نهفته در   ،رزویی  آهر  

یک استدعا است . و چه بسیار ، همه ما   ،دل  

ت کرده ایم . آاز برآورده شدن ناگهاین    رزویی حن 
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پشت   ، زیبا  رزهای  دیدن  با   ، پاک  عید  مثال 

ین گل فروشیها ، آرزو کردم ای کاش به من   وینر

ن ییک از آنها داده شود . در یک آن ، این تصویر  نن 

از برابر چشمم گذشت که یک بته رز را به خانه  

 ام آورده اند . 

آن هم با یک بته رز زیبا    ،شانجام عید پاک آمد  

دوستم تشکر کردم و به او . فردای آن روز ، از  

رزویش را آرزها دقیقا هماین بود که    لگفتم که گ 

 داشتم .  

رز  برایت  که  من  اما   «  : داد  پاسخ  دوستم 

 نفرستادم ، زنبق فرستادم ! « 

گلفروش اشتباها برایم رز فرستاده بود . تنها به  

این دلیل که من عمل کردن به قانون را آغاز کرده  
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اید صاحب بته رز یم شدم  بودم . پس به ناچار ب 

 . 

میان  تواند  نیم  ن  چن  هیچ   ، هراس  و  تردید  جز 

ین آرمانها یا مراد های دلش فاصله  انسان و بزرگنر

ایجاد کند . به محض اینکه آدیم بتواند یی هیچ  

دلهره ای آرزو کند . هر آرزویی یی درنگ برآورده 

 خواهد شد . 

 زدودن ترس 
ی

دلیل علیم این مسئله ، و چگونیک

به  بعدی  های  فصل  از  ییک  در  را  هشیاری  از 

تنها دشمن   ترس   . داد  توضیح خواهم  تفصیل 

کست ترس از تنگدستر ، ترس از ش   ،آدیم است  

ترس    ، بیماری  از  ترس  دادناز  ،  و    ،    دست 

 احساس ناایمتن برای هر مسئله. 
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عییس مسیح گفت : » ای کم ایمانان چرا ترسان  

) متر    » ؟  را    .   (  26:8هستید  ایمان  باید  پس 

وارونه  ایمان   ، ترس  زیرا   . ترس کنیم  ن  جانشی 

است . ترس یعتن ایمان به شر ، به جای ایمان 

 به خن  . 

 این است که آدیم به روشتن    هدف از 
ی

بازی زندگ

خن  و صالح خود را ببیند ، و هر چه تصویر شر  

را از ذهن بزداید . برای رسیدن به این هدف باید 

با مشاهده خن  و نییک بر ذهن نیمه هشیار اثر  

بگذارد . مردی هوشمند و موفق به من گفت که  

آویخته  اتاقر  دیوار  بر  ای که  نوشته  با خواندن 

.  بو  رفت  میان  از  هراسهایش  همه  ناگهان   ، د 

ن بود : » چرا نگران باشیم   مضمون آن تابلو چنی 

چنان  این کلمات   »  ! نیاید  پیش  هرگز  شاید  ؟ 
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محو ناشدین بر ذهن نیمه هشیار او نقش بست  

یم  نییک  و  خن   تنها  است که  معتقد  اکنون  که 

 اش راه یابد . از این رو جز خن  و  
ی

تواند به زندگ

ن پیش نیم آید .  نییک  نن 

در ییک از فصل های بعد ، از شیوه های گوناگون 

  . خواهم کرد  هشیار گفتگو  نیمه  ذهن  بر  تاثن  

ن انسان است   ذهن نیمه هشیار ، غالم نیک امی 

. اما باید دقت کنیم تا دستور های درست به آن 

ذهن نیمه    ،بدهیم . همواره شنونده ای خاموش  

 ایستاده است .   در کنار او  ،هشیار آدیم 

نیمه هشیار اثر یم هر کالم یا اندیشه ای بر ذهن  

ت آور به عینیت در یم آید  گذارد ؛ و با دقتر حن  

صفحه  بر  ای  خواننده  صدای  مانند  درست   .

و حتر   لحن  و هر  آوا  هر  حساس گرامافون که 
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ن ضبط یم شود .   پس بیایید شفه یا مکث او نن 

آن   و  نامطلوب  های کهنه  صفحه  آن  همه  تا 

نگه   نداریم  میل  دیگر  را که   
ی

زندگ صفحه های 

و   بشکنیم  خود  هشیار  نیمه  ذهن  در   ، داریم 

 صفحه هایی زیبا و تازه بسازیم . 

این   راسخ  اعتقادی  با  و  با صدایی رسا و محکم 

عبارت را تکرار کنید : » اکنون به یمن کالیم که 

، هر صفحه غن  حقیفر را در بر زبان یم  آورم 

ذهن نیمه هشیارم یم شکنم و نابود یم کنم . آنها  

زاییده خیاالت بیهوده خودم هستند و در واقع 

وجود ندارند . اکنون به برکت خدایی که در دل 

من است ، صفحات عایل و کامل خود را یم سازم  

. صفحات سالمت و ثروت و محبت و بیان کامل 

 و غایت بازی . «  نفس . این 
ی

 است عرصه زندگ
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در فصل های آینده نشان خواهم داد که چگونه  

وضع   ، عوض کردن کالمش  به  تواند  یم  آدیم 

خود را دگرگون سازد ؛ زیرا انسان یی خنی از نفوذ 

 ز کالم ، همواره از  
ی

مان عقب است . مرگ و زندگ

 ( 21:18در قدرت زبان است . ) امثال : 
 


