تنها راه پاسخگوئی حقیقی به سئواالت پذیرش این امرمهم
است که انسان موجودیتی دو وجهی دارد.
یک وجه آن جسم است که قابل مشاهده میباشد و وجه
دیگرآن دل باشد که قابل روئیت نیست.
گاهی جواب سئوال ازسمت جسم است که مرکزپاسخگوئی
آن مغزبوده ومغزنیزآن دسته ازسئواالتی را می تواند
جواب دهد که اطالعات الزم درزمینه پاسخگوئی به آن
داده شده باشد،گاهی جواب سئوال ازسمت دل است ودل
جواب را به مغز داده ومغزبه گونه ای که قابل فهم شود
آنرا پاالیش نموده ودراختیارما میگذارد وگاهی جواب
حاصل مشارکت جسم ودل است وبازهم مغز پس ازپاالیش
بصورتی که بتوانیم درک وفهم کنیم پاسخگوست،میدانیم
مجموعه ی اندام ظاهری جسم ما را میسازد و اما دل
نیزشکل گرفته ازهمین اندام است بصورتی غیرقابل
روئیت،همانگونه که جسم با ازدست دادن عضوی ناقص
می شود دل نیزدرصورت کم بود اعضاء ناقص خواهد
بود،جسم در درون رحم مادر شکل اولیه ی خود رابدست
می آورد ولی دل از چگونگی افکار ،گفتار وکردارفرد
موجودیت پیدا می کند،همانگونه که جسم دراثرنقص

عضودچارناتوانی می شود دل نیزدرصورت نقص
عضوناتوان خواهد بود،همان گونه که می توانیم جسم را
دانا وتوانمند سازیم همین طوردل نیز براساس
افکار،گفتاروکردار دانا وتوانمند می شود،چنانچه عضوی
ازجسم را مثبت کنیم آن عضو ازدل نیز مثبت میشود و
چنانچه عضوی از جسم را منفی کنیم آن عضو ازدل نیز
منفی خواهد شد ،آنگاه که خالق آدم وحوا را آفرید آنها به
قرب درگاه الهی بودند ولیکن با انجام نافرمانی ازقرب
الهی رانده شده ودرزمین ماوا گرفتند وآنگاه تکثر یافته
جمعیتی را شکل داده اند ودرنهایت بایستی دوباره به قرب
الهی درآئیم وبه همین منظورخالق مدت زمانی معین را
درنظرگرفته تا آنکه فرصت یابیم خود را مقرب اوسازیم،
انسان بواسطه ی اختیاری که خالق به اوداده است میتواند
ذات خود را تغییردهد.
ذات به صورت میل درونی عمل می کند وچون شما
صاحب اختیار هستید میتوانید به این امیال جواب مثبت
ویا منفی دهید،هنگامی فرد میل به انجام مثبتها دارد
ودرنتیجه فکرمثبت می کند گفتار مثبت دارد وکردار مثبت
به انجام میرساند درحال پرورش دل است،وهمین گونه

عکس این عملکرد دل را تضعیف می کند ،موجودیت مغز
واندام جسم ما آن چیزها ئیست که خود فرار گرفته
ایم،مهارت کسب کرده ایم وپرورش داده ایم واین نمود
درمغز واندام ما دارد،دل نیز موجودیتهای خود را درمغز
واندام مابه اشتراک می گذارد،به همین واسطه میتوانیم
هرمهارتی را کسب کنیم،هرنوع علمی بیاموزیم وبه هر
زبانی سخن بگوئیم چرا که اینها همه موجودیت دل است
وتنها با مدت زمانی تمرین از دل به جسم منتقل خواهند
شد،اگرما دل نداشتیم تنها میتوانستیم یک مهارت ،یک
زبان ویک نوع عملکردچون حیوانات ،نباتات وجمادات
داشته باشیم  ،گفته شد که مغزما براساس داده ها میتواند
جواب گو باشد ویا نوعی ازعملکرد را براندام ما فرمان
دهد،حال این داده ها چون از منطق باشد بسیارمحدود
هستند وپاسخ مغزنیز محدودیت دارد ونوع عملکرد نیز
محدود خواهد شد وامّا چون فلسفه بدانیم وداده های به مغز
ازسمت شعورباشد ،مغزبا داده های فراترمیتواند پاسخهای
مطمئن تر و فرمانهای بسیارمتعادلتری را بر اندام ما
دستور نماید،چنین است که از پیوند آگاهی های امروز با
آگاهی های دوران گذشته به آگاهی های نوینتری دست
پیدا خواهیم نمود واز پیوند توانمندیهای کنونی با

توانمندیهای دوران گذشته به توانمندیهای خارق العاده ای
دست پیدا خواهیم نمود  ،خرد دانشی است برگرفته
ازعملکردها  ،آنچه که ما می شنویم آنرا می دانیم چون
شنیدیم ،این شنیده ها هیچگاه خرد ما نخواهد شد الّا آنکه
مبدل به عملکردها ما شوند،آنگاه که به شعورخود احترام
گذاریم وعملکردهایمان براساس شعورمان باشد فردی
خردمند خواهیم شد،خردمند شنیده ها یش با تمام جزئیات
است همراه با بینائی منحصربه فرد ،دقت وظرافت
درشنیدن ودیدن است که فرد را خردمند مینماید،عقل،
جایگاه فرداست چنانچه فرد درجایگاه دوست داشتن باشد
پس دوست میدارد وچنانچه جایگاه او دشمنی باشد ،دشمن
می پندارد ودشمنی می ورزد ،جایگاه افراد در موقعیت
صفت ها است ،ازجایگاهی که می شنوی ومی بینی
برهمان اساس درک واستنباط داری ،برآیند اصفات
وجودی شما خود صفتی است که جایگاه شماست ،دقت
کنیم که جایگاه دل برمبنای روح وصفت تعریف می شود،
جنسیت جایگاه دل ازنوع اصفات است وجایگاه جسم
برمبنای دانائی وتوانائی اوتعریف می شود وجنسیت عقل
ویاجایگاه جسم ازنوع دارائیهای ظاهری است ،وقتی
بخواهیم عقل خود را بسنجیم باید بدانیم که برایند عقل دل

وعقل جسم است ،چنانچه عقل ویا جایگاه دل مثبت باشد
وعقل یا جایگاه جسم نیزمثبت باشد فرد مثبت است
واگرمنفی باشد فرد منفی واگر مثبت ومنفی باشد باید
دیدحاصل جمع این مثبت ومنفی چه خواهد شد .
روح،خاصیت ویا صفتی الهی است،اصفات الهی با کیفیت
ترین اصفات هستند واصفات انسانی بسیارمحدودیت
دارند،اصفات انسانی دروجود فرد میتوانند درحال رشد
باشند که می شود صفت مثبت ویادرحال نزول صفت منفی
،عقل ویاجایگاه دل براساس کمیت وکیفیت اصفات مثبت
ارتقاء می یابد تا آنکه روزی مبدل به صفتی الهی گردد،
ودل به قرب الهی درآید ،عقل جسم برگرفته از دانائی ها
وتوانائی های فرد است  ،بصورت طبیعی فرد عقل جسم
را دراختیارعقل دل میگذارد واز مشارکت جایگاه جسم
ودل،جایگاه ویا عقل حقیقی فرد معلوم خواهد شد،هر آنچه
افراد در زمینه دانائی وتوانائی رشد می کنند ،درنهایت
بمنظور برخورداری از اصفات است.
برای مثال  :فردی دانائی جسمانی او دکترای ریاضی
است وتوانائی او استاد دانشگاه تهران،این عقل جسمانی
اوست واما عقل دل او ،ریاست طلبی ،قدرت ،خود

برتربینی ،ثروت اندوزی وغیره و...حال بدانید این عقل
وجایگاه فردمنفی است،او از این استاد بودن درحال
گردآوری اصفات منفی بدورخویش است،واما همین فرد
عقل دل اوخدمت گذاری ،بخشش ،اشاعه علم و ...باشد
،بدانید این عقول کسب صفات مثبت است ودرمجموع
جایگاه فرد مثبت می باشد ،درمجموع جسم ودل درحال
تالش هستندوبا مشارکت باهم درنهایت جایگاهی رابرای
فرد رقم خواهند زد ،میتوان گفت مجموع عقل دل وعقل
جسم نفس را شکل میدهند ،هرفرد بنا برعقل خود
پاسخگوی سواالت است وخواسته های او برگرفته ازعقل
اوست ،پس هرفرد تنها به خواسته هائی میتواند دست پیدا
کند که درمحدوده ی عقل اوهستند.
واینکه افراد خواسته های مشترکی میتوانند داشته باشند
ولی تنها عده ای به این خواسته ها میرسند به این علت
است که اگرعقلت حاوی این طلب باشد میتوانی به آن
رسی واما اگر در جایگاهی که واقع آن هستی چنین
خواسته ای نباشد چگونه می خواهی به چیزی که نیست
دست پیدا کنی ،عقل جسمانی محدود است وموجودی آن
بسیار اندک که جنسیت این موجودی از نوع دارائیها

دنیوی است واما عقل دل جایگاه اصفات است وجنسیت
اصفات مثبت ویا منفی است وچنانچه عقل دل مثبت باشد
میتوانی برخوردار از صفتهای مثبت شوی واگرعقل دل
منفی باشد تنها صفات منفی حاصل عملکرد خواهد شد.
چنانچه جایگاه دل صفات مثبت باشد وفرد مرتب درحال
تحصیل صفات مثبت ،ازدیاد صفات مثبت آنگاه که به
حدّی مورد پذیرش خالق رسد مبدل به صفتی خواهد شد
وآنگاه با این صفت الهی است که می توان وارد به قرب
الهی شده و خواست خالق از خویش را درک وفهم نمود،
چنین است که به سئوال دوم زندگی که خالق ازما چه می
خواهد وچگونه به اوجواب مثبت دهیم،جوابی حقیقی
خواهیم یافت،نمی توان با جسم به قرب الهی درآمد چرا
که خالق برخوردارازفیزیک نیست،بلکه تنها می توان با
دل به قرب الهی وارد شد چونکه دل می تواند به اذن خالق
برخوردارازصفتی الهی شود ،چونکه دل به قرب الهی
درآمد ودانست خالق ازاوچه می خواهد این اطالعات را
به مغزخواهد داد وچون مغزداده ای دراین زمینه ندارد
جوابی نیزنخواهد داشت وتنها همین اطالع درمغزذخیره
شده وتفکراجرای خواست خالق شکل می گیرد،حال این

تفکرانبوهی ازسئواالت را پی ریزی خواهد کرد که دل
بایست جوابگو باشد ودل این جواب ها را ازخالق دریافت
نموده وبه مغزمی رساند وآنگاه مغزهدف مورد نظررا از
اندام طلب مینماید واندام بایستی جوابگو باشند که آیا چنین
دانش وتوانی دارند که بتوانند هدف مورد نظررا به انجام
رسانند ویا خیر...
حال چنانچه این دانش وتوان الزم برای رسیدن به هدف
درذات،حافظه سلولی ومغزاستخوان موجود باشد بایستی
به مغزمنتقل شود تا مغز این داده ها را پاالیش وآنگاه
براندام مورد نظر دستور نماید  ،چنانچه اطالعات الزم
موجود نباشد بایستی دل از جایگاه قرب الهی اطالعات
الزم درجهت رسیدن به هدف معلوم را بدست آورد تا
آنگاه مغز براساس اطالعات وارد شده ابتدا اندام را دانا و
توانا برانجام چنین امری نماید وسپس درخواست رسیدن
به هدف مورد نظررا براندام دستورنماید.
مغزنمی تواند ازاندام اجرای دستوری را بخواهد که دراین
راستا اندام را آگاه و توانمند نساخته باشد ،بسیاری از
دستورالعمل ها دراندام نهفته وخفته اند چون درخواستی
دراین راستا صادرنشده است ،شما نمی توانید به یک تفکر

قبل ازورود به مغزوآنگاه به اندام پاسخ مثبت ویا منفی
دهید.
برای مثال  :تفکربخشش وجهی پول به نیازمندی آمد و
شما بالفاصله پاسخ مثبت داده وآنگاه مغزفرمان به دست
داده وچون دست به جیب شود خواهید دانست کیف پولتان
را همراه ندارید ،مغزجواب تفکرات وارده را درخود
وسایرمنابع اطالعاتی بدن جستجو مینماید تا آنگاه پاسخگو
شود ،اینکه افراد می گویند می دانیم ومی توانیم ،درست
است ولیکن سئوال این است تاحدّی میدانی ویا میتوانی ،
حدّ دانستن وتوانستن افراد بسیارمتفاوت است ،پاسخگوئی
به سئواالت حدّ دانستن فرد را معلوم مینماید ،انجام عمل
ح ّد توانائی را نشان می دهد.
دانش پیامبر به قرآن،آیا می تواند فردی چنین دانشی را
میان گذارد؟

