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رازهای آفرینش

 متدولوژی :خدمتآفرینش کائنات ،چه عمدی باشد و چه غیر عمدی ،دارای مکتبی است با چهار رکن زیر:
جهان بینی وحدت وجود ،یعنی :کثرت در عین وحدت و یا حرکت پدیده ها به سوی اصل ها و اصل ها به سوی یک اصیل

.I

علی االطالق (آفرینشگر /خالق)
استراتژی معرفت ،یعنی :عبادت در جهت عنایت و عنایت در جهت معرفت و معرفت در جهت هرچه آگاه تر شدن از رموز

.II

آفرینش (ربوبیت).
استراتژی مکملت ،یعنی :رسیدن و رساندن هر پدیده به حداکثر توانمندی شکوفائی اش .این گرایش را "عشق اصیل" هم

.III

می توان گفت.
متدولوژی خدمت ،یعنی :بکارگیری حداکثر شایستگی های خود برای شایسته سازی و شاد سازی دیگر مخلوقات تا دور

.IV

حق وحدت تحقق پیدا کند.
بنابراین باید بپذیریم که:
.1

هدف از آفرینش همانا عبث نبوده است ،حتی اگر ما از حکمت آن به خوبی سر در نیاوریم.

 .2تا حدی که می فهمیم بایستی خود را بسازیم و به سازندگی دیگران کمک کنیم.
 .3احتمال دارد در نهایت این سازندگی از حیرانی چون و چرائی هدف خلقت سر در آوریم.
 .4در هر صورت بایستی نسبیّت و محدودیت خود را از درک رموز و غموض هستی بپذیریم و این رباعی حکیم خیام را زمزمه
کنیم که فرموده:
آنانکه محیط فضل و آداب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون

در جمع کمال شمع اصحاب شدند
گفتند فسانهای و در خواب شدند

زیرا وقتی از حباب جذب در آب سراغ نام و نشان بگیریم ،خواهد گفت که من آبم و اگر چنین سوالی را از عارفی وارسته بپرسیم
خواهد گفت که من خدایم (انا الحق).
کاربست :پدیده های هستی نمونه ای کم نظیر و بلکه بی نظیری هستند از این سیرورت تکوینی و صیرورت تکاملی که به بعضاً هم به
درجات خداگونگی رسیده اند .یعنی جاودانگی یافته اند .مانند موارد زیر:
-

از جمادات :طال ( که هر چه قدر ریز و درشتش کنند از ارزشش کم نمی شود مگر آنکه آلیاژش را بطور مصنوعی بهم بزنند).

-

از نباتات :تاک ( که همه چیزش ارزشمند است و هزینه چندانی برای پرورشش الزم نیست.

-

از حشرات :زنبور عسل ( که دارای راندمانی صددرصد می باشد و عسلش شفابخش است و بهترین خوراک آدمی).

-

از انسانها :انسان کامل ( یعنی کسی که مخلَص شده باشد ،حتی از اغوای شیطان هم در امان می باشد).
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