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رمز جاودانگی پدیده های ماندگار
جاودانگی کششی است در هر موجودی ،بویژه انسان که حتی برای اندکی از آن هم چانه می زنند تا بیشتر عمر کنند و یا بهتر بمانند.
غریزه صیانت ذات و عاطفه بقاء حیات در همه حیوانات یکسان است حتی آنهائی که از مرگ آگاه نیستند .چون از بیماری و کشته شدن
فراری می کنند.
تصور نگارنده آن است که مخلوقات خدا چنین صفتی را از خالق خود به ارث برده اند و لذا بایستی رمز و راز ادامه حیات معقول را کشف
کرد.
در علم فیزیک پدیده ای به نام "آنتروپی" و در فیزیولوژی پدیده ای به نام "آتروفیسیم" یعنی خودخوردگی ،در طول زمان وجود دارد.
جهُ رَبُّكَ ذُو اْلجَالل وَ الْإکْرام (سوره الرحمن -آیه  62و .)62
ولی قرآن می فرماید :کُلُُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ َو یَبْقی وَ ْ
یعنی هرچه در این کائنات است فانی می باشد .مگر آنچه که وجه خدائی پیدا کند.
اگر وجه خدائی را بصورت علمی بخواهیم مطرح کنیم شاید "المکانی -الزمانی" باشد.
مثالً پدیده هایی مانند طال ،عسل ،نام نیک و قوانین علمی در هر رشته ای باقیات الصالحات اند.
پس بیائید چنین دیاگرامی را رسم کنیم :زمین +و منفی /زمان مثبت و منفی (شهود= مثبت/غیب= منفی).
سپس چهار عالم و پدیده های آنها را طبقه بندی کنیم  ،به ترتیب زیر:

( )+زمان (ابد)

عالم دنیا (فنا)

عالم برزخ (عدم)

مکان ()+
(شهود)

( )-مکان
عالم ذرء (عدن)

(غیب)

عالم آخرت (بقا)

( )-زمان (ازل)
کاربست:
.1

کارهای منوط به زمان و مکان فانی هستند و مربوط به زمان حال (نمونه :معاشی – سعدی).

.6

کارهای خارج از زمان و مکان باقی هستند و مربوط به همیشه (نمونه :معادی – حافظ).

 .3کارهای مکانی که فقط رو به گذشته دارند (سیر قهقرائی) (نمونه :تمدنی -فردوسی).
.4

کارهای زمانی که فقط رو به آینده دارند (سیر تخیُّلی) (نمونه :فرهنگی -موالنا).
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