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 پيشگفتار مترجم●

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

سزاوار حمل اين  او را) ع (راوى اين كتاب است و كسى است كه امام صادق  ((مفضل بن عمر)) از آنجا كه

هر قدر كه جايگاه رفيعش   امال فرموده ،اسرار و معارف دانسته و اين شگفتيها و عجايب خلقت را بر او

 .بيشتر روشن شود، بر اعتبار كتاب نيز افزوده مى شود

تيجه در اين در ن )1(. نگارنده هر چه تالش كرد به شرح حال كاملى از اين شخصيت اسالمى دست نيافت

و دانشمندان  عليهم السالم مفضل در نزد امامان معصوم مقدمه بيشتر كوشش شده كه جايگاه و منزلت

 .بيان شود عليهم رضوان اهللا بزرگ اسالمى

 شرح حال كوتاهى از مفضل بن عمر 1

در اواخر قرن اول  )2(. است (( ابو عبداهللا)) يا ((ابو محمد)) و كنيه اش ((عمر)) ، نام پدر(( مفضل)) نامش

 )3(. آمده است يا آغاز قرن دوم هجرى در شهر كوفه به دنيا

 عليهم السالم او در نزد ائمه )4(. بوده است عليهما السالم اصحاب جليل القدر امام صادق و امام كاظموى از 

 )5(. ى رفته استبوده و از اصحاب خاص آنان به شمار م از جايگاه رفيع و منزلت عظيمى برخوردار

ع (وكيل آنان بوده ، نيز از جانب امام صادق  در ميان مردم كوفه) ع (و امام كاظم ) ع (در عصر امام صادق 

ه شده بود و يا اجازه اخذ آنها را از مردم داشت اختيارش گذاشت وظيفه داشت با اموالى كه از طرف او در) 

شيرين و  داستانى (( كافى)) در اين باره در كتاب شريف )6(.اختالفها را بردارد ، ميان مردم را اصالح كند و

 )7(.بخوانند ال ذكر آن نيست اما خوب است كه خوانندگان آن راواقعى بيان شده كه مج

  جايگاه رفيع مفضل در روايات 2

ترى او از بر مهمترين دليل عظمت اين شخصيت كم نظير اسالمى ، روايات بسيارى است كه در فضيلت و

ذكر همه آنها در اين مقدمه  اين روايات به قدرى زياد است كه. رسيده است  عليهم السالم خود امامان

 ناچاريم كه به )8(دليل ما در اعتبار اين مرد جليل القدر به شمار مى رود، نمى گنجد، اما چون مهمترين

 : برخى از آنها اشاره كنيم

 :نقل مى كند ( ع(شيخ مفيد، با سند صحيح از امام صادق  1
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اگر همه اصحاب من آنچه را كه ! مفضل  اى. به خدا سوگند تو را و دوستدار تو را دوست دارم ! اى مفضل 

 )9(. اختالفى رخ نمى دادآنان تو مى دانى مى دانستند، هيچ گاه ميان دو كس از

 :مى گويد )10((( محمد بن سنان 2))

 عليهما السالم موسى در اين هنگام فرزند بزرگوارش ، على بن. شرفياب شدم ) ع (به خدمت امام كاظم ))

مفضل ! اى محمد: فرمود. بله بفرماييد : عرض كردم! اى محمد: به من فرمود) ع (امام كاظم . در نزد او بود

هما السالم علي امام رضا و جواد(باعث راحتى آن دو  انيس و همدم و راحتى بخش من بود و تو نيز همدم و

 )11(((. هستى) 

، از ابن سنان و او از مفضل نقل  با چند واسطه (( كافى)) در كتاب گرانقدر رضوان اهللا عليه (( كلينى)) 3

 :مى كند

مال من بين آنان آشتى برقرار  ن دو نفر از شيعيان ما منازعه اى رخ داد باهرگاه ميا: فرمود) ع (امام رضا ))

 )12(((. كن

 :مى گويد (( يونس بن يعقوب)) 4

آنگاه امام . را به او تسليت بگويم ) ع (سماعيل ا فرمانم داد كه به نزد مفضل بروم و مرگ) ع (امام صادق ))

تو نيز : اسماعيل بر ما وارد شد و صبر كرديم  مصيبت مرگ: مفضل سالم برسان و به او بگو به: فرمود) ع (

 چيزى خواستيم و خدا چيزى ديگر اراده كرد و ما تسليم امر خداى ما. چون ما در اين مصيبت صابر باش 

 )13(((. جل و عال شديم

 :در ذيل اين حديث مى گويد (( رجال الحديث معجم)) در كتاب گرانقدر رضوان اهللا عليه مرحوم خويى

 )14(((.  صحيح استبه مفضل بن عمر دارد و روايت ،) ع (صادق  اين روايت نشان از شدت عالقه امام))

 :مى گويد )15(((فيض بن مختار 5))

دانشمندان كوفه  من هرگاه كه در ميان گروههاى. جانم فداى شما باد: دم عرض كر) ع (به امام صادق ))

 افتم ، ولى هنگامى كه به مى نشينم ، از بس در ميانشان اختالف عقيده مى بينم ، گاه در ترديد مى

امام . راحت مى شوم و دلم آرام مى گيرد روى مى آوردم ، مرا چنان آگاه مى كند كه ((مفضل بن عمر))

 )16(((. كه مى گويى حقيقت چنان است! بله اى فيض : فرمود) ع (صادق 

 :مى گويد ((هشام بن احمد)) 6

 از سينه مشغول كار بودند و عرق در آن) ع (در يك روز گرم و سوزان ، در زمينى كه امام صادق ))

پيش از آنكه . بپرسم  ((مفضل بن عمر)) درباره مباركشان سرازير بود، به خدمت آن حضرت رسيدم تا

. خدايى كه جز او خدايى نيست ، مفضل بن عمر جعفى مرد خوبى بود به: فرمود) ع (حرفى بزنم ، امام 

 )17(((.ار كردسى و چند بار اين عبارت را همچنان تكر) ع (امام  آنگونه كه من شمردم ،

. بزرگ باشد براستى كه تنها يكى از اين احاديث كافى است كه نشان از عظمت و جايگاه واالى اين مرد

آنها بخوبى از جايگاه مفضل آگاه  ر دراميد كه خواننده عزيز به شتاب از احاديث نگذرد و با تفكر و تدب

 .گردد

 جايگاه مفضل از نظر دانشمندان اسالمى 3

 (( شامخ)) به مرتبه بسيارى از دانشمندان علم رجال و شرح حال نگار، فقهاى عاليقدر و محدثان بزرگوار

 : ماز اين ديدگاهها مى پردازي در اينجا تنها به بخش اندكى. اين مرد بزرگ اشاره كرده اند

در  (( مفضل)) در جاى جاى كتابهاى گرانقدر خود احاديث و رواياتى آورده كه ((( ره(شيخ صدوق ))
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كتاب من ال يحضره )) كه بويژه در از آنجا كه بناى شيخ صدوق آن بوده. طريق آنها قرار گرفته است 

 ز طرفى بارها به احاديثخدا حجت است بپردازد، ا تنها به احاديث معتبر و آنها كه بين او و (( الفقيه

مفضل در نزد شيخ صدوق از جايگاه و اعتبار بااليى  مفضل استناد جسته مى توان نتيجه گرفت كه

 )18(. برخوردار بوده است

راوى  (( مفضل)) پرداخته كه به احاديثى (( كافى)) اى جاى كتابنيز در ج (( محمد بن يعقوب كلينى))

 . مفضل است كه بوضوح دليل بر جاللت شاءن و منزلت عظيم )19((( يعقوب يونس بن)) بويژه. آنهاست 

 :درباره مفضل مى گويد  اهللا عليهرحمة ((شيخ مفيد))

. نقل نموده ) ع (صادق  را از پدر بزرگوارش ، امام) ع (او از كسانى است كه نص امامت امام موسى كاظم ))

 بوده است رحمة اهللا عليهم و مورد وثوق و از فقهاى صالح) ع (وى از ياران خاص و جليل القدر امام صادق 

.)))20( 

عليهما  مفضل بن عمر جعفى را از اصحاب امام صادق و امام كاظم هم رضوان اهللا عليه (( شيخ طوسى))

 )21(. شمرده است السالم

 :مى گويد (( الغيبة)) نيز در كتاب

بوده و همواره پوينده  و در نزد آنان مورد وثوق و اعتماد عليهم السالم وى از اصحاب و ياران واقعى ائمه))

 )22(((. طريق آنان بوده است

كه از مفضل  عليه رضوان اهللا يكى از دانشمندان بزرگ اسالمى ، در توضيح يكى از احاديث شيخ طوسى

 :بن عمر نقل كرده ، مى گويد

مفضل اعتماد داشته و نزد او ضعيف و  اين سخن شيخ طوسى ، دليل قاطع و صريحى است كه شيخ بر))

 )23(((. مطعون نيست

 )24(. شمرده است ( ع(او را از خواص اصحاب امام صادق  رضوان اهللا عليه (( ابن شهر آشوب))

 :مفضل مى فرمايد درباره كتاب رحمة اهللا عليه (( سسيد بن طاوو))

را كه درباره شناخت حكمتها، تدابير و اسرار  (( مفضل توحيد)) از جمله آداب مسافران است كه كتاب))

 )25(((.نقل كرده ، به همراه داشته باشد) ع (وى آن را از امام صادق  نهفته در آفرينش اين جهان است و

 :همچنين خطاب به فرزندش مى گويد

آفرينش خداى جل و عال  درباره) ع (در نهج البالغه و اسرار آن و در كتاب مفضل بن عمر كه امام صادق ))

 )26(((. بر او امال فرموده ، بنگر و انديشه كن

ر دو را به قائل بوده ، ه )27( نيز به خاطر ارزشى كه براى اين دو حديث رضوان اهللا عليه (( عالمه مجلسى))

 . توضيح داده است آورده است و جاى جاى آنها را شرح و )28(((بحاراالنوار)) كامل در جلد سوم طور

 :وى در آغاز ذكر آنها مى گويد

اند، زيانى ندارد؛ زيرا  روايت شده) ع (بودن توحيد مفضل و رساله هليله كه از امام صادق  )29( مرسل))

و ديگران آنها را  (( سيد بن طاووس)) از جمله. انتساب آنها به مفضل در ميان دانشمندان اشتهار دارد

هم زيانى ندارد؛ زيرا ما اين  ((مفضل بن عمر)) و (( سنان محمد بن)) نيز ضعيف شمردن.  اندتاءييد كرده

وانگهى . چون در روايات فراوانى به جاللت قدر و منزلت آن دو اشاره شده است  ضعفها را نمى پذيريم ؛

خبر  نخبر، شاهد صدقى بر صحت آنهاست و عالوه بر اين نوع متون نيازى به صحيح بود متن دو

 )30(((.ندارد
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 :نيز در اول ترجمه توحيد مفضل ، اين دو كتاب و راوى آنها را اينگونه ستايش مى كند

 شاءنه و تعالى سلطانه و جل چون حديث شريفى در اثبات صانع قدير و توحيد و ساير صفات كماليه او))

جليل ، مفضل بن عمر جعفى كه از خواص اخيار، سالله اطهار، امام المغارب و  شيخ) از) عظم برهانه

 و رشاقت مضامين و وثاقت براهينش... بود عليهما السالم عبداهللا ، جعفر بن محمد صادق المشارق ، ابو

تقويت بيقين و  و كافه شيعيان در... ى گرديده شهادت مى داد و مى دهد كه از منبع وحى و الهام جار

 )31(((. آن را به فارسى ترجمه كردم... ايقان و ايمان به آن محتاج بودند و

 :مى گويد رحمة اهللا عليه )32((( عالمه سيد صدر الدين عاملى))

اين سخنان  ( ع(بنگرد، درمى يابد كه امام ) ع (كسى كه بدقت در حديث مشهور مفضل از امام صادق ))

جليل القدر، دانشمند، با ذكاوت ، هوشمند و  را جز با مردى بزرگ ، )33( بليغ و معانى شگفت و الفاظ غريب

رفيع  اين مرد در نزد من بسيار.  ديگر در ميان نمى نهد حمل اسرار دقيق و ظريف و بديع با كس  شايسته

 )34(((. هالمقام و جليل القدر است ، رضوان اهللا علي

با  ((سفينة البحار)) نيز اگر چه در كتاب گرانقدر ((( ره(حاج شيخ عباس قمى )) محدث بزرگ اسالمى ،

منتهى )) ه و ليكن در كتاب شريفننمود اينكه آراء مختلف را بيان نموده اما گويى عقيده خويش را ذكر

به طور مفصل درباره مفضل بحث نموده و از جمله ) ع ) هنگام بحث در اصحاب امام موسى كاظم (( االمال

 :گويد در ستايش از اين مرد بزرگ مى

ا بر منهاج ايشان از دني و پسنديده نزد ايشان بوده و (( قوام ائمه)) از كتاب شيخ معلوم مى شود كه او از))

 و عليهما السالم حضرت صادق و كاظم گذشته و هم داللت دارد بر جاللت و وثاقت او بودن او از وكالى

 )36(((. ائمه شمرده است او را از بوابين)35((( كفعمى))

ر آمده اشاره مى نمايد و در پايان درباره احاديثى كه د (( مفضل)) كه در فضيلت )37( آنگاه به چند حديث

در  شاء اهللا ان مفضل است و نيز ضعيف بودن وى در نزد برخى از علما، سخنانى دارد كه اين سخنان را رد

 . پايان اين بخش مى آوريم

 :مفضل و كتابش چنين مى نگارد در فضيلت (( شيخ آقا بزرگ تهرانى))

در رجالش آن را  (( اشىنج)) . اين كتاب از آن ابوعبداهللا يا ابومحمد، مفضل بن عمر جعفى كوفى است))

گنجينه حقايق و معارف ) (( الحقايق و المعارف كنز)) ناميده و يكى از دانشمندان بر آن ، نام ((فَكِّر)) كتاب

امر نموده كه اين  ((آمان االخطار)) و (( كشف المحجة)) كتاب در (( سيد بن طاووس)) . نهاده است) 

 ، مرحوم )38( يز به خاطر جليل و شريف بودن اين دو كتابن... آن انديشه شود كتاب همراه باشد و در

 )40(((. آورده است )39(((بحار االءنوار)) مجلسى عينا هر دو را در

كرده و به شبهات  نيز از جمله عالمانى است كه از جايگاه رفيع او دفاع اهللا عليه رضوان صاحب مستدرك

 )41(. برخى از روايات پاسخ داده است

 :مفضل مى گويد مفسر، فقيه و رجالى بزرگ درباره رضوان اهللا عليه (( آيت اهللا خويى))

رار داد و ق او را مورد چنين لطف و عنايتى) ع (در جاللت و عظمت مفضل همين قدر بس كه امام صادق ))

 آن را كتاب (( نجاشى)) كتاب همان است كه اين )42(.را به او امال نمود (( توحيد مفضل)) كتاب مشهور به

 كه مفضل از خواص اصحاب و مورد عنايت خود دليل واضحى است اين امر. ناميده ) انديشه كن ) ((فَكِّر))

اند و  به وثاقت او تصريح كرده ((شيخ مفيد)) و (( ابن قولويه)) گذشته از اين ، . بوده است) ع (امام صادق 

 )43(((. شيخ مفيد را از سفراء ممدوح شمرده است
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 پاسخ به يك شبهه 4

مفضل از اصحاب خاص ، بواب  اگر: پس از ذكر ديدگاهها بايد مساءله اى را روشن كنيم و آن اين است كه 

حامل و محرم اسرار آنان و خالصه از چنين مرتبت و جاللت قدرى برخوردار است ،  ائمه ، از قوام آنان ،

 دانسته اند؟ ...و شمارى او را ضعيف االيمان ، فاسد و )44( رواياتى در ذم و رد او رسيده چرا

و فشارهاى ) ع ) هنگامى مى توان به پاسخى قطعى و درست رسيد كه انسان از اوضاع عصر امام صادق

 .عباسيان آگاه باشد

كارهاى رايج آنان بوده  يكى از (( تقيه)) و يارانش ،) ع (اطر فشارهاى دستگاه بنى العباس بر امام به خ

از مرگ و نابودى به دست دشمنان  نزديكترين افرادش را متهم مى كرد تا آنان را) ع (گاه امام . است 

 . جاى هيچ شكى نداردرسيده كه عدالت و وثوق آنها اين است راز احاديثى كه در ذم اصحابى. برهاند

 .نمود (( تقيه)) حمل بر نيز از همين گروه است كه بايد احاديثى در رد او را (( مفضل))

 :مى گويد (( عبداهللا بن زرارة بن اعين)) به) ع (امام صادق 

مردم و . براى دفاع از توست  اگر سخنى عليه تو مى گويم بدان كه: به پدرت سالم برسان و به او بگو))

آنان اين . جايگاه دارند و به ما نزديكند، بيازارند نان همواره تالش مى كنند افرادى را كه در نزد مادشم

در عوض ، هر كه را كه ما نكوهش مى . نكوهش مى كنند و مى كشند افراد را به خاطر دوستى ما به آنان ،

را نكوهش و رد مى كنم به خاطر اگر در ظاهر تو :) بگو به پدرت . (ستايش مى كنند كنيم و رد مى نماييم

مردم  است كه تو به واليت ما شناخته شده اى و همه مى دانند كه طالب مايى ؛ از اين رو در نزد آن

ظاهر رد و نكوهش   خواستم تو را در مذموم و ناپسندى چونكه ما را دوست دارى و به جانب ما مايلى پس 

 )45(((.شر آنان از تو برداشته شود  به دينت آسيب نرسد وكنم تا در نزد مردم محبوب باشى و بدين ترتيب

 :مى گويد ره در اين باره شيخ عباس قمى

مستدرك ، كالم را  تمهشيخ ما در خا. و اما روايات قدح در مفضل قابل معارضه با اخبار مدح او نيستند))

كند به توحيد مفضل كه امام  در حال او بسط داده و از روايات قدح در او جواب داده و كسى كه رجوع

 مفضل نزد آن حضرت ، مرتبه و منزلتى عظيم داشته و براى او فرموده ، خواهد دانست كه) ع (صادق 

 )46(((. قابل تحمل علوم ايشان بوده است

مفضل و وارسى سخنان  نيز پس از تحليل و بررسى محققانه احاديث مدح و ذم (( معجم رجال)) صاحب

 :( نقل به مضمون) دانشمندان رجالى ، در پايان بحث اينگونه نتيجه مى گيرد

مفضل رسيده كه غالبا علم اجمالى به صدور آنها از معصوم  شاءن و عظمت قدرروايات فراوانى در جاللت ))

در ميان اين احاديث تنها سه : حديث نيز در ذم و رد او رسيده بايد گفت  اگر چند. پديد مى آيد) ع (

 همچنين درباره. دارند و اين احاديث اندك در برابر آن همه حديث معتبر تاب نمى آورند حديث ، سند تام

و  )47( نموديم بيان (( زرارة بن اعين)) احاديث بايد همان حكمى را صادر كنيم كه درباره احاديث رد اين

 )48(((. اهل آن بدانيم علم واقعى اين احاديث را در اختيار

 كتاب توحيد مفضل 5

 . شويم پس از ذكر نمى از درياى بيكران فضيلت مفضل ، اينك نكاتى را درباره كتابش يادآور مى

شايد بتوان . موده است مفضل امال فر اين حديث بلند را در چهار روز و چهار نشست ، بر) ع (امام صادق 

 .براى هر مجلس عنوانى كلى را بر شمرد

 درباره شگفتيهاى آفرينش انسان: مجلس اول 
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 درباره شگفتيهاى آفرينش حيوان: مجلس دوم 

 درباره شگفتيهاى آفرينش طبيعت: مجلس سوم 

 درباره ناماليمات و مصائب: مجلس چهارم 

 مشابهت توحيد مفضل با قرآن كريم 6

با . تاءمل و تدبر درباره اشيا و موجودات پيرامون خود شيوه قرآنى است كه مردم دعوت شوند بهاين يك 

قرآن كريم بارها و بارها مردم را به تدبر و نگريستن در چيزهايى فرا  يك نظر اجمالى در مى يابيم كه

 .در طول روز و بلكه هر لحظه و هر ساعت با آن در تماس هستند خوانده كه مردم

راستى . بنگرند (( زمين)) و ((كوهها)) و (( آسمان)) ،((شتر)) ن كريم مردم را تشويق مى كند كه بهقرآ

اگر . اما در آنها درنگ و انديشه نكرده اند. ديده اند آرى: مگر مردم آنها را نديده اند؟ در پاسخ بايد گفت 

نديشه و تدبر نمايند، به شگفتيهاى تمام بنگرند و براستى در آنها ا (( به ظاهر بديهى)) مردم در همين امور

تاءمل در كوه ، دشت ،  نيز كه قرآن ناطق است مردم را به) ع (امام صادق . آفرينش پى مى برند اجزاى

 .خواند فرا مى... دريا، آسمان ، زمين ، حيوان ، انسان ، پرنده ، درنده ، و

در اين جهان هستى همه اجزا، . العقول است  رنظم ، تدبير، حكمت ، اندازه گيرى و هماهنگى در اشيا محي

چون انسان تدريجا با اين جهان هستى آشنا مى شود  اما. از ستاره تا ذره با حكمت شگفتى همراه است 

 )49(.هنگامى كه انسان به دنيا مى آيد هيچ نمى فهمد. مى كند براى او همه چيز عادى و طبيعى جلوه

اين شناخت چنان آرام و تدريجى است كه . مى كند و با پيرامون خود آشنا مى شود اندك اندك رشد

هستى مى شد،  اگر انسان در آغاز تولد از درك بااليى برخوردار بود و ناگاه وارد اين عالم. نيست  ملموس

 .مانع حيات طبيعى او مى شدندحيرت و شگفتى 

در همين  راه نجات همين است كه با انديشه. را دست كم و آسان مگير) ع (خواننده عزيز، سخنان امام 

 . متعال پى ببرى و نيك فرجام شوى نظم و حكمت حاكم بر همه عالم ، به مبداء

در آنها مى  د؛ زيرا آيات الهى رامفضل و همه مردم را به انديشه در آفاق و انفس فرا مى خوان) ع (امام 

 :قرآن كريم مى فرمايد. توان مشاهده كرد

برايشان آشكار شود  بزودى آيات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد تا))

 )50(((. كه او حق است

وجود خدا را  انسان را به سوى حقيقت رهنمون مى سازد و انسان) ع (پس انديشه در سخنان امام صادق 

 :خداوند در ادامه آيه مذكور مى فرمايد. در همه جا مى يابد

 (( آيا اينكه پروردگار تو در همه جا حاضر است ، كافى نيست))

جا جلوه گر مى  ينديشد بر اثر حكمتهاى شگفت ، خداى را نيز در همهگويى اگر انسان در آفاق و انفس ب

 .بيند

به قول حضرت  اگر كسى ديده عبرت بين داشته باشد،. بايد انسان عادت كند كه در همه چيز بينديشد

 . همه چيز آفرينش عبرت آور است) ع (على 

؛ زيرا  )51( دت شمرده شده استسال عبا پس بى جهت نيست كه در روايات ساعتى تفكر برتر از هفتاد

گاه انسان چيزى را مى داند ولى دانستن كافى نيست بايد در . رساند تفكر و انديشه ، انسان را به خدا مى

 انك ترى)) :ن كتاب ، بارها مفضل را چنين خطاب مى كنددر همي) ع (امام صادق  .دانسته ها انديشيد

امام از او چه مى  ((بيند مى)) و باالتر اينكه ((مى داند)) براستى اگر ((... تو مى بينى كه)) : يعنى ؛((...
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انديشه كن و ...اى مفضل در)) :فرمايد خواهد؟ امام از او انديشه و عبرت مى خواهد؛ از اين رو همواره مى

 .((درس عبرت بگير...از

خاصى در  همه مردم مى دانند كه چوب بر روى آب مى ماند و اين در نظر آنان امرى عادى است و مساله

نبايد مانع انديشيدن  در همين امر انديشه كنيد عادى بودن يك امر: مى فرمايد) ع (آن نيست اما امام 

 .ل بزرگى مى رسدمسائ شود، انسان از انديشه در همين امور به ظاهر ساده به

هم ! و آخى  همه مردم بارها سقوط سيبى را از درخت ديده اند واى بسا گاه بر سر عده اى خورده باشد

طرح پرسشهاى فراوان به يك  از سقوط سيب بر زمين و (( نيوتن)) گفته باشند اما چرا در اين ميان تنها

ودن و ساده بودن امور مانع انديشيدن او بديهى ب پى مى برد؟ زيرا) جاذبه عمومى (قانون بزرگ علمى 

 . به چشم انديشه بنگريم بايد همه اجزاى اين عالم را. نشده است 

ديگر، شكافتن  غالب مردم از شگفتيهايى چون ، كهكشانها، آسمان ، موشك ، هواپيما، سفر انسان به كرات

 و (( جليل)) ى مى سازند، در حالى كهرا بر زبان جار (( جل الخالق)) اتم و ديگر امور خارق العاده عبارت

است كه امام از مفضل و همه  بودن خدا در همه چيز، جارى و سارى است و اين همان چيزى (( حكيم))

 .انسانها مى طلبد

 تا پى به وجود  انديشه كنيد به مضمون آيه برگرديم ، در جهان طبيعت و آفاق و در جهان درون و انفس 

 .ببريد (( حق))

 ( ع(ات كالم امام صادق معجز 7

بخواهند از معجزه  هميشه وقتى كه مردم. ، عملى است كه ديگران از آوردن آن عاجز باشند(( معجزه))

مرده ، برگرداندن خورشيد، رام كردن  نام ببرند، فكرشان به سوى ، زنده كردن عليهم السالم هاى ائمه

 . رودمى حيوان زنده ، شفا دادن بيمار العالج و ديگر امور

نيز  (( توحيد مفضل)) معجزه است ، و (( صحيفه سجاديه)) معجزه است ، (( نهج البالغه)) در حالى كه

 . آينده و يك پيشگويى ببينيم معجزه است و ضرورتى ندارد كه آنها را بكاويم تا يك سخن از

و در القاى اين  طه داشته كامال احا به فلسفه و اسرار آفرينش ) ع (اين كتاب يك معجزه است ، امام صادق 

تحليلگرى شيميدان ، تشريح كننده  درسها به صورت فيلسوفى الهى ، دانشمندى كالمى ، پزشكى حاذق ،

عالم و آگاه از همه پديده هاى ميان )) يك كالم ، اى متخصص ، كارشناس كشاورزى و درختكارى و به

 )52(. جلوه گر شده است (( آسمان و زمين

 !براستى چه اعجازى از اين باالتر؟

انديشه زياد نياز ندارد در  كه درك اعجاز در آن به تدبر و (( جلى)) ناگفته نماند، از همان نوع معجزهاى

 : اين كتاب وجود دارد؛ از جمله

، آب را از  ماهى)) :درباره عجايب آفرينش ماهى سخن مى گويند، مى فرمايند) ع (هنگامى كه امام  1

 ((.هوا بهره ببرد دهان مى گيرد و از دو گوش بيرون مى كند تا چون ديگر حيوانات از فوايد

امام كشف شده  هواست كه قرنها پس از سخن (( اكسيژن)) اين سخن بروشنى بيانگر استفاده ماهى از

 . است

حركت را ذكر  درباره ستارگان و حركت آنها سخن مى گويد، براى هر ستاره دو) ع (ى كه امام هنگام 2

به سمت چپ و حركت  كرده اند، آنگاه اين دو حركت را به حركت كردن مورچه بر روى سنگ آسياب

راست مى گردد و مورچه با اينكه  در چنين صورتى سنگ به جانب. سنگ به سمت راست تشبيه كرده اند
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 .راست به چپ مى گردد با سنگ مى گردد اما خود نيز به جانب مخالف و از

. ستارگان پى برد و جهت حركت (( انتقالى)) و (( وضعى)) مى توان به حركت) ع (از سخن و مثال امام 

كرده اند و اگر دانشمندان متخصص  در اين بخش و بسيارى از قسمتهاى ديگر مفصال بحث) ع (البته امام 

دهها و صدها قانون حتى كشف نشده را در مى  ته به گرد هم آيند و به بحث بنشينند بى شكهر رش

بزرگترين ستم را بر خود روا  عليهم السالم به سخنان معصومين اما افسوس كه بشر با بى اعتنايى. يابند

 .مى دارد

اثبات رسيده كه در   نيز به، آن را عامل حركت امواج صدا دانسته اند، امروز((هوا)) در بحث) ع (امام  3

هوا و جسم بودن آن بدرستى از  نيز مركب بودن. امواج به حركت در نمى آيند) خال(مكان بى هوايى 

اعصار مردم به مركب بودن هوا و جسم بودن آن پى  فهميده مى شود در صورتى كه در آن) ع (سخن امام 

 .نبرده بودند

) ع (امام . بخشها فهميد بودن آنها را از عبارات آنان در اين (( كروى)) و (( حركت زمين)) مى توان 4

 فرموده است

خورشيد چنين آفريده  : ؛ يعنى فجعلت تطلع اول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب

 .رو به رو مى شود بتابد شد كه از جانب مشرق طلوع كند و بر آنچه كه از جانب مغرب با آن

كه ضمير  (( قابلته)) :نفرمود) ع (و اينكه امام . است  (( ما قابلها من وجه المغرب))  ما بر روىبويژه تكيه

 .گردش زمين نور خورشيد به همه جاى آن مى رسد به خورشيد برگردد و اين نشان از آن است كه بر اثر

كند تا بر آنچه  ب مىو غرو: نيز در جاى ديگر هنگام ذكر فوايد غروب كردن خورشيد از جمله مى فرمايد

شما اگر درست دقت كنيد مى يابيد كه  ! براستى چه عبارت شگفتى است ((كه در آغاز صبح نتابيده بتابد

 . در اين جمله كروى بودن زمين و حركت آن نهفته است

از نور آن  و خورشيد بر زمين مى تابد تا هر بخش از زمين نصيب خود را)) در جاى ديگر مى فرمايد

 ( ع(در عبارات امام  اين جمله نيز هم بيانگر كروى بودن زمين و هم حركت آن است ؛ زيرا ((بگيرد

نوعى همانندى نسبى است و اين در  ((قسط)) و. ترجمه كرديم  (( نصيب)) است كه ما آن را ((قسط))

 . حالت كروى بودن زمين درست است

 .اعلى يقين پيدا كرد  در آن انديشيد و به مبداءدر هر حال سرتاسر كتاب اعجاز است و شگفتى و تنها بايد

 رفع يك شبهه 8

بايد به چند نكته  چنين فردى. ممكن است كسى عبارتى را بخواند و خيال كند كه با علم جديد نمى سازد

 :توجه كند

 )53(قليال و ما اوتيتم من العلم اال :دانش انسان عادى محدود و اندك است و خداوند مى فرمايد 1

يعنى سخن امام  پس انسان نبايد بر منبع نور و دانش الهى. جز اندكى ، به شما دانشى نداده ايم : يعنى 

عبارت ديگر معيار علم ، ، به  معصوم خرده بگيرد؛ زيرا ما دانش اندك داريم و هنوز به جايى نرسيده ايم

 بدانيم كه هنوز به حكمت دانش امام نرسيده ايم است به علم ما و اگر نكته اى را در نيافتيم) ع (علم امام 

. 

تازه حقيقت  در گذشته ها غريب مى نمود ولى امروزه با كشفهاى) ع (بسيارى از سخنان امام صادق  2

پيشرفت دانش به آنها  زه معلوم نگردد و بشرهاى آينده بااى بسا اين سخنان نيز امرو. آنها روشن شده 

 نسل گذشته اند تا قضاوت نهايى با ما باشد؟ دست يابند، مگر همه دانش را در اختيار اين
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نمود؛ زيرا  هر جا كه شبهه اى پيش آمد بايد از دانشمندان اسالمى و متخصصان لغت شناس پرسش 3

اول معنى  قابل تدبير و انديشه است و چه بسا در مرحله ن شده كهبيا (( الفاظى)) بسيارى از رازها با

 . كشف عظيمى دست يابيم تدبير شود به... خاصى ندهد ولى وقتى در آن لغت و معناى آن در آن اعصار و

 اين عبارت اى بسا كسى به محض ديدن. سردى زمين را يكى از شگفتيها شمرده اند) ع (در جايى امام 

اين شخص غافل ، به عمق  ر منبع علم الهى خرده بگيرد كه درون زمين داغ و سوزان است ،ب العياذ باهللا

زمين بوده است ، بدرستى پى نبرده و  سخن امام و اينكه با قرينه هاى فراوان مقصود امام همين پوسته

ه سرد و بيرون و درونش آتش باشد اما مردم از پوست براستى شگفت نيست كه كره اى. توجه نكرده است 

 مناسب آن بهره ببرند؟

 ((... مردم درس عبرت بگير كه اگر زمين ثابت و آرام نبود،)) :فرموده اند) ع (در جاى ديگر، امام 

نامتعادل و ديگرى در برابر  بايد دانست كه ثابت بودن دو معنى دارد، يكى در برابر لرزش و حركتهاى

 ((...اگر زمين همواره در لرزه و اضطراب بود ده اند كهدر اين قسمت تصريح نمو) ع (امام . مطلق حركت 

 .متعادل زمين تضادى ندارد پس اين ثبات و آرامش با حركت دورانى و

كنيم و به حقيقت  هر جا كه عبارتى از امام را در نيافتيم بايد اينگونه در معانى كلمات و قرائن آن انديشه

 . علم مطلق را متهم نماييم يم نه خاندان وحى واگر نرسيديم دانش خود را اندك بشمار. برسيم 

 شرحها و ترجمه هاى توحيد مفضل 9

نپرداخته اند با اين  تاكنون دانشمندان و علماى اسالمى چنان كه شايد، به شرح و ترجمه اين كتاب بزرگ

مناسب با اين . آن تعليقه هايى زده اند حال چندى از آنان آن را شرح و يا ترجمه كرده اند و عده اى نيز بر

 : مجال به چند شرح و ترجمه اشاره مى كنيم

شيخ محمد كه برادر شارح مذكور است ، در  (( كجورى تهرانى مولى باقر بن مولى اسماعيل)) شرح 1

 با عنوانهاى اين شرح بسيار بزرگ در سى مجلس)) : مى گويد درباره شرح برادرش  ((المĤثر زبدة)) كتاب

 )54(((. داده شده و بيش از بيست هزار بيت استسامان  (( اى مفضل))

 )55(((. مولى فاضل فخر الدين ماوراء النهرى)) شرح فارسى 2

بسيارى از كلمات و  ((بحاراالنوار)) هنگام روايت اين حديث بلند در رضوان اهللا عليه مرحوم مجلسى 3

 )56(.عبارات آن را شرح كرده اند

مفيد و پاورقيهايى  نيز كوشيده اند كه كتاب را تحقيق كنند و با افزودن مقدمه اى ((كاظم مظفر)) آقاى 4

 )57(.سودمند تا حدودى در كار خود موفق بوده اند

تمام كتاب توحيد  ((گو مساءله)) و مشهور به (( ائبت)) با تخلص (( اسماعيل بن حسين تبريزى)) 5

 )58(. مفضل را در دوهزار بيت به شعر در آورده است

ين پر فايده بودن آن و ع اين ترجمه در .((بحاراالنوار)) صاحب (( عالمه محمدباقر مجلسى)) ترجمه 6

نكات سودمندى را ذكر  ((مترجم گويد)) جليل القدر در جاى جاى كتاب با عنوان گذشته از آنكه مترجم

سخنان امام  است و ليكن در بسيارى از جاهاى ديگر، سخنان سودمندى از خود اضافه كرده اند و با كرده

 (( مزجى)) مختصر و وم مجلسى را شرحىمى توان ترجمه مرح: آميخته شده ؛ به عبارت ديگر) ع (

 )59(. اصل ممكن است دانست كه بازشناختن سخنان شارح و متن ، تنها با مقابله با

 )60((( مولى محمد صالح بن محمد باقر قزوينى روغنى)) ترجمه 7

 )61((( شيخ فخرالدين تركستانى ماوراءالنهرى)) ترجمه 8
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اخالق نزد امام (مترجم  اين ترجمه همراه ترجمه ديگر (( ابدين كاظمى خلخالىزين الع)) ترجمه آقاى 9

 )62(. در يك مجلد چاپ شده است)) ع (صادق 

رضوان اهللا و  مجلسى ه را با ترجمه مرحومبه اقتضاى كار، صفحاتى از اوايل ، اواسط و اواخر اين ترجم

تفاوت چندانى ميان دو ترجمه مشاهده نشد؛  نتيجه ، رضايت بخش نبود؛ زيرا. مقابله نمودم  بركاته عليه

 .بود با اختالفهاى بسيار ناچيز) ره ) همان ترجمه مرحوم مجلسى: به عبارت ديگر

مفضل نيست بلكه  ، ترجمه كاملى از توحيداين كتاب كوچك  (( على اصغر فقيهى)) ترجمه آقاى 10

چند تصوير و قلمى نسبتا روان  مترجم محترم كوشيده كه با حذف برخى از مطالب و همراه كردن كتاب با

 .تهيه كند (( دانش آموزان)) نوشته مناسب براى

 ترجمه حاضر 10

 (( توحيد مفضل))  قلم ازاين عبارت عنوان ترجمه اين ((( ع(شگفتيهاى آفرينش از زبان امام صادق ))

كرده ام كه سليقه هاى شخصى را وارد  تالش الف : است در اين باره ذكر چند نكته خالى از سود نيست

 . بگذارم () متن نكنم و كلمه يا عبارت توضيحى خود را درون

جه به متن تو سعيم آن بوده كه هم جانب امانت و پايبندى به متن حديث را نگاه دارم و هم اين تقيد و ب

 .شود ، قلم را از قواعد نگارشى دور نسازد و تا حد امكان روانى و رسايى آن حفظ

را فداى تقيد و  هرگاه به خاطر عدم توانايى ام نتوانسته ام هر دو ويژگى را گرد آورم ، روانى قلم ج

 . پايبندى به متن نموده ام

نمود، كوشيده  ه مطالب آن اندكى دشوار مىاز آنجا كه اين كتاب ، يك حديث بلند است و دسترسى ب د

 . آسان كنم ام كه با انتخاب سر فصلها و فهرست مناسب ، كار را بر خواننده اندكى

امر به   مفضل بن عمر جعفى كه راوى حديث است ، در ميان مردم بدرستى شناخته نيست شايد اين ه

او را  (( ابن غضائرى)) و (( نجاشى)) چونخاطر اختالف علما درباره او باشد؛ مثال دانشمندان بزرگى 

ديدگاههاى مختلف را بياورم تا جاللت قدر و  ضعيف شمرده اند؛ از اين رو الزم ديدم كه در مقدمه كتاب

از رهگذر روايات قطعى الصدور و اين  عليهما السالم كاظم عظمت اين صحابى خاص امام صادق و امام

 .روشن شود و ترديدى در كتاب نيز پديد نيايدبزرگ بر همگان  ديدگاههاى دانشمندان

مرحوم مجلسى  در مراحل آماده كردن اين ترجمه در مسائل محتوايى از متن عربى بحاراالنوار و ترجمه و

تهيه فهرست و سر فصلها از كتاب آقاى مظفر سود : مراحل صورى ؛ مانند بهره هاى فراوان برده ام ، نيز در

 . برده ام

 سخن پايانى 11

اى چون نگارنده ؛ از اين   كم تجربه بى ترديد در كار اغلب انسانها لغزش راه مى يابد بويژه در كار شخص 

) ع (از حضور اقدس امام صادق  چنين است كه بى شك اگر در ترجمه لغزشى داشته ام: رو اول اينكه 

 (( بدانم)) هايم را ياد آورند تاخوانندگان و محققان عزيز لغزش اميدوارم كه: دوم اينكه . معذرت مى خواهم 

 . زمانهاى آينده به اصالح آورم و ان شاء اهللا در

دل ، پاك گردان و  آينه دل را به نور اخالص روشنى بخش و زنگار شرك و دوبينى را از لوح! خداوندا

نه متخلق ضاللت بنما و ما را به اخالق كريما شاهراه سعادت و نجات را به اين بيچارگان بيابان حيرت و

 كه مختص اولياى درگاه است ما را نصيبى ده و لشگر شيطان و فرما، و از نفحات و جلوه هاى خاص خود

و ما را  جهل را از مملكت قلوب ما خارج فرما، و جنود علم و حكمت و رحمان به جاى آنها جايگزين كن ،
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با ما با رحمت خود  و بعد از آنبا رحمت خود و خاصان درگاهت از اين سراى درگذران ، و در وقت مرگ 

 صلوات اهللا عليهم اجمعين الطاهرين بحق محمد و آله. رفتار فرما، و عاقبت كار ما را با سعادت قرين كن 

.)63( 

 1415االول  يع رب1373تابستان  نجفعلى ميرزايى قم

 

 

 

 

 گفتگوى مفضل و ابن ابى العوجاء●

 

 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :نقل مى كند ((مفضل بن عمر)) از (( محمد بن سنان))

نشسته بودم و درباره شرافت  صلى اهللا عليه و آله رسول خدا ، ميان قبر و منبر(( روضه)) در. پايان روز بود

 . اه رفيعش كه جمهور امت نسبت به آنها آگاه نبودند، مى انديشيدمو برترى جايگ و فضيلتهاى خدادادى

توانستم سخنش را  وارد شد و در جايى نشست كه مى ((ابن ابى العوجاء)) در اين حال بودم كه ناگاه

بى )) : لب به سخن گشود و گفت ابن ابى العوجاء. آنگاه يكى از يارانش نزد او رسيد و نشست . بشنوم 

 ((كمال ، شرافت و عظمت رسيده بود ين قبر در تمام حاالتش به منتها درجهشك ، صاحب ا

داشت و بر اين  او فيلسوفى بود كه دعوى مرتبه اى بس عظيم و منزلتى بس بزرگ)) : همراه او گفت

خرد پيشگان براى درك . نمود ادعاى خود معجزاتى آورد كه عقلها را مغلوب و فهمها را ناتوان و سرگشته

 .سرگشته و ناكام و تهيدست باز آمدند آنها در درياى خروشان انديشه فرو رفتند وحقيقت 

گروه گروه به دينش  آنگاه كه انديشمندان و فصيحان و خطيبان دعوتش را به جان پذيرفتند، مردم ديگر،

 از ماءذنه جل و عال قرين گشت و روزانه پنج بار در اذان و اقامه اين فرياد بام او با نام خداى. درآمدند

به هوا  هر جايى كه دعوت و حجت الهى او بدانجا راه يافته بود در دشت و صحرا و كوه و دريا عبادتگاهها و

 ((.تا هر ساعت يادش تازه ماند و رسالتش به خموشى نگرايد... خاست 

باره او سرگشته عقل من در را بگذار و بگذر كه صلى اهللا عليه و آله سخن از محمد)) : ابن ابى العوجاء گفت

كار او سخن بگو كه مردم بدان سبب آن را  درباره راز و ريشه. و انديشه ام در كار او گمراه و بسته است 

 ((.مى پويند

نبوده و آفرينش ، صانع و  آنگاه بگونه اى به آغاز پديد آمدن اشيا پرداخت ، هيچ پردازش ، تدبير و تقديرى

تدبير مدبرى پديد آمده و دنيا هميشه چنين بوده و  به خود و بدونتدبيرگرى ندارد، بلكه همه چيز خود 

 .چنين خواهد بود

بيرون رفت و  چنان به خشم و غضب آمدم كه عنان از كفم) با شنيدن اين سخنان ناروا: (مفضل مى گويد
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 : گفتم) خطاب به او(

كاملترين  ن صورت ودر دين خدايت الحاد مى ورزى و خداوندى را كه به نيكوتري! اى دشمن خدا))

خويش نيك انديشه كنى و  اگر در درون! آفرينش پديد آورد و تو را بدين جا رسانيده ، انكار مى كنى ؟

 صنعت صانع را در وجودت نهفته و نشانه ها و  لطيف تو در خطا نيفتد، هر آينه براهين ربوبيت و آثار حس 

 . را در آفرينشت روشن مى يابى جل و عال داليل او

 : گفت) مفضل  پس از شنيدن آهنگ تند سخنان(اده ابو العوجاء ز

حق را نزد تو يافتيم ) و بر ما چيره شدى(در صورتى كه . اگر از متكلمانى با تو سخن مى گوييم ! اى مرد))

جعفر ) امام (اگر از ياران و اصحاب . مگوى  اما اگر از اينان نيستى هيچ سخن. ، از تو پيروى خواهيم كرد

او بيش از . سخن نمى گويد و همانند تو با ما مجادله نمى كند هستى ، بدان كه او با ما اينگونه) ع (ق صاد

او همواره در . شنيده ، اما هيچ گاه سخن را با فحش و تعدى آلوده ننموده است  آنچه تو از ما شنيدى از ما

نمى  به ستوه نمى آمد و خلقش تنگشكيبا، باوقار، انديشه گر و استوار بوده و هيچ زمانى  سخنان خود

دليل ما را بدرستى  ابتدا نيك به سخنان ما گوش فرا مى دهد، مى كوشد كه. گشت و برنمى آشفت 

مى پنداريم او ) ما تمام مى شود و سخنان(هنگامى كه . ما نيز همه چيز خود را به ميان مى آوريم . دريابد

، دليلمان را مى )بر ما غالب مى آيد(سخنى كوتاه و اندك  ه با، ناگا)و بر او چيره شديم (را محكوم كرديم 

تسليم دليل خود مى كند، به گونه اى كه هيچ پاسخى در جواب به  عذرمان را مى برد و ما را. شكند

 ((.حال اگر از ياران اويى تو نيز با ما چون او سخن بگو . داليلش نمى يابيم

 علت امالى كتاب بر مفضل

اسالم و  در حالى كه از اين سخنان ، اندوهگين و در اين انديشه بودم كه چگونه: مفضل مى گويد

رفتم  صلوات اهللا عليه مواليم به نزد. مسلمانان ، دچار كفر و انكار اين گروه شده اند از مسجد بيرون آمدم 

ز آن گروه چه شده است ؟ من نيز تمام سخنانى را كه ا: فرمود. دل و نگران ديد آن حضرت مرا شكسته. 

 . شنيده بودم و هم سخنان خود را بازگو كردم دهرى
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  مجلس اول●

 جهان ، درندگان ، چهار پايان ،  جل و عال در آفرينش  بامدادان به نزد من آى تا حكمت خداى: امام فرمود

ه دار و بى ميوه و سبزيهاى حيوانات ، گياهان ، درختان ميو: ديگر؛ چون  پرندگان ، حشرات و جانوران

آن ،  ناخوردنى را چنان برايت بيان كنم كه شايستگان از آن عبرت گيرند، مؤ منان با شناخت خوردنى و

 .آرام گردند و ملحدان و انكار كنندگان در آن سرگشته شوند

و ) ع (م اما آن شب به خاطر وعده. خارج شدم ) ع (خرسند و شادمان از نزد آن حضرت : مفضل مى گويد

 . انتظار آن ، بر من دير گذشت

. بنشين : فرمود . ايستادم) از سر ادب (در برابرش . بامدادان ، به نزد مواليم شتافتم ، اجازه ورود يافتم 

به . در پى من بيا: فرمود. پا خاستم  من نيز با خاستن او به. آنگاه به اتاقى رفت كه در آن خلوت مى كرد

نشست و من هم در ) ع (امام . پشت سر او وارد شدم  به اتاق وارد شد و من نيز. دنبال آن حضرت رفتم 

مى دانم به خاطر شدت انتظار براى آنچه كه وعده ات دادم ، ديشب ! مفضل  اى: فرمود. برابرش نشستم 

 .درازا كشيد بر تو به

 ! آرى اين گونه بود، مواليم: گفتم 

باقى خواهد بود،  است ، بى آنكه پيش از او چيزى باشد و هميشهخداوند هميشه بوده ! اى مفضل : فرمود

شكر كه به ما عطا كرد و برترين و  او را سپاس كه به ما الهام كرد و او را. بى آنكه پايانى داشته باشد

با علم خود ما را بر جميع آفرينش برگزيد و با حكمت . نمود واالترين دانشها و برتريها را بويژه نصيب ما

 .آنان قرار داد ش ما را امين و گواه برخوي

  ناآگاهى اهل شك به اسباب و علل آفرينش

آنان از درك  اسباب و معانى آفرينش را درنيافتند و آنگاه كه انديشه هاى) شكاكان (دو دالن ! اى مفضل 

با ضعف درماند با ناچيزى دانش خود، همه چيز را انكار كردند و  عزوجل صواب و حكمت آفريدگان بارى

 آنان آفرينش اشيا را انكار نمودند و مدعى شدند كه هيچ صنعت. تكذيب و عناد پناه بردند بصيرت خود به

بى شك . ندارد  اشيا نيست و حكمت هيچ مدبر و صانعى در كار خلقت وجود ، تدبير و تقديرى در آفرينش 

توبه ، آيه (كدام سوى مى گريزند؟  ت بهاز حقيق. خداى اينان را بكشد. خداوند از آنچه پندارند برتر است 

30) 

مى آيند در نهايت  اينان در گمراهى و تيره بختى و سرگردانى به كورانى مى مانند كه بر سرايى در

شده ، همه نوع خوردنى ، نوشيدنى ،  در آنجا بهترين و فاخرترين فرشها گسترانده. استحكام و زيبايى 
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هر چيزى از سر حكمت و تقدير بر جاى شايسته خود  در آنجا. آمده پوشيدنى و هر نياز ديگرشان فراهم 

سوى به آن سوى مى روند و همه جاى آن سرا را به زير پا مى نهند ولى  اما اين بى بصران از اين. است 

خاطر  به(بلكه چه بسا . نه سراى را مى بينند و نه آنچه را كه در آن مهياست . نمى بينند هيچ چيزى

مناسبش قرار داده شده و او   گاه پاى يكى از آنان بلغزد و چيزى را كه به آن نيازمندند و در جاى)نابينايى 

آيد و سراى و صاحب آن را نكوهش  از حكمت وجود آن آگاه نيست از ميان ببرد و او نيز به خشم و غضب

 .كند

 .  استحال اين گروه كه حكمت و تدبير را در كار آفرينش انكار مى كنند همين گونه

علل آفرينش اشيا ناكام ماند، در اين جهان چنان سرگشته  از آنجا كه انديشه هاى اينان از درك اسباب و

به دست يك حكيم و (حسن تدبير، شكل دهى و هياءت آفرينى نيكوى آن را  شدند كه اتقان ، استوارى ،

 به سبب و حكمت آفرينش يك چيز،چه بسا كسى از اين گروه به خاطر عدم آگاهى . نيافتند در) آفريننده 

اصحاب كافر او و ملحدان  و (( مانى)) مانند كار گمراهانى چون. به نكوهش و انكار و لغزش آن بپردازند

و از اطاعت . (محال و دروغين ، خود را سرگرم كردند كسانى كه با سخنان. فاجر و فاسق و خارج از دين 

 (.پروردگارشان سر باز زدند

نموده كه   به او داده و موفقش ر كسى كه خداوند جل و عال، نعمت شناخت و هدايت و بينش بنابراين ، ب

تدبير و حسن تعبير را دريابد،  در كار آفرينش ژرف بينديشد و با برهان قاطع بر وجود صانع هستى ، لطف

كه در اين عظيم سپاس گويد و از او بخواهد  الزم است كه پيوسته موالى خود را به خاطر اين نعمت

اگر سپاس گوييد، )) : خداوند جل و عال، فرموده است. يابد طريق ، ثابت قدم ماند و نعمتش فزونى

 (7ابراهيم ، آيه ) ((. كفر ورزيديد بى شك عذابم سخت است نعمتتان را بيفزاييم وگر

 هيات جهان و شكل گيرى آن

آفرينى  ءت دهى ، گرد آورى اجزا و نظمنخستين عبرت و دليل بر خالق جل و عال، همين هيا! اى مفضل 

تاءمل كنى ، هر آينه آن  در كار اين عالم است ؛ از اين رو اگر با انديشه و خرد در كار عالم ، نيك و عميق

آسمان ، . در آن آماده و گرد آمده است  را چون خانه و سرايى مى يابى كه تمام نيازهاى بندگان خدا

گسترانيده شده ، ستارگان چون چراغهايى چيده  ده ، زمين بسان فرش ،همانند سقف ، بلند گردانيده ش

. نهفته شده و همه چيز در جاى شايسته خود چيده شده است  شده و گوهرها همانند ذخيره هايى در آن

همه نوع . خانه را به او داده اند و همه چيز آن را در اختيارش نهاده اند آدمى نيز چون كسى است كه اين

 . رفع نياز و صرف در مصالح او در آن مهياست  حيوان براىگياه و

هماهنگى  اينها همه ، دليل آن است كه جهان هستى با اندازه گيرى دقيق و حكيمانه و نظم و تناسب و

براستى . شكل ده نظم آفرين و هماهنگ كننده اجزاى آن است  آفريننده آن يكى و او همان. آفريده شده 

خدايى جز او نيست و از آنچه . ليل و در كارش بلند مرتبه و وجهش كريم است ج  كه او در قدرتش

 . پندارند منزه و از آنچه ملحدان به او نسبت مى دهند برتر و جليلتر است منكران مى

 آفرينش آدمى و تدبير جنين در رحم

 . پند گيرى ز آن كه ا تو نيز بكوش . سخن خود را با بيان آفرينش انسان آغاز مى كنيم ! اى مفضل 

، و بچه دان  شكم ، رحم: تدبير چنان شد كه جنين ، در رحم در پس سه ظلمت ، پوشيده ماند: اول اينكه 

صالح خويش مى داند و نه ضرر خويش  نه. ، جايى كه توان چاره انديشى براى اخذ غذا و دفع ناروا را ندارد

 .مى راند
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 . پيوسته غذايش چنين است . خون حيض براى او غذاست ، چون آب براى گياه

 چگونگى تولد كودك ، تغذيه ، رشد دندان و بالغ شدن او

ديده اش تاب ديدن  آنگاه كه آفرينش او كامل گردد، بدنش سخت شود، پوستش بتواند با هوا سازگار آيد و

 .نور به هم رساند

از (چون . افتد درد بيرون مىمادرش درد زاييدن گيرد و درد، چنان بر او سخت مى آيد كه جنين از فشار 

اينك با رنگ و بويى جز  متولد گشت ، همان خونى كه غذايش بود،) تنگناى رحم به پهناى جهان آمد و

اين غذا براى نوزاد از همه چيز سازگارتر . شود آنچه بود و در شكل غذايى ديگر، از پستان مادر سرازير مى

 نشانه خواستن غذا بيرون مى كند و پيرامون دهان مى را به وقتى كه به دنيا آمد، زبان خود. است 

مادرش را كه چونان دو مشك از سينه او آويخته ، مى يابد و تا زمانى كه  در اين زمان پستانهاى. چرخاند

 .درونش ظريف و اعضايش نرم است از آن مى نوشد تن او تر و

هر طرف ،   استحكام يابد، در تنش آنگاه كه حركت كرد و به غذايى سخت و قوى نياز پيدا نمود تا 

پيوسته حالش اينگونه است تا . برد دندانهاى آسيا سر بر مى آورد تا غذا را بجود نرم گرداند و براحتى فرو

است ، موى در رويش مى رويد تا نشانه مردى و عزت او  در اين وقت اگر مذكر. آنگاه كه پاى در بلوغ نهد

گان بدور ماند و اگر مؤ نث است ، رخش از موى پيراسته ماند تا طراوت و بچ باشد و از همانندى با زنان و

 .دل مردان را بربايد و نسل بشر ماندگار و پايدار گردد زيبايى اش

باشد؟ مى  بى مدبر و حكيم) اين همه تدبير(آيا مى شود كه . در اين مراحل ، نيك بينديش ! اى مفضل 

خشك و پژمرده مى گشت ؟  همانند گياهى كه آب به وى نرسددانى اگر در رحم خون به او نمى رسيد 

نمى گرفت چون زنده بگور در رحم مى ماند و  آيا مى دانى وقتى كه بزرگ شد اگر مادرش را درد زاييدن

ساخت ، يا از گرسنگى مى مرد و يا با غذايى نامناسب و زيانبار تغذيه  اگر در هنگام والدت ، شير با او نمى

 در وقت مناسب ، دندانهايش نمى روييد، بر جويدن و فرو بردن غذا ناتوان بود و بايد مى شد؟ و اگر

او از تربيت  هميشه شير مى خورد و بدن او براى كار، قوت و استحكامى نمى يافت و مادرش به خاطر

 فرزندان ديگرش باز مى ماند؟

  راز رويش مو بر صورت

مى ماند، در نتيجه نه  ره به هياءت و صورت زنان و بچگانمى دانى اگر در صورتش موى نمى روييد، هموا

 ابهت داشت و نه وقار؟

كهنسال بوده اند ولى مويى بر  من كسانى را ديده ام كه بزرگ و! آقاى من : عرض كردم : مفضل مى گويد

 . رويشان نروييده است

 :فرمود) ع (حضرت 

جل و عال هيچ گاه بر بندگانش ستم روا نمى  اىاين به خاطر اعمالى است كه از پيش فرستاده اند و خد))

 (51انفال ، آيه ) .((دارد

اين همه  جز خدايى كه از نيستى اش رهانيد و هستى اش بخشيد، چه كسى همواره در انديشه برآورى

 نيازهاى اوست و تاءمين آنها را خود بر عهده گرفته است ؟

حال خود بود، مى بايست از تقدير و  امور بهاگر چنين تدبير و حكمتى زاييده اهمال و رها بودن 

و بايد نتيجه آنها نيز با نتايج . (اهمال اند اختالل و ناهماهنگى برخيزد؛ زيرا اين دو ضد هدفمندى نيز

ناصواب و نشانه ناآگاهى و كم مايگى گوينده آن است ؛  بى شك چنين سخنى ناشايست و) اهمال نسازد
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 تدبيرى ، درستى و صواب پديد نمى آيد و تضاد نيز نظم و هماهنگى را دراهمال و بى  چه هيچ گاه در اثر

 (43اسراء، آيه . (خداوند چه بسيار منزه و واالتر از گفته ملحدان است . پى ندارد

 اگر انسان ، باهوش و انديشه به دنيا مى آمد

كه با حيوانات ،  د و هنگامىاگر نوزاد فهيم و عاقل به دنيا مى آمد، وقت تولد جهان هستى را انكار مى كر

روز پاره اى از اشكال مختلف  پرندگان ، و ديگر موجودات غريب رو به رو مى گشت و هر ساعت و هر

 . عقل و انديشه اش سرگشته و گمراه مى گشت شگفت عالم را كه از پيش نديده بود مى ديد، هر آينه

) شگفتيهاى ناماءنوس  از ديدن(يگر ببرند بدان كه اگر عاقلى را به اسيرى از سرزمينى به سرزمين د

آن سرزمين (شود بسرعت ، زبان و آداب  همواره واله و سرگشته است و بخالف كودكى كه در كودكى اسير

 .را فرا نمى گيرد) جديد

راه رفتن ندارد  آنقدر ناتوان است كه توان(نيز اگر نوزاد، دانا و هوشمند پاى در جهان مى نهاد از اينكه 

. بپيچند و در گاهوارش بخوابانند  بنوشانند، در جامه اش بايد ديگران بر دوشش گيرند، شيرش ) ارناچ

او به خاطر ظرافت و طراوت و رطوبت بدن ، هيچ   خوارى و پستى مى كرد و از سوى ديگر سخت احساس 

 و بدنى مناسبى نمى نتيجه چه بسا در هالكت مى افتاد و يا رشد روحى در(گاه از اين امور بى نياز نيست 

 (.كرد

حالى به  همچنين در چنين حالى آن شيرينى ، دلبندى و محبوبيت كودكان را نداشت ؛ از اين رو آنان در

 .دنيا مى آيند كه از كار جهان و جهانيان غافلند

ه اندك و گام ب اينان با ذهن ضعيف و شناخت اندك و ناقص خود با همه چيز رو به رو مى شوند، اما اندك

كودك ، پيوسته چنين كسب  .گام و در حالتهاى گوناگون بر شناخت و آگاهى آنان افزوده مى شود

تاءمل ، پاى فراتر مى نهد و با كمك عقل و  شناخت مى كند تا آنكه از مرحله حيرت و سرگشتگى و

 مى گيرد، از حوادث ، پند. مى گذارد... چاره انديشى معاش و انديشه ، قدم در وادى تصرف و تدبير و

 .فراموشى و غفلت و گناه سقوط مى كند اطاعت مى كند و يا در اشتباه و

 : حكمتهاى فراوان ديگرى نيز در پس اين امر نهفته است ؛ از جمله

از ميان مى  اگر كودك در گاه تولد، عقلى كامل داشت و مستقل و خودكفا مى بود، شيرينى فرزند دارى

نتيجه ، تربيت ، سرپرستى   در تربيت كودك نهفته است نمى رسيدند؛ درپدر و مادر به مصالحى كه. رفت 

زيرا پدر و مادر در قبال او زحمتى نكشيده اند كه ) .و رحم و شفقت بر آنان هنگام پيرى بر فرزند الزم نبود

 (. او از آغاز، مستقل و بى نياز از والدين بوده است. برسد او در سن كهنسالى و نياز، به آنان

كودكان از تربيت و  نين با اين فرض ، در ميان فرزندان و والدين هيچ پيوند و الفتى حاكم نبود؛ زيراهمچ

او نيز پس از آن ، پدر و . جدا مى گشتند سرپرستى پدران بى نياز بودند و از زمان تولد از پدران خويش

 كه بر سر راه ازدواج با اين عدم شناخت باعث مى شد نمى شناخت و) و خواهر و برادرش را(مادرش را 

 .پديد نيايد مادر و خواهر و ديگر محارم مانعى

طفل هوشمندى ، در  هنگامى است كه چنين و بلكه شنيعترين و قبيحترين زشتى و كمترين مفسده

 .عمل را از او ستانده اند و سزاوار نيست كه چنين كند هنگام تولد بر چيزى نظر افكند كه رخصت اين

درشت اجزاى  كه چگونه هر چيز آفرينش در جاى مناسب خود استوار گشته و در ريز وآيا نمى بينى 

 هستى ، اندك خلل و ناصوابى پيدا نيست ؟

 فوايد گريه كودكان
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است كه اگر در آن  بدان كه در مغز كودكان رطوبتى. از منافع گريه كودكان نيز آگاه باش ! اى مفضل 

گريه آن رطوبت را از سر . نابينايى و جز آن  ناگوار به او رساند؛ مانندبماند بيماريها و نارساييهاى سخت و 

پدر و . بدين وسيله سالمتى تن و درستى ديده ايشان را فراهم مى آورد كودكان سرازير و بيرون مى كند و

 تىاينان همواره در سخ. آگاه نيستند و مانع آن مى شوند كه كودك از گريه اش سود ببرد مادر از اين راز

بازش دارند، ولى نمى  مى افتند و مى كوشند كه او را ساكت كنند و با فراهم كردن خواسته هايش از گريه

 .كند دانند كه گريه كردن به سود اوست و سرانجام نيكى پيدا مى

اهمال و بى تدبيرى در كار عالم از آن  بدين ترتيب چه بسا كه در اشيا، منافعى نهفته باشد كه معتقدان به

علل  كه فالن چيز بى ثمر است ؛ زيرا آنان از اسباب و افل اند و اگر مى دانستند، هيچ گاه نمى گفتندغ

چيزهايى كه دانش  چه بسيار است. براستى هرچه را كه منكران نمى دانند عارفان مى بينند. آگاه نيستند

قداستش عظيم و كلمه .  است آن آگاه اندك آفريدگان از آن كوتاه و خالق آفرينش با دانش بى پايانش از

 . اش واالست

در بدنهايشان بماند،  و اما آبى كه از دهان كودكان سرازير مى شود و خارج مى گردد، رطوبتى است كه اگر

و بر ديگر عناصر، غلبه (چيره مى شود  چنانكه دانى گاه كه رطوبت بدن. آثار وخيمى بر جاى مى گذارد

 .عقلى ، فلج و لقوه و جز آن مى گردد انگى ، كمشخص ، دچار كودنى ، ديو) مى كند

و در بزرگى از  خداوند جل و عال تدبير چنان نمود كه اين رطوبت در دوران كودكى از دهانشان بيرون رود

نادانى آفريدگان بر آنان منت نهاد و تفضل  بدين ترتيب ، پروردگار به خاطر. سالمت تن برخوردار گردند

هيچ گاه در معصيت و لغزش از فرمانش فرو . شمار او آگاه بودند ده ها و نعمتهاى بىاگر اينان از دا. نمود

و چه ! منزه خدايى كه چه بزرگ است نعمتهاى او بر مستحقان و ديگر آفريدگان  پاك و. نمى افتادند

 .است از آنچه باطل گرايان مى پندارند واالتر

 آفرينش آالت مجامعت و شكل مناسب آنها

. شايسته است  همه در صورتى كه. بنگر كه چگونه در مرد و زن ، آالت مجامعت آفريد! ضل اينك اى مف

براى زن نيز . نطفه اش را در آن بريزد براى مرد آلتى بلند و كشيده قرار داد تا به قعر رحم برسد و بتواند

گشاده شود ) ب رشد اوبه تناس(گرد آورد، فرزند را جاى دهد و  ظرف گودى را آفريد تا هر دو آب را يكجا

اين از تدبير حكيم و لطيف نيست ؟ بدرستى كه خداى ، منزه از شرك مشركان  آيا. تا او استحكام يابد

 (63نمل ، آيه  سوره. (است 

 اعضاى بدن و فوايد هر كدام

براى كار  دستها. در تمام اعضاى جسم آدمى و تدابيرى كه در آنها نهفته است انديشه كن ! اى مفضل 

خوردن ، معده براى هضم كردن ،  ردن ، پاها براى رفتن ، ديدگان براى راه يافتن و ديدن ، دهان براىك

دفع فضوالت جسم ، ظرفهايى براى حمل آنها و فرج  كبد براى تصفيه نمودن ، منافذ خروجى بدن براى

هر چيزى  ى يابى كهنسل آفريده شده اند؟ اگر ژرف در كار تمام عضوهاى بدن انديشه نمايى م براى حفظ

 . از سر حكمت و تدبير و استوارى پديد آمده است

 پندار اهل طبيعت و پاسخ به آنان

از اينان : فرمود . است (( طبيعت)) برخى مى پندارند كه اين همه از كار! آقا: گفتم : مفضل مى گويد

 دارد يا نه ؟ (( قدرت)) و (( علم)) افعال بپرس كه اين طبيعت كه مى گوييد، نسبت به اين

هم صنعت و  اگر علم و قدرت را براى طبيعت ثابت كردند، پس چرا از اثبات خالق سر مى زنند؟ اين
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اعمال حكيمانه و با تدبير را انجام داده ، معلوم مى  و اگر مى گويند كه بدون علم و قدرت ، اين. تدبيرش 

رند همان سنت الهى در آفرينش و آنچه طبيعتش مى شما شود كه كار از آفريننده اى حكيم است

 .الهى جريان دارد اشياست كه مطابق فرمان و حكمت

 هضم غذا، ساخت خون و جريان آن در تمام بدن

معده آن را . رسد غذا در آغاز به معده مى. اى مفضل درباره تغذيه بدن و تدابير نهفته در آن نيك بينديش 

نازكى كه مانند يك پالنده كار مى  ق مجارى بسيار ريز وآنگاه عصاره آن از طري). هضم مى كند. (مى پزد

كه مبادا چيزى خشن و غليظ به آن راه يابد؛ زيرا  اين مجارى ريز براى آن است. كنند به كبد مى رسد

كبد، آن را مى پذيرد و با تدبير حكيم . تاب فشار و خشونت را ندارد كبد در نهايت ظرافت و نازكى است و

جويهايى كه در  شود و از طريق عروق و مجارى به تمام بدن سرازير مى شود، بسانتبديل مى  به خون

. ظرفهاى خاص قرار مى گيرد نيز مواد زايد و آلوده در. زمين است و آب را به همه جاى آن مى رسانند

است به سمت طحال و آنچه از ترى و رطوبت است  آنچه از صفراست به سوى كيسه صفرا، آنچه از سوداء

تركيب بدن درنگ كن كه چگونه هر عضوى را در جايش قرار  در حكمت الهى در.  جانب مثانه مى رودبه

كه مواد زايد و فاسد را در خود گرد آورند تا اين مواد در سراسر بدن منتشر  داده و اين ظرفها را چنان نهاد

را استوار   نيكو نمود و تدبيرچه بلند مرتبه است كسى كه تقدير را. جسم را بيمار و زار ننمايد نگردد و

 .سپاس او را چنانكه شايد و سزد. كرد

 آغاز رشد بدن و چگونگى شكل گيرى آن در رحم

 .كمال و تمام آن را شرح دهيد رشد تدريجى بدن تا مرحله: عرض كردم : مفضل مى گويد

شكل و صورت  رسدجايى كه چشمى آن را نمى بيند و دستى بدان نمى  در آغاز، جنين ، در رحم: فرمود

كامل و استوار با تمام نيازهاى او بيرون مى  اين تدبير همچنان ادامه دارد تا اينكه انسانى. داده مى شود

عوامل  كامل و استوار و همه چيز در آن نهفته شده است ، از احشا و جوارح و ديگر بدن اين انسان ،. آيد

كه به جهان پاى نهاد  وقتى. و رگها و غضروفهابدن گرفته تا استخوان و گوشت و پيه و مغز و عصب 

كه شكل و هياءت و اعضاى او  چنانكه مى بينى تمام اعضاى او همه با هم هماهنگ چنان رشد مى كنند

اين سير همچنان ادامه دارد تا شخص اگر تقدير  ثابت مى ماند، نه افزايش مى يابد و نه كاستى مى پذيرد،

 جز از لطف مدبرى و حكيمى است ؟) پيچيدگيها و حكمتها(آيا اين  .باشد به سن بلوغ و كمالش برسد

 ايستادن و نشستن وجه تمايزى براى انسان

برترى او بر چهار  بنگر كه خداى جل و على به خاطر تكريم و بزرگداشت و شرافت انسان ، و! اى مفضل 

 .پايان چگونه در آفرينش او ويژگيهايى قرار داد

باشد و بتواند با   رو به اشيا ى ايستد و راست مى نشيند تا با دست و اعضايش چنان آفريده شده كه م

 .توانست كارى كند چنانكه اگر چون چهار پايان برو در مى افتاد نمى. دستانش كار كند

 اختصاص حواس پنجگانه به آدمى و بزرگداشت او

مخلوقات است  رى او بر ديگردر چگونگى آفرينش حواس آدمى كه نشانه شرافت و برت! اينك اى مفضل 

او قرار گرفته تا بتواند همه چيز را  بنگر كه چگونه ديدگان ، چون چراغهايى بر فراز مناره در سر. بينديش 

شوند و  كامل ببيند و در اعضاى سافله چون دستها و پاها قرار نگرفتند تا از آفات نگاهدارى بدرستى و

نيز مانند شكم و . نياورد د و اين برخوردها نارسايى در آنها پديدمستقيما با كار و ابزار در تماس نباشن

 .دشوار نشود پشت در وسط بدن قرار نگرفتند؛ تا اطالع بر اشيا و ديدن آنها
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 اسرار حواس پنجگانه

بهترين جايگاه حواس انسان  ((سر)) وقتى كه هيچ عضو ديگرى براى ديدگان جايى مناسب نبود بى ترديد،

 .  و صومعه آنهاستو همانند خانه

محسوسات عاجز  براى انسان پنچ حس آفريده شد تا پنچ محسوس را درك نمايد و از درك چيزى از

و رنگها بودند ولى ديدگانى براى ديدنشان  اگر صورتها. ديده آفريده شد تا رنگها و صورتها را دريابد. نماند

اگر صدايى بود و گوش نبود، نيازى به . ودآفريده شد تا صداها را بشن نمى بود چه سودى داشتند؟ گوش

 . ديگر حسها نيز اينگونه است .آن نبود

يا اگر گوش بود  اگر ديده اى بود اما صورت و رنگى نبود، چه معنى داشت و. به عكس آن نيز صادق است 

 ولى صدايى نبود گوش به چه كار مى آمد؟

و هر محسوس ،  براى هر حس ، محسوسى است. بنگر كه چگونه تقدير شده كه هر كدام چيزى را دريابند

محسوس قرار گرفته كه تنها  با اين همه ، چيزهايى در ميان حس و. حسى دارد كه آن را ادراك مى كند

اگر نورى كه رنگ و صورت را براى ديده عيان كند  .از طريق آنها، حس صورت مى پذيرد؛ مانند نور و هوا

اگر هوايى نبود كه امواج صدا را به گوش برساند گوش نيز آن . نمى ديد نبود ديده آن را ادراك نمى كرد و

 .نمى نمود را ادراك

آنها و نيز ديگر لوازم  آيا بر كسى كه در آنچه شرح دادم ، مانند آفرينش خاص حواس و محسوسات و رابطه

يجه هدف ، تقدير اعمال حكيمانه جز نت ادراك و حس ، نيك تاءمل و انديشه كند پوشيده مى ماند كه اين

 و تدبير از جانب خداوند لطيف و خبير نيست ؟

 حكمت محروم بودن عده اى از چشم و گوش و عقل

كارش نارسايى  بنگر كه چگونه در. در حال كسى كه از داشتن ديده محروم است انديشه كن ! اى مفضل 

ها را از هم باز نمى شناسد، رنگ اين شخص قدمگاهش را نمى شناسد، مقابلش را نمى بيند،. پديد مى آيد

اگر دشمنى به او هجوم . مشرف شود آن را نمى بيند اگر ناگاه بر گودالى. زشت و زيبا را تفاوت نمى دهد

تا جايى كه . ندارد) زرگرى ، ريخته گرى (توان كتابت و تجارت و صياغت  بدرستى. برد نمى شناسدش 

 . حال سقوط است  سنگ درذهن و انديشه برخوردار نباشد همانند يك اگر از

) گفت و شنود) روح و لذت مخاطبه. همچنين كسى كه نمى شنود، نارسايى بسيار در كارش پديد مى آيد

براى مردم گفتگو با او  . از نغمه هاى دلربا و الحان راحت افزا محروم است. و محاوره را از دست مى دهد

از اخبار مردم ديگر آگاه نمى شود در  مرده بدرستىمانند يك غايب و . بسيار دشوار و مالل آور مى شود

 . حالى كه همه چيز را مشاهده مى كند و زنده است

حيوانات را نداند و نتواند  اما اگر عقل و انديشه نداشته باشد، به حيوان مى ماند و چه بسا بسيارى از مصالح

 (.؛ زيرا حيوانات از سر غريزه كارهاى شگفتى مى كنند(

عقل و ديگر ويژگيها آفريده شد تا با نبود و يا ناقص بودن آنها  نى كه چگونه براى انسان اعضا،آيا نمى بي

چرا چنين شد؟ آيا اين جز بيانگر خلقتى . ندهد و آفرينش او تمام و كامل باشد دشوارى در كارش رخ

 عالمانه نيست ؟ حكيمانه و

و به خاطر آن  مارى از اين اعضا را ندارندپس از چه روى برخى از مردم ش: عرض كردم : مفضل مى گويد

 در دشواريهايى كه فرموديد مى افتند؟

. عبرت بگيرند اين امر گاه براى آن است كه شخص مبتال، تاءديب شود و نيز ديگران از آن ، درس: فرمود
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ه شك اين اعمال آنان ، گا چنانكه گاه پادشاهان مردم را به خاطر اين اهداف تاءديب مى كنند، بى

 . پسنديده و تدبيرى نيكوست

گويند و به  خداى را سپاس) بى شكيب نباشند و(همچنين كسانى كه دچار اين بالها مى شوند اگر 

گردند تا جايى كه اگر پس از   عظيم و بسيار بهره مند مى درگاهش انابه كنند، پس از مرگ از پاداش 

در بالها درافتند و از پاداش و اجر الهى سود  مرگ اختيار داشته باشند چنين مى خواهند كه بار ديگر

 .ببرند

 آفرينش اعضاى جفت و فرد

 ((سر)) . در آفرينش عضوهاى جفت و فرد و حكمتها و تدبيرهاى درست نهفته در آن بينديش! اى مفضل 

زيرا در همين يك سر تمام  به سود انسان نبود كه بيش از يك سر داشته باشد؛. از اعضاى فرد است 

داشت بى آنكه به آن نيازى باشد تنظيم بدن از   مورد نياز انسان قرار گرفته و اگر سرى ديگر مى  حواس

 . ميان مى رفت

ديگرى بى فايده  اگر با يكى سخن مى گفت. اگر انسان دو سر داشت در واقع به دو بخش تقسيم مى شد

سخنى بگويد و با ديگرى سخن ديگر، يكى  اگر با هر دو يك سخن بگويد، يكى زايد است و اگر با. مى ماند

 . مى آمد نيز آميختگيهاى ديگر پيش  .شنونده نمى داند كه به كدام توجه كند

كارهاى روزمره او خلل  دستها جفت آفريده شدند؛ زيرا از يكدستى ، سود فراوان به انسان نمى رسيد و در

ند قادر به انجام كار خويش نخواهند باش نمى بينى كه اگر نجار و بنا يك دست داشته. وارد مى ساخت 

 بپردازد آن استوارى و فوايد كار دو دستى را نخواهد داشت ؟ بود و در فرضى كه با يك دست به كارهايش

 چگونگى آفرينش دستگاه صوتى

مانند لوله  (( حنجره)) . در صدا، سخن گفتن و آفرينش ابزار آنها در انسان ، بسيار انديشه كن! اى مفضل 

نمى نگرى كسى . حروف و نغمه ها هستند زبان و لبها و دندانها نيز وسيله اداى. دا را خارج مى كنداى ص

را  ((ر)) و كسى كه زبانش سنگين است ، (( كاف)) ندارد و كسى كه لب (( سين)) كه دندان ندارد

 كند؟ بدرستى تلفظ نمى

انبانى است كه در   ناى آن و ريه بسانحنجره شبيه. اين دستگاه بيش از هر چيز به يك قره نى مى ماند

صدا بيرون آيد همچون انگشتانى است  عضالتى كه شش را مى گيرند تا. آن مى دمند تا باد داخل آن شود

لب و دندانى هم كه حروف و نغمات را ادا مى . جريان افتد كه بر آن انبان مى نهند تا باد در قره نى در

و مرتب بر دهان قره نى مى گذارند تا از دميدن در آن ، صداهاى پيوسته  كنند چون انگشتانى است كه

واقع اين  دستگاه صوتى را به اين وسيله شبيه دانستيم اما در...اگر چه براى راهنمايى و. آيد مختلف پديد

 . وسيله خود شبيه دستگاه صوتى انسان است

 منافع ديگر اين اعضا

فوايد ديگرى در اين  اما باز. چگونگى اداى حروف آگاه كردم تو را از شيوه سخن گفتن با دستگاه صوتى و 

 . اعضا نهفته كه تو سخت بدانها نيازمندى

چه . قطع گردد اگر اين جريان اندكى. مسير جريان مداوم هوا و وسيله خنك كننده قلب است  (( ناى))

از تلخ ، ترش از ملس ، شور از شيرين  .با زبان مزه ها از هم باز شناخته مى شود. بسا آدمى در هالكت افتد

 .اين همه جريان فرو بردن غذا و مايعات را آسان مى گرداند با. شيرين ، و خوشمزه از بدمزه ، جدا مى شود

نيز براى . فرو رود غذا را مى جوند تا نرم گردد و براحتى) گذشته از نقش آنها در اداى حروف (دندانها نيز 
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بى شك افرادى را ديده اى كه به خاطر  .نها را از درون دهان نگه مى داردلبها مانند تكيه گاهى است كه آ

انسان با لبها نوشيدنيها را مى مكد تا يكدفعه ريخته نشود و  .نداشتن دندان ، لبهايى ناثابت و لرزان دارند

مچنين براى لبها ه. شكم شود تا در گلوى نوشنده بند نشود و يا درون را نيازارد بتدريج و با اندازه وارد

 .بندد چون دو در بسته هستند كه انسان هرگاه كه خواست ، آنها را مى گشايد و هرگاه خواست مى دهان

چنانكه ابزارى در  با آنچه كه گفتيم معلوم گشت كه هر كدام از اين اعضا داراى منافع گوناگونى هستند

 .استفاده مى شود ادر نجارى ، كندن و جز آنه (( تيشه)) چند كار به كار آيد؛ مثال

 مغز و جمجمه و محافظها

مختلف پوشيده شده  اگر موانع كنار مى رفت و مغز را مى ديدى ، در مى يافتى كه به حايلها و اليه هاى

مغز را از آسيب پذيرى در برابر  جمجمه نيز كاله خودى است كه. تا ثابت ماند و از حوادث آسيبى نبيند

انبوهى از مو پوشيده شده تا پوستينى براى سر باشد و  نيز سر انسان با. ضربه ها و صدمات نگاه مى دارد

براستى جز كسى كه مغز را آفريده و منشاء فرماندهى احساس . حفظ كند آن را از گرما و سرماى شديد

خاطر بلند مرتبه بودنش در بدن و حساس و خطير بودن موقعيت آن ، آن را سزاوار حفظ  قرارش داده و به

 هدارى نموده چه كسى آن را اينگونه در دژى مستحكم قرار داده است ؟نگا و

 شگفتى در پلك چشم

در كنار . مى پوشاند درباره پلك چشم فكر كن و بنگر كه چگونه بسان پرده اى روى ديدگان را! اى مفضل 

ر داده شده و با در ميان غارى قرا آن بندها و حلقه ها تعبيه شده تا هر وقت كه خواهند باال كشند و ديده

 .آن پرده و موهاى مژه ، چشم حفظ مى شود

 قلب و پوشش آن

ها و گوشت و  چه كسى قلب را در ميان سينه نهاده و با پرده محكمى آن را پوشانده و با دنده! اى مفضل 

 پوستى كه بر آنهاست آن را از صدمه نگاه مى دارد؟

 ناى و مرى

متصل به ريه است و ديگرى مرى ،  ى خروج صدا كه همان ناىيكى برا. چه كسى دو مجرا در گلو آفريد

 محل عبور غذا كه به معده ختم مى شود؟

 و چه كسى در گلو درپوشى آفريد تا غذا به ريه نرسد و آدمى را هالك نگرداند؟

در قلب گرد نيايد و  و چه كسى ريه را وسيله خنكى قلب قرار داد تا با كار هميشگى و پيوسته اش حرارتى

 به هالكت شخص نينجامد؟

 منافذ خروجى مواد زايد

ببندند و هرگاه  جز خدا چه كسى براى منافذ خروجى بول و غائط، شيرهايى قرار داد كه هرگاه خواهند

نكشانند؟ براستى انسان تا كجا مى  خواهند بگشايند تا هميشه جارى نباشند و زندگى آدمى را به فساد

كه شمرده نمى شود بيش از آن است كه مردم مى  درآورد؟ بى شك آنچهتواند اين نعمتها را به شماره 

 .دانند و مى شمارند

 جهاز هاضمه و كبد

كند؟ چه كسى  چه كسى جز خدا معده را اينگونه سخت و با صالبت آفريده تا غذاهاى سنگين را نيز هضم

 آن از عمل معده ظريفتر باشد؟ جگر را آنقدر نرم و لطيف آفريده تا عصاره و لطافت غذا را بپذيرد و هضم

مدبرى حكيم است  آيا اندكى اهمال و ناهماهنگى در اين اعمال مى بينى ؟ هرگز؟ چه اينها همه به تدبير
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ناتوان نمى گرداند و هم او لطيف و بسيار  كه پيش از آفرينش ، نسبت به اشيا قادر و دانا بود و چيزى او را

 . آگاه است

 و رانمغز، خون ، ناخنها، گوش 

شكل قرار گرفته ؟ اين جز براى  بينديش كه چرا مغز رقيق و ظريف در درون استخوانهاى لوله اى! مفضل 

 حفظ و نگاهدارى آن است ؟

هدايت صحيح آن  چرا خون روان در رگها قرار گرفت و بسان آب در ظرف شد؟ آيا جز براى نگاهدارى و

 است ؟

 است ؟ ى حفظ انگشتان و يارى شخص در كار كردنچرا ناخنها بر سر انگشتان روييد؟ جز برا

صدا وارد گوش  چرا ميان گوش را مانند محبسها و دخمه ها پيچيده قرار داد؟ آيا اين جز براى آن است كه

 شود، بشكند و به پرده گوش آسيب نرساند؟

ر گاه نشستن حمل مى كند؟ جز براى آن است كه د چرا انسان اين گوشتهاى زياد رانها و نشستنگاهها را

 حايل مانند افراد نحيف و الغر در سختى درد نيفتد؟ بر زمين سخت و بى

 آفرينش انسان به صورت نر و ماده

تناسل پديد آورد؟ چه كسى او را براى تناسل پديد  چه كسى انسان را نر و ماده آفريد، جز آنكه او را براى

 آفريد؟ آورد جز كسى كه او را اميدوار

 ميدوار آفريد و ابزار كار به او داد جز كسى كه او را كاركن خلق كرد؟چه كسى او را ا

 چه كسى او را كاركن آفريد جز كسى كه او را نيازمند خلق كرد؟

كسى اسباب رفع نياز  چه كسى او را نيازمند آفريد جز كسى كه اسباب رفع نياز را برايش پديد آورد؟ چه

 شد؟را پديد آورد جز كسى كه ضامن رفع حاجتش 

و كيفر مقرر  چه كسى او را در ميان آفريدگان ، با عقل و شعور ممتاز كرد جز كسى كه برايش پاداش

 فرمود؟

 چه كسى او را چاره داد جز كسى كه او را توان چاره انديشى عطا كرد؟

 چه كسى به او چنين قدرتى داد جز آنكه بر او حجت را تمام كرد؟

قادر بر شكر  ه چاره انديشى آنها نيست چاره كرده جز كسى كه كسچه كسى كارهاى او را كه او قادر ب

 واقعى او نيست ؟

ناهماهنگى مى بينى ؟  در آنچه گفتيم خوب انديشه نما، آيا ذره اى در اين سازماندهى و نظم و ترتيب ،

 (100آيه  انعام ،. (براستى كه خداوند از آنچه وصف مى كنند پيراسته است 

 ريهقلب و پيوند آن با 

 : اينك قلب را برايت شرح مى دهم! اى مفضل 

تا جايى كه اگر اين  .بدان در برابر روزنه هاى شش ، روزنه هايى نيز در قلب است تا قلب حرارت نگيرد

تقابل را از دست بدهند نسيم و نفس به دل نمى رسد و آدمى هالك  روزنه ها ناهماهنگ گردند و ترتيب و

عقل او سخنش را  و خردمندى مى پندارد كه اين از سر خود چنين باشد و آياهوشمند  آيا هيچ. مى گردد

 تصديق مى نمايد؟

بلكه در مى يابى كه  اگر لنگه درى را ببينى كه در آن لواليى است آيا آن را بيهوده مى شمارى ؟ هرگز

هدفى را به انجام شوند و به همراه يكديگر  سازنده اين لنگه ، لنگه ديگر را نيز آفريده كه با هم جفت
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يكتاست و عقل حكم مى كند كه براى او جفتى آفريده شود و مؤ نثى  حيوان نر نيز. رسانند و سود بدهند

 .نسل آدمى پايدار ماند تا

اين آفرينش  ننگ و نفرين و مرگ باد بر كسانى كه مدعى فلسفه و حكمت اند ولى ديدگان دلهاشان از

 !ا در كار هستى انكار كردندشگفت كور است و تدبير و هدفمندى ر

 آلت مرد و تدبير در آفرينش آن

نهاد؟ و يا اگر  اگر آلت مرد سست و آويخته مى بود چگونه به قعر رحم مى رسيد و نطفه را در آن مى

چگونه در ميان بستر مى  هميشه ايستاده و بلند بود شخص با اين چيز سخت و بلند كه در جلو داشت

قبيح المنظر بودنش ، باعث تحريك دائمى  دم راه مى رفت ؟ اين حالت ، گذشته ازگرديد و يا در ميان مر

كرد كه غالبا به چشم نيايد و مردان از آن در دشوارى  خداوند حكيم چنان. شهوت مردان و زنان مى شد

قى هنگام نياز مى تواند راست شود تا نسل آدمى از ميان نرود و با نيفتند؛ از اين رو چنان است كه در

 .بماند

 چگونگى آفرينش مخرج

قرار داد  در نعمتهايى كه خداوند جل و عال در خوردن ، آشاميدن و آسانى دفع زوايد! اينك اى مفضل 

 .انديشه كن و درس عبرت بگير

خداوند نيز مجراى  آيا حكيمانه نيست كه در ساختن يك سرا، مستراح در پوشيده ترين جايگاه قرار گيرد؟

بلكه در . در جلويش ننهاد آن را در پشت او ظاهر نكرد و.  در مخفيترين جاى قرار دادخروجى انسان را

 . جايى از ديدگان پوشيده است

قضاى حاجت نيازمند  هر گاه كه انسان به. رانها و لگنها آن را با گوشت در بر گرفته اند و پوشانده اند

فضوالت را براحتى دفع مى  نگينى وگشت و به آن هياءت معمول نشست ، مخرج چنان مى گردد كه س

 . عطايش بى پايان است خداوند، واال مرتبه است ، كسى كه نعمتهايش عيان و. كند

 آفرينش شگفت دندانها

برخى پهنند تا غذا را  برخى تيزند تا غذا را قطع كنند و ببرند و. قدرى درباره دندانها بينديش ! مفضل 

 . به هر دو نياز است و نوع را به انسان داد؛ زيراخداوند هر د. بسايند و خرد گردانند

 مو و ناخن و فوايد آنها

 .باز تاءمل كن در اينكه خداوند با حسن تدبير و حكمت ، مو و ناخن را آفريد

انسان به هنگام   ندارند تا از آنجا كه اين دو رشد مى كنند و بلند مى شوند و بايد كوتاه گردند، حس 

كشيد ميان دو محذور قرار مى  اگر انسان از گرفتن مو و ناخن درد مى. د نكندگرفتن آنها احساس در

اينكه با دشوارى و تحمل درد، آنها را كوتاه مى  يا اينكه هر دو را رها مى كرد تا دراز شوند و يا: گرفت 

 .كرد

ه افزوده ك چه مى شد اگر خداوند آنها را چنان مى آفريد: عرض كردم ) ع (به امام : مفضل مى گويد

 نگردند تا آدمى به اصالح و كوتاه كردن نيازمند نباشد؟

. سپاس گويد خداوند متعال در اين كار، نعمتهايى نهاده كه آدمى از آنها آگاه نيست تا: فرمود) ع (امام 

انگشتان خارج مى گردد؛ از اين  دردهاى بدن با خروج مو از منافذ بدن و با خروج ناخن از سر! آگاه باش 

و مو تراشيدن و كوتاه كردن ناخنها به اين كار   به انسان فرمان داده شده كه هر هفته با نوره ماليدنرو

و ناخن با شتاب بيشترى برويند و دردها و بيماريها را سريعتر  اين كار باعث مى شود كه موى. اقدام كند
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يجه ، دردها در بدن مى ماند و چنين نكند، رشد آنها كوتاه و اندك مى شود، در نت اگر شخص. خارج كنند

 .مختلف پديد مى آيد بيماريهاى

اگر مو . جلوگيرى شده  نيز از رويش مو در چند جاى بدن كه وجود آن براى انسان مايه رنج و زيان است

مى روييد آيا خوردن و آشاميدن انسان  در ديدگان مى روييد آيا آدمى نابينا نمى شد؟ و اگر در دهانش

 درست اشيا و انجام  مى كرد آيا انسان از لمس  ذت نمى گشت ؟ اگر در كف دست رشددشوار و بى ل

فرج زن و يا آلت مرد مى روييد آيا لذت مجامعت از اينان نمى  برخى از كارها باز نمى ماند؟ يا اگر بر

اينها مخصوص . چگونه در جايى كه سود و مصلحتى در كار نيست نروييده  گرفت ؟ پس نيك بنگر كه

مثل كننده نيز چنين است ؛ از اين رو  بلكه در چهارپايان و درندگان و ديگر حيوانات توليد انسان نيست ،

دقيقا به خاطر آنچه كه ذكر شد، مويى بر آنها  با اينكه بدن آنها از مو پوشيده است و ليكن اين مناطق ،

گى به دور است و يكسره حكمت و آفرينش از هر خطا، زيان و ناهماهن نيك انديشه كن كه چگونه. نيست 

 .سود تقدير است و مصلحت و

 راز رويش مو در روى زهار و زير بغل

اشكال گيرند، رويش مو در روى زهار  و ديگران كه خواستند بر آفرينش و هدفمندى آن (( مانى)) اصحاب

است و  در آنها مرتبطبغل را ناروا شمردند، غافل از اينكه رشد مو در اين مكانها با وجود رطوبت  و زير

بينى كه اين جايها  آيا نمى. چنانكه گياه در جاى مرطوب مى رويد، مو نيز در اين جايها رشد مى كند

باعث مى شود كه گذشته از تدابير  براى پذيرش مواد زايد بدن از همه جا مناسبتر است ؟ وانگهى اين امر

. ر بهداشت و نظافت ، تنى سالم داشته باشدرهگذ الهى خود انسان نيز قدرى به بدن خود برسد و از

بدن ، روحيه آتشين ، تندى ، سرمستى و خشم او شكسته شود و از  همچنين با كوتاه كردن موهاى زايد

 .سرگرميهاى گمراه كننده و بيكارى پرهيز نمايد پرداختن به

 فوايد آب دهان

به سوى  ير نمود كه اين آب هموارهخداى جل و عال چنان تدب. درباره آب دهان و مصالح آن بينديش 

جايها نامرطوب بمانند هر آينه  اگر اين. دهان سرازير باشد تا كام و گلو را تر نگاه دارد و خشك نشوند

انسان با آن آب ، غذاى خشك را نرم گرداند و فرو  آدمى را هالك مى شود؛ زيرا آبى در دهان نمى ماند كه

بدان كه اين رطوبت در حكم مركب ) ك آدمى را هالك كرده است خش بسيارى ديده شده كه غذايى(برد 

مى رسد و اين كامال به سود ) و يا سوداء(نيز اين ترى به صفرا ) معده مى رساند و آن را به(راهوار غذاست 

 .است و اگر صفرا خشك شود آدمى در هالك مى افتد انسان

 چرا شكم انسان مانند لباس ، زيپ و دكمه ندارد؟

چه : انديشى مى گويند از نادانان كه بدروغ دعوى كالم و فلسفه مى كنند، از سر كم مايگى و كوتهبرخى 

هرگاه كه پزشك اراده كرد، آن را بگشايد و درون   باشد تا مى شد كه شكم انسان نيز مانند قبا و باالپوش 

و پوشيده از چشم و دست به معالجه بپردازد و اينگونه بسته  دست در آن كند و. آن را بدرستى ببيند

بول و معاينه و لمس عرق و ديگر  نظر در: با داللتها و راهنماييهاى ناقص ؛ چون  نباشد؟ زيرا پزشك تنها

چه بسا به مرگ بيمار ) و عدم درمان صحيح (امور  امور اشتباه آميز و نادرست به درمان مى پردازد و اين

 .منتهى شود

هراس و دلهره اى  ن پندار واقع مى شد، گذشته از آنكه انسان ، ديگر هيچاين جاهالن نمى دانند كه اگر اي

خوشگذرانى مى كشانيد، باعث مى گشت  از مرگ نداشت و غرور بقا و سالمت ، او را به ورطه سرمستى و
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نيز اين . خواب و بيدارى او را بر هم زند و فاسد گرداند كه مايعات شكم ترشح كند و سرازير شود و

 .انسان را آلوده مى سازد و در كل ، زندگى شخص را خراب مى نمايد  لباس و آراستگىترشحات ،

اگر شكم . كنند معده و كبد و قلب نيز با يك حرارت مشخصى كه خداوند در درون انسان قرار داده كار مى

دن سردى دماى خارج به داخل ب شكافى داشت كه چشم درون آن را بنگرد و دست به آن برسد، هر آينه

تعادل خارج مى نمود؛ در نتيجه كار طبيعى  با حرارت بدن در مى آميخت و آن را از حالت. راه مى يافت 

آيا نمى بينى جز آنچه در آفرينش پديد . هالك مى گشت  احشا و درون انسان بى ثمر مى شد و شخص

 خيال انسان ناصواب و خطاست ؟ آمده ، تمام پندارهاى

 جامعت كردناسرار خوردن خوابيدن و م

از اين افعال ،  براى هر كدام. در خوردن ، خوابيدن ، مجامعت كردن و تدابير نهفته در آنها بنگر! اى مفضل 

بيخوابى و چرت . عامل خوردن و راحتى و قوام بدن است  گرسنگى: محرك و عاملى درونى پديد آمده 

عامل مجامعت و  ( ور شدن آنو شعله (شهوت . عامل خواب ، استراحت و تقويت بدن است  زدن ،

 . ماندگارى نسل است

بلكه از طريق ديگر به  در درون ، تقاضاى طبيعى براى خوردن نمى يافت ،) گرسنه نمى شد و(اگر انسان 

چيزى نمى خورد و در اثر آن ، الغر و .... كسالت و نياز بدنش به غذا پى مى برد، چه بسا بر اثر سنگينى و

سهل  براى درمان يك نارسايى به دارو نيازمند است ولى بر اثر انكه گاه آدمىچن.  هالك مى شد سپس 

 . شديد و يا به مرگ منتهى مى شود انگارى و عدم استفاده از آن ، درد و بيمارى اش 

بدن به خواب و  تنها با توجه به نياز) بدون آنكه به طور طبيعى خوابش بيايد(همچنين اگر انسان 

نمى خوابيد و اين امر او را به ضعف  ... خوابيد، چه بسا بر اثر سستى و تنبلى و يااستراحت و تقويت مى

 .انجاميد جسمى دچار مى كرد و در پايان به هالكت او مى

فرزند به مجامعت تن  انسان ، تنها به خاطر عالقه و به هم رسيدن) نيروى شهوت در درون نبود و(نيز اگر 

نسل انسان كاسته مى شد و يا از ميان مى  ن كارى نكند و در نتيجه ،در مى داد، هيچ دور نبود كه چني

 .دارى رغبتى ندارند و به آن اهميت نمى دهند رفت ؛ زيرا بسيارند كسانى كه به فرزند

به طور طبيعى  بنگر كه چگونه براى هركدام از اين افعال كه قوام و سود بدن در آنهاست ، در درون و

 .  آن قرار داده شده استمحرك و عامل حركت دهنده

 : نهفته شده است) و دستگاه (انسان چهار نيرو ) جسم (بدان كه در 

 .فرستد كه غذا را مى گيرد و سوى معده مى) يا گرسنگى يا طلب درونى غذا(نيروى جاذبه  1

ى آن رو كه غذا را در معده و جز آن نگاه مى دارد تا عمليات طبيعى) يا نگاهدارنده (نيروى ماسكه  2

 .انجام شود

اصل خالص آن را جدا مى  عصاره و. مى كند) يا هضم (هاضمه كه غذا را در معده طبخ ) يا جهاز(نيرو  3

 .كند و در تمام بدن مى پراكند

پايين سرازير مى  نيروى دافعه كه زوايد و سنگينيهاى غذا را پس از رفع نياز دستگاه هاضمه به جانب 4

 .(و دفع مى نمايد(كند 

تدابير الهى  ءمل فراوان در اين نيروهاى چهارگانه و كارهاى آنها نياز بدن به آنها و هم در حكمتها وتا

 . نهفته در آن انديشه كن

 آن است ، مى افتاد؟ اگر نيروى جاذبه نبود انسان چگونه در انديشه چاره جويى غذا كه ايستادگى بدن به
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 هضم كند؟ نه غذا در درون مى ايستاد تا معده آن رااگر نيروى نگاهدارنده و ماسكه غذا نبود، چگو

نياز سلولهاى بدن  اگر نيروى هاضه نبود، چگونه غذا هضم مى شد و مى پخت تا خالص آن كه برآورنده

 است از آن جدا شود؟

قابل هضم و مانده هاى دستگاه هاضمه دفع و خارج  اگر نيروى دافعه نبود، چگونه سنگينيها، غذاهاى غير

 ت ؟مى گش

بر بدن گمارد تا به  نمى نگرى كه خداوند جل و عال چگونه با لطف تدبير و حسن تقدير خود اين نيروها را

 عمل كنند؟ سود و مصلحت و براى تقويت آن

 : در اين باره براى تو مثالى مى زنم

ان داخلى دارد، تدبيرگر او در اين خانه غالمان ، نوكران ، خدمتكاران و. بدن به منزله خانه پادشاه است 

، يكى براى آنكه هر چه را كه وارد مى )جاذبه ) يكى از اين مدبران براى رفع نيازها و برآورى حاجات آنان

براى آنكه آن را به عمل آورد و مهيا سازد و ميان نيازمندان  يكى) ماسكه (شود بگيرد و ذخيره سازد 

 ( دافعه. (ها و زوايد پاكيزه نمايدبراى آنكه خانه را از آلودگي و يكى) هاضمه (پخش كند 

اعضاى آن  در سخن ما نيز آفرينشگر حكيم ، پادشاه عالميان و بدن نيز همان خانه و غالمان و حشم ،

اين قوى و  بپندارى كه شرح شايد. است و موكالن و مدبران هم اين نيروهاى چهارگانه به شمار مى روند

 . ستنيروهاى چهارگانه و عملكرد آنها زيادى ا

 نعمت حافظه و فراموشى

وجود نداشته باشد اين  كه اگر(بنگر كه چگونه تنها يكى از اين ويژگيهاى فراوان باطنى اينگونه مهم است 

 .( تنها يكى از آن همه نعمت است همه نارسائى در كار انسان پديد مى آيد؟ با اينكه نعمت حافظه

فراموشى نبود، هيچ  ( نعمت(اگر . فظه و يادآورى است بدان كه نعمت فراموشى بسيار بزرگتر از نعمت حا

. يافت ، كينه اش تمام نمى گشت  حسرتش پايان نمى.  نمى كرد كس مصيبت و سختى خود را فراموش 

اميدى به فراموشى و غفلت . آن بهره نمى جست  آفات دنيا هيچ گاه از) و عدم فراموشى (با ياد داشتن 

 . رهايى از حسد رشكبران نداشت و) ت و حاكمى كه دشمن اوس(سلطان 

براى مصلحتى خاص در  آيا نمى بينى كه چگونه دو نيروى حافظه و فراموشى كه ضد يكديگرند، هر كدام

 نهاد آدمى نهفته شده است ؟

كنند و هر  كه ضد يكديگرند به سود انسان كار مى) خداى جل و عال(حال كه چنين است و اين دو نعمت 

اشياء متضاد به دو خالق  در اين) از مردم نادان و مشرك ( ضرورى است ، چرا بايد برخى كدام براى آدمى

 و آفرينشگر متضاد معتقد شوند؟

  در ميان حيوانات ، تنها انسان باحياست

به آن آراست  در آنچه كه خداوند جليل القدر و عظيم الغناء در ميان آفريدگان تنها انسان را! اى مفضل 

 . ست((حيا)) مقصودم. بنگر

را برآورده نمى  ( ى مردم(اگر حيا نبود انسان هيچگاه ميهمان نمى پذيرفت ، به وعده وفا نمى كرد، نيازها

 .ساخت ، از نيكيها برحذر بود و بديها را مرتكب مى شد

اگر حيا نمى  بسيارى از مردم هستند كه. بسيارى از امور الزم و واجب نيز به خاطر حيا انجام مى شود

رحمى نمى كردند، هيچ  ردند و شرمگين نمى شدند، حقوق والدين را رعايت نمى نمودند، صله هيچك

 .نبودند امانتى را به درستى باز پس نمى دادند و از فاحشه برحذر
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كمال او در آنهاست ، در  نمى نگرى چسان تمام ويژگيهايى كه انسان به آنها نياز دارد و سود و مصلحت و

  ؟او گرد آمده است

 اختصاص يافتن آدمى به نطق و نوشتن

تواند با اين نيرو  به آدمى نعمت نطق عطا كرد و او مى تقدست اسماءه بنگر كه چگونه خداوند! اى مفضل 

 نمايد و از درون مردم آگاه شود؟ آنچه را كه در نهان و قلب دارد باز گويد و انديشه اش را بيان

را از درون و  ه به يك حيوان چهارپا مى مانست كه نتواند ديگراناگر اين توان نطق در او نبود، هر آين

 .انديشه هاى خود آگاه سازد و نه از ما فى الضمير ديگران باخبر شود

گذشتگان براى  با نوشتن ، اخبار. مخصوص انسان است ) با اهميت و(قدرت كتابت و نوشتن نيز اينگونه 

 .منتقل مى شود حاضران و اخبار حاضران براى آيندگان حفظ و

 .مانند با نوشتن ، دانشها و علوم و آداب مختلف در قالب نوشته ها و كتابها جاودان و ماندگار مى

 .با نوشتن ، حساب و كتاب و روابط بين انسانها در معامالت ثبت مى شود

شان نمى ميهن اگر نوشتن نبود، اخبار و حوادث روزگاران نابود و منقطع مى گشت ، خبرى از غايبان به

 رسيد،

 دانشها مندرس و محو مى شد،

 از ميان مى رفت ،) و فرهنگها(آداب 

 در كار، زندگى و معامالت مردم نارسايى و دشوارى پديد مى آمد،

نقل شده كه آنها  مردم نمى توانستند كه براى حفظ دين و عمل به شريعت به احكام نوشته شده و روايات

 .را نمى دانند بنگرند

با كياست   انسان نيست بلكه او پندارت چنين باشد كه اين نيروى نطق در سرشت و آفرينش ممكن است 

و كلمات را در ميان خود  خود مردم اين الفاظ. سخن گفتن نيز اينگونه است . و چاره جويى آن را مى يابد

متفاوت با زبان و ملتى زبان و كلماتى  اصطالح كرده اند و در ميانشان جارى است ؛ از اين رو هر امتى و

... ، ديگرى به سريانى ، كسى به عبرى و يكى به رومى و در نتيجه يكى به عربى. كلمات ديگر امتها دارد

 .زبانها در ميان اقوام منتشر است و خود آنان آنها را وضع نموده اند اين لغتها و. مى نويسد

 :در پاسخ پندار اين مدعى بايد گفته شود

ابزار اين امور چيست  با كياست و چاره جويى به اين دو مى رسد ولى بايد انديشيد كهاگر چه انسان ، خود 

نوشتن را به وديعت نهاد؟ بى  ؟ جز آن است كه خداوند جل و عال در آفرينش و طبيعت او ابزار نطق و

گاه ذهنى براى درك اشياء و معانى نداشت ، هيچ  ترديد اگر زبانى مناسب براى سخن گويى و انديشه و

انگشتانى مناسب براى نوشتن نداشت ، هيچ گاه توان نوشتن  اگر كف دست و. قادر به سخن گفتن نبود

در نگرش و تاءمل در حيواناتى درياب كه نه سخن مى گويند و نه مى  اين حقيقت را. چيزى در او نبود

تفضل او بر جل و عال و  اصل و ريشه اين نعمتهاى سترگ ، آفرينش حكيمانه خداى نويسند؛ پس

كفر و ناسپاسى ورزد بى ترديد خداى جل   مى گيرد و آن كه آن كه سپاس گويد پاداش . آفريدگان است 

 (40نمل ، آيه  سوره. (و عال از همه عالميان بى نياز است 

 رفع نيازهاى دينى و دنيايى انسان

به او نداد؟   نمود و كدام رابينديش كه خداوند جل و عال چه دانشى را به آدمى آموخت و عطا! اى مفضل 

براهينى كه در ميان آفرينش  درباره دانش دينى ، با نشانه ها و. دانش دين و دنيا را به او ارزانى داشت 



 - This is the.. Zoon! - 30 كتابهاي الكترونيكي زون
 

چون ، رعايت عدالت در ميان مردم ، نيكى و  نهفته شده معرفت و شناخت آفرينشگر را و شناخت واجباتى

اين امور همه باعث مى . را به او عطا كرد... برادران دينى و بهاحسان به پدر و مادر، اداى امانت ، كمك 

موافق در سرشت خود خداى را بشناسد و در فطرتشان به او اقرار و اعتراف  گردند كه انسان مخالف و

 .نمايند

درختكارى ،  از جمله اين نوع دانش مى توان به دانش زراعت و. همچنين دانش دنيا را به او هديه نمود

و اخراج آنها از دل زمين  استفاده از زمين ، نگاهدارى از گوسفندان و چهار پايان ديگر، جارى كردندانش 

شناخت و بهره گيرى از معادن مختلف كه از  شناخت داروهاى شفابخش بيماريهاى گوناگون ،. بر روى آن 

 چاره ها در شكار حيوانات كشتيها، فرو رفتن در دل آب ، انواع آنها جواهر استخراج مى شود، سوار شدن بر

 بى شك اگر. ، به كارگيرى صنعتها و تجارت و بازرگانى و كسب اشاره كرد وحشى ، پرندگان و ماهيان

است و شرح آنها  بخواهيم دانشهاى مفيد دنيوى ديگر را كه به سود انسان است بر شماريم از شمار بيرون

 .بدرازا مى كشد

را از فراگيرى  نشهايى عطا فرمود كه به سود دين و دنياى اوست و اوخداوند جل و عال تنها به انسان دا

علم به آنچه واقع مى شود؛  دانشهايى كه در شاءن و طاقت او نيست باز داشته است ؛ مانند دانش غيب ،

درون زمين ، دانش ژرفاى برخى از آبها و  دانش فوق آسمانها و: علم برخى از آنچه واقع شده ؛ چون 

شناخت ما فى االرحام و دانشهايى چون اين دانشها  ان ، دانش شناخت درون دلهاى مردم ،بخشهاى جه

 . كه از مردم پوشيده شده است

پيشگوييهاى آنان خود  گروهى دعوى دانستن اين دانشها را دارند و حال آنكه لغزشها و نادرستى سخنان و

 . دليل بطالن ادعاى آنان است

ديگر شناختها  شهايى كه به سود دين و دنياى اوست به او داده شده و ازنيك بنگر كه چگونه تمام دان

 . سود اوست محروم گشته تا نقص و كمال خود را دريابد؛ زيرا اين دو امر هر دو به

 عدم آگاهى انسان به مدت عمر خود

ى برد، پى م اگر او به عمر كوتاهش. در عدم آگاهى انسان به مدت عمرش انديشه كن ! اينك اى مفضل 

چنين كسى همانند . گوارا و شيرين نبود هيچ لذتى نمى برد و با علم به مرگ و انتظار آن ، زندگى براى او

نابودى است و احساس فقر و نابودى مال ، او را هراسناك  شخصى است كه مالش نابود شده و يا در شرف

مال بزرگتر و دشوارتر   آثار و نابودىحال آنكه آثار و عواقب ناگوار شناخت پايان عمر بمراتب از . كرده

ولى كسى كه به . نسبى شخص مى گردد است ؛ زيرا كمبود مال جبران شدنى است و اين امر باعث آرامش

 . طوالنى شود، هيچ اميدى ندارد اگر چه عمرش  پايان پذيرى عمر يقين و باور داشته باشد

او به اين . مى گردد در درياى لذات و معاصى غرقنيز اگر شخص به طول عمر و بقاى خود اطمينان بيابد، 

بى شك خداى جل و عال . مى كوشد اميد كه در پايان عمر توبه خواهد كرد همواره در رسيدن به شهوات

سال خشم  اگر تو غالمى داشته باشى كه يك. پذيرد از اين عقيده خشنود نيست و آن را از بندگانش نمى

پذيرى ؟ بى ترديد نمى  آيا از او مى. ك روز يا يك ماه خشنودت سازدو نارضايتى تو را باعث شود و ي

نبرد و سفارشت را گوش فرا ندهد، او را بنده اى  پذيرى و تا وقتى كه در همه كار و همه وقت فرمان تو را

 . صالح نمى شمارى

ه نموده و توبه او توب اگر بگويى مگر نشده كه گاه شخصى تمام اوقاتش را در معصيت و گناه گذرانده آنگاه

شهوات بر انسان چيره گردند و از مخالفت  اين امر هنگامى است كه: پذيرفته شده است ؟ پاسخ مى دهيم 
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تنها در اين ) تا آخر كار توبه كند(بر ارتكاب معصيت بگذارد،  با آنها عاجز شود، نه اينكه اساس كار را

اما كسى كه با توجه و با قصد گناه كار .  مى كندگذرد و با بخشايش بر او تفضل صورت خداوند از او مى

نيست ، او مى خواهد  كند تا در پايان كار توبه كند در واقع مى كوشد تا كسى را بفريبد كه فريفتنى مى

غالبا چنين .) وعده سر خرمن مى دهد: قول معروف  به. (لذت نقد را بگيرد و قول توبه نسيه بدهد

دل كندن از لذت و رفاه و دشوارى توبه  ود توفيق چندانى نمى يابند؛ زيراعمل به اين وعده خ اشخاصى در

وانگهى معلوم نيست كه بر . است ) و گاه ناشدنى (بسيار دشوار  بويژه در دوران كهولت و ضعف بدن كارى

  جدايى و ميان او و خواسته اش (مرگ غافلگيرش نكند و او را بدون توبه از دنيا نبرد  فردا فردا كردن ، اثر

مى كند كه زمان  چنانكه گاه كسى براى مدتى قرضى گرفته ولى او آنقدر درنگ و فردا فردا) نيفكند

 . پرداخت فرا مى رسد، پولش تمام شده و قرض بر گردن او باقى است

تا در . پوشيده ماند به اين ترتيب بهترين چيز همان است كه زمان مرگ و مدت عمر بر انسان ناپيدا و

 .كارهاى صالح و نيكو را برگيرد گناهان را ترك كند و) با ياد مرگ ( منتظر مرگ باشد و طول عمر

، باز در فساد  االن هم كه زمان دقيق مرگ از او پنهان مانده و هر ساعت به انتظار مرگ است: اگر بگويى 

 ! و محرمات غرق گشته است ، در پاسخ مى گوييم

حال باز از گناه برحذر نيست و از فساد  ذشت و اگر آدمى با اينوجه تدبير در اين امر همان است كه گ

چنانكه گاه پزشك . سرچشمه مى گيرد نه از تدبير ناصواب  فاصله نمى گيرد، از سرمستى و سنگدلى او

اما اگر بيمار از طبيب فرمان نبرد و با او مخالفت نمايد . مى نويسد كه به سود اوست  براى بيمار نسخه اى

بخشد و اين كار زشت  ه گفته پرهيز كند و يا برحذر نباشد، هيچ گاه نسخه دكتر سودى به او نمىاز آنچ و

از سخنان طبيبانه پزشك پيروى ننموده  و ناروا نه به زيان پزشك كه به زيان خود بيمار است ؛ زيرا او

 . است

باشد، بسيار بيشتر  ان داشتهاطمين) و عدم فرا رسيدن مرگ ناگهانى (وانگهى اگر انسان به طول بقاى خود 

هر حال از اطمينان بقا مفيدتر است ،  پس انتظار مرگ براى او در. در طغيان و گناهان بزرگ در مى غلتد

غافل مى شوند و موعظت نمى پذيرند، اما شمارى ديگر اثر مى  وانگهى اگر چه شمارى از مردم از ياد مرگ

اموال گرانقدر و  اين دسته از.  عمل صالح را برمى گزينندبازشان مى دارد و اينان پذيرند و از معاصى

وصف از عدالت نيست كه به  با اين. شتران پر قيمت خود بر فقيران و مساكين انفاق و صدقه مى كنند

گيرند و سود خود را از اين امر نمى برند،  خاطر عدم آگاهى و غفلت يك گروه كه حق خود را ناديده مى

 .امر محروم گردند جويى و استفاده از اينگروهى ديگر از بهره 

 خواب و راز در هم آميختگى راست و دروغ آن

خوابها  اگر تمام. درباره خوابها و حكمت درهم آميختگى راست و دروغ آن نيك بينديش ! اى مفضل 

ب بود، نادرست و كاذ بودند و اگر تمام آنها) و از اخبار غيب آگاه (راست و صادق بود همه مردم پيامبر 

است و مردم از آن سود مى برند و با آن  از اين رو گاه راست. چيزى زايد و بى معنى بود و سودى نداشت 

 نمايند و بسيارى از آنها نيز دروغ است تا بر خوابها اعتماد به سوى نيكى مى روند و از بدى پرهيز مى

 .كامل نشود

 شرح آفرينش اشيا براى رفع نياز آدمى

براى ساختن  خاك. اين اشيا و موجودات در عالم كه رافع نياز انسان هستند انديشه كن در ! اى مفضل 

براى آسياب و جز آن ، مس  بنا، آهن براى استفاده در صنعت ، چوب براى ساختن كشتى و جز آن ، سنگ
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 استفاده ثروت ، حبوبات براى غذا، ميوه ها براى براى ساخت ظروف طال و نقره براى معامله و ذخيره سازى

 براى تلذذ، داروها براى بهداشت و درمان ، حيوانات و  خوش  و لذت ، گوشت براى خوردن ، بوى

رمل براى فرش زمين  حمل بار، هيزم براى سوزاندن ، خاكستر براى ساروج ساختن و چهارپايان براى

 !شماره آورد؟ راستى مگر انسان مى تواند اين همه و جز آن را در. آفريده شد

پندارد كه اين آفرينش  ا اگر كسى وارد يك خانه شود و تمام اشياى مورد نياز مردم را در آنجا بيابد مىآي

كسى به خود اجازه مى دهد كه اين همه  بى هدف و خود به خود باشد؟ چگونه) و هماهنگى و گردآورى (

 بداند؟ تدبير عالم و اشياى مهيا و هماهنگ را كار طبيعت

براى . عبرت بگير نش و آماده سازى حكيمانه و مدبرانه اشيا براى رفع نياز انسان درساز آفري! اى مفضل 

آرد را خمير گرداند و با آن نان و غذا  در نتيجه بايد آنها را آرد كند،. او غالت و حبوبات آفريده شده است 

او درخت آفريده شده و او براى . آن را بزند، بريسد و ببافد براى پوشاكش پشم آفريده شده و او بايد. بپزد

داروها براى درمانش پديد آمده و او . آب دهد و به آن برسد و از آن بهره گيرد بايد آن را در زمين بكارد،

نيز همين  ديگر اشيا. برگيرد، با مواد ديگر آميخته نمايد و داروى شفابخش بسازد) از زمين (را  بايد آنها

 . گونه آفريده شده است

دسترسى به آنها قدرى  ه تمام نيازهاى ضرورى انسان آفريده شده ولى انسان بايد براىبنگر كه چگون

؛ زيرا اگر اين اشيا بدون هيچ كار و تالش و  اين به سود و صالح اوست) تا بركت يابد(تالش و حركت كند 

ا دست به در وادى سرمستى و طغيان سقوط مى كرد و چه بس حركتى نيازهاى او را بر مى داشت ، همواره

اگر تمام نيازهاى انسان آماده و كافى بود براى او زندگى ، هيچ . هالك كند اعمالى مى زد كه خود را نيز

آنان  چنانكه مى بينى اگر كسى چند صباحى نزد عده اى مهمان باشد و. نداشت و گوارا نبود مزه و لذتى

و با خود منازعه و  يكارى آزرده مى شودغذا، نوشيدنى و ديگر نيازهايش را بر طرف كنند، هر آينه از ب

تحصيل مايحتاج  حال اگر انسان در تمام عمر براى. مشغول گردد ناسازگارى مى كند كه بايد به كارى

پس حكمتى . ناگوارتر مى گردد خود به هيچ تالش و حركتى نياز نداشته باشد كار بمراتب دشوارتر و

با حركت و قدرى تالش به دست آيند تا از سويى   انسانعظيم و تدبيرى سترگ در اين است كه نيازهاى

سوى ديگر نتواند كه در پى چيزى باشد كه به او نمى رسد و يا اگر  بيكارى او را در دشوارى نيفكند و از

 سود او نباشد برسد به

 نان و آب ، عوامل اصلى معاش و حيات آدمى

حكمتها و تدابير  به.  انسان به شمار مى روندبدان كه نان و آب اصل و راءس معاش و زندگى! اى مفضل 

زيرا شكيبايى او بر گرسنگى بيش از  نياز آدمى به آب شديدتر از نيازش به نان است ؛. نهفته در آنها بنگر

چونكه . كه بدن انسان به آب بيشتر از نان محتاج است  اين به خاطر آن است. صبر او در تشنگى است 

و سيراب كردن حيوانات و آبيارى مزرعه به آب ) و ظروفش (لباس  خود وآدمى براى نوشيدن ، شستن 

و  خاطر اين نيازهاى فراوان ، آب براحتى در دسترس قرار گرفته تا انسان براى خريدن به. نيازمند است 

به دست نمى آيد  اما نان جز با رنج و مشقت و تالش و حركت. تحصيل آن در دشوارى و رنج فراوان نيفتد

. سرمستى و فساد غوطه ور نگردد به خاطر بيكارى و بطالت در) به كسب حالل مشغول شود و(نسان تا ا

فسادى  طفل را با اينكه به سن آموزش نرسيده است در نزد مربى مى گذارند تا از بازى و آيا نمى بينى كه

اينگونه است ، اگر مشغول  كه چه بسا او و خانواده اش را در امر ناگوارى بيفكند، به دور ماند؟ انسان نيز

براى درك اين .  مى گردد خود و نزديكانش  نباشد بر اثر سرمستى و خوشحالى و بيكارى ، باعث زيان
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، بى نيازى و خوشى بزرگ شده اند و ببين كه كارشان به كجا  واقعيت به كسانى بنگر كه در ثروت ، رفاه

 .كشيده مى شود

 ش و پرندگانناهمگونى شكلهاى مردم و همگونى وحو

پرندگان و ديگر جانداران  نيك بنگر و درس عبرت بگير كه چرا مردم شبيه يكديگر نيستند ولى حيوانات و

يكديگر همانندند كه نمى توان يكى را از ديگرى باز  اگر به يك گله آهوان بنگرى چنان با. چون يكديگرند

ان دو كس را كه در يك ويژگى همانندند بينى چنانكه بسختى مى تو اما مردم را ناهمگون مى. شناخت 

 ولى. به خاطر معامالتى كه در ميانشان جريان دارد يكديگر را با ويژگيهايى بشناسند يافت ؛ زيرا مردم

همانندى پرندگان و هم  .حيوانات در ميانشان معامالتى چنين وجود ندارد تا نياز به اينگونه شناختنى باشد

دو انسان دوقلو به يكديگر شديدا شبيه   در انسان چنين نمى باشد، اگرحيوانات به زيانشان نيست ولى

مى افتند تا جايى كه به جاى يكى به ديگرى داده مى  باشند مردم در معامله با آنان در رنج و دشوارى

اين مشكل گاه در همانندى اشيا اتفاق مى افتد چه رسد . مجازات مى گردد شود و يا به جاى يكى ديگرى

چه كسى با اين امور دقيق و ظريف كه به ذهن احدى خطور نمى كند بر . انسانها نندى خودبه هما

 لطف و عنايت مى كند جز آنكه رحمتش همه چيز را در بر گرفته است ؟ بندگانش

كسى آن را نساخته  اگر كسى بگويد اين صورت انسان كه بر روى ديوار است خود به خود به وجود آمده و

چگونه است كه اين امر را درباره يك  . بلكه او را به استهزا مى گيرى! ى كنى ؟ هرگزسخنش را باور م

 درباره خود انسان زنده با شعور و سخنگو مى پذيرى ؟ انكار مى كنى و) بر ديوار(صورت جامد و بيجان 

 رشد بدن حيوان و راز توقف آن

آنها هميشه رشد   تغذيه مى كنند، اما بدناگر تدبير و حكمتى در كار نيست چرا با اينكه حيوانات دائما

حد نمى گذرد؟ حكمت و تدبير  نمى كند بلكه رشد آنها پايان و حدى دارد و پس از آن مى ايستد و از آن

در نتيجه رشد مى . كوچكى مقدارى خاص داشته باشد اين امر آن است كه بدنهايشان گذشته از بزرگى و

اگر . اما با اين همه ، تغذيه ادامه دارد. مى گردد و بيشتر نمى رودمتوقف  كند و به مرز كه رسيد رشد آن

كنترل و حساب خارج مى شود و  حال رشد باشند بدنها بسيار بزرگ مى شوند و اندازه ها از همواره در

 .هيچ كدام حدى ندارند كه با آن ، شناخته شوند

 دشوارى حركت و راه رفتن براى انسان

اعمال و كارهاى پردقت و  ركت و راه رفتن ، تنها براى آدمى دشوار است و بهچرا در ميان حيوانات ، ح

پوشاك ، : تحصيل ضروريات خود؛ مانند لطيف و ظريف نمى پردازد؟ آيا اين جز براى آن است كه براى

هيچ درد و رنجى به انسان نرسد چگونه از فساد و فحشا  مسكن و كفن كردن قدرى در دشوارى افتد؟ اگر

 جل و عال فروتنى ورزد و با مردم مهربان باشد؟ نمى بينى هرگاه كه انسان دچار درد و ند، در برابردور ما

جل و عال مى رود، از او طلب سالمتى مى  دشوارى مى گردد خاضع و فروتن مى شود، به سمت خداى

و حاكم چگونه اگر از زدن ، احساس درد نمى كرد، سلطان  .نمايد و دستش را براى صدقه دادن مى گشايد

بزند و ستمكاران و طاغيان را خوار و فروتن كند؟ و بچه ها چگونه دانشها و حرفه  فاسدان را معاقبه نمايد و

فرمانشان را گردن  .فرا مى گرفتند؟ و غالمان و بندگان چسان در برابر اربابانشان فروتن مى گشتند ها را

و توبيخ ) در كار آفرينش (تدبير و حكمت را   ياران او كهو) ابن ابى العوجاء(مى نهادند؟ آيا اين ، توبيخ 

 را انكار مى كنند نيست ؟ كه حكمت درد و رنج (( مانى)) اصحاب

  تولد نر و ماده ، عامل بقاى نسل حيوانات
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نسل ، منقطع و نابود نمى گشت ؟ در نتيجه تقدير  اگر از حيوان ، فقط جنس نر و يا ماده زاده مى شد آيا

نسل  باشند تا آفرينش (( اناث)) و برخى ديگر ((ذكور)) از اوالد چنين حكم كرده است كه برخىو تدبير 

 .ادامه يابد و منقطع نگردد

 راز رويش مو بر زهار و رشد ريش براى مردان

آنان موى مى رويد ولى  اگر تدبيرى در كار نيست چرا وقتى كه دختر و پسر به سن بلوغ رسيدند بر زهار

 مى ماند؟ مى رويد و صورت زن از آن پيراسته (( ريش)) بر روى مرد

او گردانيده ،  از آنجا كه خداوند حكيم و واال مرتبه ، مرد را قيم و مراقب زن قرار داد و زن را تابع و جفت

نداد تا زيبايى صورت ، شادابى ،  داد تا عزت و جاللت و هيبت او افزوده شود و به زن (( ريش)) به مرد

آيا نمى بينى كه . مناسبتر است ، نگاه داشته شود ظرافت او كه براى خوشى و همبسترى آنانطراوت و 

چيز را حكيمانه و پر صواب آفريده و با حكمت و اندازه اى دقيق به  حكيم و تدبيرگر هستى چگونه همه

 دهد و مى گيرد؟ قدر نياز و مصلحت مى

با خواست : فرمود يم براى نماز به پا خاست و به مندر اين هنگام ظهر فرا رسيد و موال: مفضل مى گويد

 . بامدادان به نزد من آى) بار ديگر(خداى جل و عال 

عزوجل بر نعمت عظيم  من نيز شاد و سرحال از آنچه فرا گرفتم و به من داده شد و با سپاس خداى

تم نهاد راه خود را گرفتم تفضل و عناي داد و مورد) ع (شناخت و اينكه مرا توفيق فراگيرى سخنان مواليم 

 . فرا گرفته بودم آرميدم ( ع(و شبانگاه را با سرور تمام از آنچه از او 
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شد و به امر آن  به من اذن ورود داده. شتافتم ) ع (در روز دوم ، صبح زود به نزد مواليم : مفضل مى گويد

 :ه فرمودآنگا. نشستم ) ع (حضرت 

عالم عالمى مى  سپاس خداى راست ، او كه پس از هر زمان زمانى بعد و بعد از هر قرن قرنى و پس از هر

اسماى او مقدس و . پاداش عطا كند تا از روى عدل ، آنان را كه بد كردند كيفر دهد و نيكوكاران را. آورد

 سخن او.  مردم به خود ستم مى نمايندبلكه خود بر هيچ كس ستم نمى كند. منزه است و نعماتش فراوان 

 : جل و عال دليل اين گفته است

بدى كند كيفر آن را  هر كس كه به اندازه ذره اى نيكى كند پاداش آن را مى بيند و آنكه به قدر ذره اى))

 (7زلزله ، آيه ) ((مى يابد

است و از پس  انگر هر چيزىكتابى كه بي. اين حقيقت در آيات بسيار ديگرى نيز در قرآن كريم آمده است 

) ص (بزرگ ما، پيامبر اكرم  از اين رو. و پيش آن باطلى نمى آيد و فرستاده خداى حكيم و حميد است 

 ((.اعمال شماست كه به جانب شما بازگردانده مى شود همان) پاداشها و كيفرها(اين )) :فرمود

 :فرمود) سر بلند كرد و (خود را پايين انداخت ، سپس) مبارك (آنگاه امام اندكى سر 

طاغوتهاى  اينان از شياطين و. مردم همه سرگشته اند و در طغيان خود متردد و سر مستند! اى مفضل 

در (سخنگويند، اما ) ظاهرا) .كورند و نمى بينند) در واقع (چشم دارند ولى ) ظاهرا. (خود پيروى مى كنند

به چيز . كرند و نمى شنوند) حقيقت  در(ند و ليكن مى شنو) در ظاهر(اللند و نمى انديشند، ) حقيقت 

از راه هوشمندان و اهل كياست . مستقيم هستند اندك و پست خشنود گشتند و مى پندارند كه بر راه

گويا اين گروه از فرا رسيدن مرگ ناگهانى . مشغول گشته اند منحرف و در چراگاه فاسدان و پليدان به چرا

 .يفر بركنارندك در امانند و از مجازات و

 ! و چقدر دشوارى و عذاب آنان دراز است! چقدر تيره بختند! اى واى بر اينان 

جز آنكه خدايش  و) و بارى از دوش او بر نمى دارد(در روزى كه هيچ يارى يار ديگر را يارى نمى كند 

 .رحم كند، هيچ كدام يارى نمى شوند
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پذيرفتى و شناختى  اگر! گريه نكن : فرمود. افتادم سخت به گريه ) ع (از سخنان امام : مفضل مى گويد

درباره آن نيز همانند چيزهاى ديگر  از حيوان آغاز مى كنم تا: آنگاه فرمود. خالصى و نجات مى يابى 

 : توضيح دهم

باشد در وقت  زيرا اگر چنين مانند سنگ سخت نيست ؛. در ساختار و شكل دهى بدنهاى آنها انديشه كن 

كه بر پاى خود نايستد بلكه  نيز بسيار نرم و سست نيست. ركت نمودن انعطاف پذير نيست كار كردن و ح

باصالبت آفريده شده و با عصب و عروق و ريشه  در ميان گوشتها استخوانهاى سخت و. از گوشت نرم است 

 فرا گرفته بر روى آنها پوست محكمى به عنوان محافظ، تمام بدن را نيز. ها همه به هم پيوند خورده اند

 . است

اين . صمغ مى مالند برخى براى ساختن مجسمه ، چوبهايى را با ريسمان به پارچه مى بندند و روى همه را

استخوانها، پارچه هاى نرم در حكم  چوبهاى سخت به منزله. كار همانند آن است كه ما شرح داديم 

اگر مى شود كه حيوان . ه پوست است صمغ به منزل و آن... گوشت ، ريسمانها به مثابه عصب و عروق و

مجسمه دست ساز هم خود به خود و بدون سازنده پديد مى آيد، اما  زنده خود به خود به وجود آيد، اين

 خودى و بى آفرينشگر را در اين مجسمه ها نمى پذيريد به طريق اولى نبايد در اگر آفرينش خود به

 .ين سخن فاسدى را معتقد گرديدچن) و بمراتب پيچيده و منظمتر(حيوانات زنده 

  چگونگى آفرينش حيوانات

پديد آمده و به  اينك در بدن چهار پايان بنگر كه مانند جسم انسان از گوشت و استخوان و رگ و عصب

اگر كر و كور بودند انسان از . برآورند آنها نيز همانند انسان گوش و چشم داده شده تا بتوانند نياز آدمى را

اما از فكر و ذهن و انديشه و عقل محروم شده . رفع نمى شد و با آنها نيازهايش. ند نمى گشت آنها بهره م

سختى كه گاه انسان از آنها مى كشد و بارهاى گرانى بر آنها مى نهد شانه خالى  اند تا در برابر كارهاى

 .و از انجام كار و بردن بار امتناع نورزند نكنند

فرمان مى گردند و كار شديد  يز در برابر اربابان ، خاضع و خوار و گوش بهگاه غالمان ن: اگر كسى بگويد

اين گروه از مردم : پاسخ داده مى شود كه . عقل و ذهن نيز بهره دارند انجام مى دهند در حالى كه از

 ...بيشتر مردم حاضر نيستند كه مانند چهار پايان بار ببرند و آسياب كنند و .بسيار اندك اند

اعمال ديگرشان باز مى مانند؛ زيرا در برابر يك  اگر انسانها همانند حيوانها بدين امور بپردازند ازهمچنين 

و اين كار، گذشته از دشوارى .) تا شايد به اندازه او مفيد باشند(كنند  شتر و استر بايد شمارى از مردم كار

 يگر نپردازند و از آنها محرومفراوان جسمى سبب مى شود كه به فراگيرى حرفه هاى د ، خستگى و رنج

 .شوند

 آفرينش حيوانات سه گانه

تاءمل و ) مرغان  انسان ، چهار پايان و(در آفرينش حكيمانه و مصالح اين حيوانات سه گانه ! اى مفضل 

آنجا كه انسان هوش و انديشه دارد  از. هر كدام را به گونه اى آفريده كه به مصلحت آنهاست . انديشه كن 

براى او دستهايى . زرگرى ، خياطى و ديگر كارها بپردازد اند به كارهايى چون ساخت ، بازرگانى ،و مى تو

 .مناسب آفريده شده تا بتواند اشيا را بگيرد و به اين حرفه ها بپردازد بزرگ و انگشتانى قوى و

 حكمتها و تدابير نهفته در حيوانات گوشتخوار

اين حيوانات دستها،  ار از شكار حيوانات باشد؛ از اين رو براىچنين تقدير شد كه غذاى حيوانات گوشتخو

اين دست و پنجه و . آفريده شد پنجه ها و چنگالهايى سخت ، تيز و محكم و مناسب براى شكار كردن
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 .چنگال براى حرفه هاى انسانى مناسب نيستند

) نام برديم  همانند آنچه(حيوانات علفخوار نيز از آنجا كه حكمت اقتضا كرده كه نه صنعت و حرفه اى 

كه از سختى و ناهموارى چراگاهها  داشته باشند و نه شكار كنند، براى برخى از آنها سمهايى آفريده شده

سمهايى گوى دار آفريده شده همانند گوى و گودى پاى  ( از اين علفخواران(آزار نبينند و براى شمارى 

 .باربرى مناسب باشندبراى سوارى و  آدمى تا بر زمين منطبق گردد و

قوى و تيز و  همچنين تاءمل كن كه چگونه در گوشتخواران ، دندانهايى تيز، پنجه ها و چنگالهايى

 . دهانهايى با فضاى گشاده و بزرگ آفريده شده است

گونه اى آفريده شده اند  از آنجا كه تقدير و حكمت ، اقتضا نموده كه غذاى اين حيوانات از گوشت باشد، به

. سالح و ابزار مناسب شكار، يارى شده اند مناسب اين هدف باشد؛ در نتيجه اين حيوانات با داشتنكه 

در مقابل اگر به حيوانات . چنگالهاى مناسب شكار هستند پرندگان شكارى و درنده نيز داراى نوكها و

حتاج نيستند؛ زيرا چنگال داده مى شود در واقع چيزى براى آنان آفريده شده كه بدان م وحشى و علفخوار

خالف نيازهاى  نيز اگر حيوانات درنده داراى سم بودند اين امر. شكار مى كنند و نه گوشت مى خورند نه

 .آنها در جهت شكار كردن و زندگى مناسب خود آنها بود

طبقه مى سازد و  آيا نمى نگرى كه براى هر دسته از اين دو دسته چيزهايى آفريده شده كه با آن صنف و

 . ناسب و مايه بقا و مصلحت آن استم

 راز استقالل بچه هاى چهار پايان

و در پى مادر خود مى  خود بر پا مى ايستند) بالفاصله پس از تولد(اكنون به چهار پايان بنگر كه چگونه 

به خاطر . حمل كردن و تربيت و سرپرستى نيازمند باشند روند و مانند بچه انسان نيستند كه به برداشتن ،

همانند آدمى نيستند كه از دانش و توان رفق و سرپرستى بهره مند باشند و  آنكه مادران اين حيوانات

از  پس(انگشتان مناسب اين كارها را ندارند در نتيجه به اوالدشان چنان قدرتى داده شده كه  دستان و

 .پاى ايستند  برمستقالنه و خود به خود) تولد بى آنكه به حمل و سرپرستى مادر نيازمند باشند

تخم بيرون مى  همچنين ديده اى كه بسيارى از پرندگان ؛ مانند مرغ ، كبك ، تيهو و ماكو پس از آنكه از

كبوتر كوهى و نوعى پرنده سرخ  جوجه كبوتر،: آيند در پى دانه مى افتند، اما جوجه هاى ضعيف ؛ مانند

چنان مهر و شفقتى نهاده شده كه دانه ها را در مقابل در نهاد مادرانشان  در. رنگ توان برخاستن ندارند

مستقل  (قوت يابند و(كرده بتدريج در دهانشان مى گذارند تا وقتى كه جوجه ها  چينه دان خود جمع

همانند مرغ جوجه هاى زياد  از اين لحاظ مى بينى كه به كبوتر) و خود بتوانند در پى غذا بگردند(شوند 

نروند، پس هر دو از تدبير و حكمت خداى  جوجه ها را بزرگ كند و از بينداده نمى شود تا مادر بتواند 

 .لطيف و خبير بهره مندند

  پاهاى حيوان و چگونگى حركت

پاها فرد مى بود  اگر. به پاى حيوانات بنگر كه چگونه جفت جفت است تا براى راه رفتن مناسب باشد

بر مى دارد، بر پاهاى ديگر ) حركت  براى(يش را مناسب نبود؛ زيرا كسى كه راه مى رود هنگامى كه پاها

در اين وقت يك پا را برمى دارد و بر پاى ديگر تكيه  دو پا دارد) چون انسان (تكيه مى كند، موجودى كه 

ليكن اين برداشتها . دو پا را بر مى دارد و بر دو پاى ديگر تكيه مى كند مى كند، حيوانى كه چهار پا دارد،

) پيش  ؛ يعنى يك پا از جانبى و پاى ديگر از جانب ديگر، يكى از پس و يكى از(كس است بر ع و گذاردنها

حالت بر زمين ثابت نمى  و چنين نيست كه دو پاى جلو را بردارد و بر دو پاى عقب تكيه كند؛ زيرا در اين
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كه در (جه از دستها در نتي. ايستادن نمى تواند مانند چنانكه اگر دو پايه تخت و كرسى را بردارند بر زمين

بر مى دارد، بار ديگر دست چپ و پاى راست و به همين  ، دست راست و از پاها، پاى چپ را)جلو است 

 .ماند و در هنگام راه رفتن بر زمين نمى افتد ترتيب راه مى رود و بر زمين مى

 راز انقياد برخى از حيوانات در برابر انسان

مى بيند اما چگونه در  اينكه اسب را از كارهاى دشوار معاف و در رفاهرا نمى بينى با  (( درازگوش)) آيا

كه با آن قدرتى كه چند مرد قوى از  آسياب كردن و بار بردن تسليم انسان است ؟ و شتر را نمى بينى

سر تسليم فرود مى آورد و منقاد مى شود؟ و گاو نر  عهده اش بر نمى آيند چگونه در برابر طفلى خرد

مطيع و خاضع است تا يوغ را بر گردنش بگذارد و با گاو آهن شخم كند؟  گونه در برابر صاحبشقدرتمند چ

 چگونه خود را به انبوه شمشير و نيزه مى زند تا خواسته صاحبش را انجام دهد؟ و گله اى و اسب نجيب

د و هر گشتن ؟ اگر گوسفندان پراكنده مى)و نگاهدارى مى كند(گوسفند را چگونه يك كس مى چراند 

رام نيز اينگونه اند؟ آيا اين  كدام به سويى مى رفتند چگونه يك شخص به آنها مى رسيد؟ تمام حيوانات

عقل و شعور و فهم  عقل و درك و شعور ندارند؟ اگر آنها در كارها انقياد و اطاعت جز براى آن است كه

شتر از ساربان و راننده اش و گاه از  .دداشتند از انقياد در برابر انسان و رفع نيازهاى او سر باز مى زدن

نيز در تحت فرمان شبان گرد هم نمى آمدند بلكه هر  گوسفندان. صاحبش پيروى و اطاعت نمى كردند

 (.از انقياد در برابر انسان سر باز مى زدند(ديگر هم بدين ترتيب  حيوانات. كدام به سويى مى رفتند

 راز عدم شعور و عقل در درندگان

در (آينه  گر درندگان ، با عقل و هوش بودند و عليه مردم يكدست و هماهنگ مى گشتند هرهمچنين ا

ببران ، پلنگان و گرگان همه  راستى اگر شيران ،. مردم را به عجز و ناتوانى مى كشانيدند) اندك زمانى 

 رويارويى و مقابله با آنان را داشت ؟ عليه مردم متحد و همدست مى گشتند؛ چه كسى ياراى

آنها از جايگاههاى  نمى بينى كه از اين امر باز داشته شدند و به جاى آنكه آدميان از قدرت آنها بهراسند

شبها ظاهر مى شوند و از جايگاه خود  در) غالبا(آدميان مى هراسند و كناره مى گيرند و براى طلب روزى 

كه (نبود  دارند از آدمى سخت در هراس و وحشتند و اگر  توان و قدرتى كهبيرون مى آيند؟ آنها با تمام

كار  هر آينه بر آدميان بر مى جستند و در مساكنشان) عقل و انديشه و بدون درك آفريده شده اند آنها بى

 .را بر ايشان دشوار مى گردانيدند

 سگ حيوان باوفا و مدافع انسان

دفاع و حمايت و  ان آفريده شده كه به صاحبش مهر بورزد و از اوچن (( سگ)) در ميان اين درندگان ،

و (صاحب خود را از شر دزدان  در شب تاريك بر ديوارها و بامها باال رود تا خانه و. نگاهدارى نمايد

 .نگاهدارى كند) مزاحمان 

ن و مال از جا مهر و دوستى سگ و عالقه اش به صاحب خود، گاه به درجه اى مى رسد كه براى حفاظت

الفت دارد كه همراه او  سگ چنان با صاحبش انس و. حيوانات صاحبش جانش را در خطر مرگ مى افكند

آفرينش سگ اين مهرورزى و مهربانى نهاده  راستى چرا در. در برابر گرسنگى و تشنگى شكيبايى مى ورزد

اى برنده ، چنگالهاى نگاهبان آدمى باشد؟ براى آن ، نيشه شده است ؟ آيا جز براى آن است كه سگ

هول انگيز و وحشت آورنده پديد آمده تا دزدى كه در قلمرو حفاظتى آن سگ طمع كرده  درنده و صدايى

 .را بر قرار ترجيح دهد و سگ از آن منطقه بخوبى حراست نمايد فرار

 اسرار شكل صورت ، دهان و دم چهارپا
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تا مقابلش  چشمانش در پيش نهاده شده . در چگونگى تركيب اعضاى صورت چهارپا بينديش! اى مفضل 

است و اگر شكاف دهانش  شكاف دهانش در زير. را نيك بنگرد، به ديواره اى نخورد و در چاله اى نيفتد

چيزى بخورد، نمى بينى كه انسان با  همانند انسان در روى چانه مى بود نمى توانست كه از روى زمين

مى گذارد؟ اين امر نشانه تكريم و بزرگداشت انسان در  ر دهاندهانش چيزى بر نمى گيرد بلكه با دست د

آنجا كه چهار پا دستى مناسب براى خوردن گياه و سبزه ندارد شكاف و  از. ميان ساير خورنده هاست 

بدانها  نيز پوزه هاى دراز. به دهان گيرد و بخورد) براحتى (زير آفريده شده تا گياه را  بريدگى دهان در

 . گياه دور و نزديك را بخورندداده شده كه

 :در دم و حكمتها و فوايد آن بنگر

 .در حكم پوششى است كه شرمگاههاى حيوان را مى پوشاند (1)

دم حيوان . آيند در ميان دبر و شكم حيوان آلودگيهايى است كه مگسان و پشه ها بر روى آن گرد مى (2)

 .ى پراندمانند پشه پرانى است كه مگسها و پشه ها را با آن م

چهار پا  حيوان با حركت دادن دم به سمت چپ و راست استراحت مى كند و اين زمانى است كه بر (3)

 .راحتى مى كند ايستاده و سنگينى بدن بر دو دست آن است در نتيجه حيوان با حركت دادن دم احساس

ولى گاه به وقت  نها نيستدم حيوان سودهاى فراوان ديگر نيز دارد كه انديشه انسان قادر به درك همه آ

گل مى ماند و هيچ دستگيرى براى  گاه كه حيوان در: حاجت ، برخى از آنها معلوم مى گردد، از جمله 

در موى دم . كردن و بيرون نمودن حيوان است  خالصى او نيست دم آن ، دستگيره خوبى براى بلند

آن در رفع بسيارى از نيازها بهره ها مى شده است كه از  حيوان نيز سودهاى فراوانى براى مردم نهاده

 .گيرند

شرمگاه آن در  نيز. حيوان بر چهار پا مى ايستد در نتيجه پشت آن صاف و براى سوار شدن مناسب است 

فرج زنان بود حيوان قادر به  جاى ظاهرى است كه حيوان نر براحتى قادر به جفتگيرى باشد و اگر مانند

 مردان از رو به رو جفتگيرى كند؟ يوان قادر نيست كه مانندنمى بينى كه ح. اين كار نبود

 اسرار آفرينش فيل و خرطوم آن

خرطوم در گرفتن گياه و آب و خوردن آنها . تاءمل كن  در اسرار و حكمتهاى نهاده شده در خرطوم فيل

ى از زمين خرطوم نداشت هيچ گاه قادر نبود كه چيز) آفريده نمى شد و چنين(اگر . كار دست را مى كند

غذا  زيرا فيل مانند ديگر چهار پايان نيست كه گردنى دراز داشته باشد و آن را به سوى برگيرد و بخورد،

. با آن به نيازش برسد حال كه گردن ندارد خرطومى دراز به او داده شده كه كار گردان را بكند و. دراز كند

ضوى كه ندارد عضوى ديگر داده كه كار ع جز آفرينشگر مهربان و عطوف بر خلق چه كسى به جاى آن

عقيده ستمگران كه آفرينش را بى هدف و خود به خود  همان عضو مفقود را انجام دهد؟ و اين چگونه با

 مى پندارند مى سازد؟

نشده ؟ پاسخ گفته مى  اگر كسى بگويد چرا براى اين حيوان نيز همانند ديگر حيوانات گردنى دراز آفريده

فيل ، بسيار سترگ و سنگين اند، اگر قرار بود كه بر گردنى بزرگ و مناسب آن  وشهاىسر و گ: شود كه 

فيل به بدنش متصل و  پس سر. و گوش قرار داده مى شد هر آينه آن گردن را در هم مى كوبيدند سر

گردنى خرطوم آفريده شده تا غذايش را  به جاى چنين. چسبيده شده تا اين دشوارى در كارش پديد نيايد

 .بدون گردن نيز به نيازش برسد و كارش سخت نگردد با آن برگيرد و بخورد و تقدير چنان شد كه

 شرمگاه حيوان ماده
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گرفته ؟ هرگاه شهوت  بنگر كه چگونه در زير شكم قرار (( ماده فيل)) اينك در چگونگى آفرينش شرمگاه

فيل با ديگر  نگر كه چگونه جايگاه فرج مادهب. فيل نر بتواند با او درآويزد باال مى آيد و ظاهر مى گردد تا

 .تناسل آفريده شده كه نسل آن ماندگار شود و باقى بماند ، ابزار)با اين همه (حيوانات ناهمگون است ؟ 

 شگفتى آفرينش زرافه

سر آن چون  . در آفرينش زرافه ، ناهمگونى اعضا و همانندى اعضاى آن با اعضاى چند حيوان انديشه كن

 . است  گردنش شتر، سمهايش چون سم گاو و پوستش چون پوست پلنگسر اسب ،

 :پنداشته اند) و اسرار آفرينش او(شمارى از مردم ناآگاه و جاهل به خداى جل و عال 

خشكى به  چون حيوانات گوناگون از: اينان مى گويند. اين حيوان از مجامعت چند حيوان پديد مى آيد

جهند و اين حيوان مختلف  آيند جملگى بر يك حيوان علفخوار مىسوى آب مى روند و در آب گرد مى 

هر ) ؛ زيرا(آفرينشگر جل قدسه است  اين از نادانى گوينده و ناچيزى شناخت(!) االعضاء به هم مى رسد 

با شتر و يا شتر با گاو در نمى آويزد و مقاربت نمى كند  اسب. حيوانى كه با هر صنفى نزديكى نمى نمايد

با هم شبيه و در آفرينش به يكديگر ) از يك جنس باشند و يا(كه دو حيوان  يرى هنگامى استبلكه جفتگ

گرگ با كفتار كه  به هم مى رسند و يا نزديكى ((استر)) نزديكى اسب با خر كه از آنها: باشند، مانند نزديك

از آنها به هم مى رسد؛ كه حيوانى كه  وانگهى چنين نيست. پديد مى آيد (( سمع)) از آنها حيوانى به نام

عضوى از گاو دارد، همه اعضاى آنها را داشته باشد بلكه  مانند زرافه كه عضوى از اسب ، عضوى از شتر و

مجموعش به مجموع آنها ماند نه اينكه عضوى به يكى ماند و عضو ديگر به  و(گويا آميخته اى از آنهاست 

مانند (شكل آنها   و دم و سم آن بنگرى مى بينى كهچنانكه در استر اگر به سر و گوش و سرين ( ديگرى

حتى صداى استر چيزى  چيزى ميان اعضاى اين دو حيوان است) همان اعضا از اسب و درازگوش است و

اين خود دليل آن است كه بخالف . است  گويا آميخته شيهه اسب و عرعر درازگوش. شبيه صداى آن دو

آفرينشى شگفت از شگفتيهاى خلقت است كه  نيست ، بلكهپندار جاهالن ثمره مجامعت چند حيوان 

دانسته  نيز تا. جل و عال آن را برهان قدرتش نهاده و اينكه كسى را ياراى ناتوان نمودن او نيست  خداوند

كه بخواهد گرد آورد  شود آن آفرينشگر تمام حيوانات است و مى تواند اعضاى چند حيوان را در هر حيوان

. بيفزايد و هر چه خواهد از آن بكاهد  جا كه خواهد بپراكند و هر چه خواهد بر آفرينشو آنها را در هر

 .چيز اراده او را بر نمى گرداند اينها دليل آن است كه او بر همه چيز تواناست و هيچ

محل رشد اين حيوان در ميان جنگلهاى انبوه با  گردن زرافه نيز از آن جهت دراز آفريده شد كه چراگاه و

گردنى دراز نيازمند است كه دهانش به شاخ و برگ درختان برسد و  در نتيجه به. رختان بر افراشته است د

 .بخشهاى درختان تغذيه كند از ميوه و ديگر

 آفرينش ميمون و تفاوت آن با انسان

 اعضاى درونى با سر، صورت ، شانه ، سينه و: در آفرينش ميمون و همگونى بسيارى از اعضاى آن چون 

هوش و ذكاوت به اشارات و   و كياست بهرمند است و با اين و اينكه از هوش . اعضاى آدمى انديشه كن 

اين حيوان در آفرينش و . افعال انسان را تقليد مى كند فرمانهاى پرورنده و مربى اش پى مى برد و اكثر

د كه با اين همه همگونى او نيز  عبرت بگيرد و درياب تا انسان از آن درس  ويژگيها بسيار شبيه انسان است

او  عقل ، نطق و شعور نبود حيوانى آفريده شده و اگر ويژگى و برترى ذهن ، انديشه ، از طينت و طبيعت

ميمون تفاوتهايى هست كه در انسان نيست ؛ پوزه ، دم دراز و  وانگهى در جسم. نيز يك حيوان بيش نبود

همانند اين (عقل و نطقى  البته اگر به ميمون نيز ذهن و. پوشانيده است  مويى كه تن ميمون را يكسره
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در . ميمون به سلك انسان نمى شد داده مى شد اين تفاوتهاى جزئى مانع پيوستن) ويژگيهاى انسان 

 . انديشه ، ذهن و نطق است نتيجه جدا كننده اصلى ميمون از انسان همان ناقص بودن

 آنهاراز پوشش جسم حيوانات و ناهمگونى پاهاى 

اينگونه با مو،  بنگر كه خداى جل و عال از سر لطف و مهرش به حيوانات چگونه جسم آنها را! اى مفضل 

نيز براى آنها سمهاى . امان باشند كرك و پشم پوشانيده تا از سرما و بسيارى از آفات و نارساييها در

زيرا اين حيوانات براى ) ته باشدنيازى به كفش نداش و(شكافته آفريد تا از ناهموارى زمين آزار نبيند 

دست و انگشت مناسب ندارند در نتيجه در آفرينش آنها اين نيازها ...) پاپوش و لباس و(ريسيدن و بافتن 

 برآورده است و آفريده شده و هيچ نيازى به تجديد و تبديل آنها نيست و تا زنده اند اين نيازها در نظر بوده

. 

پوشاك تهيه مى  او مى ريسد و مى بافد و براى خود. ستى مناسب كار دارداما انسان ، چاره انديشى و د

 : جهت اين كار به سود اوست از چند. كند و به تناسب وضعش آن را دگرگون و تعويض مى نمايد

، او را در كار عبث  با اشتغال به كار ساخت پوشاك از فساد و بيهودگى به دور مى ماند و بى نيازى (1)

 .نمى افكند

 .متناسب با وضعش از درآوردن و گاه از بر تن كردن آنها لذت مى برد (2)

 .تبديل آنها متلذذ مى شود با حسن انتخاب خود از پوشيدن لباسهاى زيبا و با شكوه و نيز تغيير و (3)

بدين وسيله پاهايش   مى پردازد و با بهره گيرى از اين صنعت به ساخت انواع جوراب ، پاپوش و كفش  (4)

 .را حفظ مى كند

كردن در اين بخش  اين كار لوازم اشتغال بسيارى از مردم را فراهم مى آورد و شمارى از مردم با كار (5)

 .صنعتى مى توانند معاش و روزى خود و خانواده خود را به دست آورند

 . پس مو، كرك و پشم در حكم پوشاك حيوانات و سمهاى گوناگون در حكم كفش آنهاست

 در وقت احساس مرگ خود را پنهان مى كنندحيوانات 

كه مردند مانند  آنها وقتى. در ويژگى شگفتى كه در آفرينش چهار پايان نهاده شده بينديش ! اى مفضل 

نبود اين همه مردار حيوانات  و اگر چنين. انسانها كه يكديگر را در خاك مى نهند خود را مخفى مى كنند

حتى . كه اندك نيستند تا پيدا نباشند ه پيدا نيست ؟ اين حيواناتوحشى ، درندگان و جز آن كجاست ك

 . سخنى راست گفته است اگر كسى بگويد شماره آنها بيش از مردم است

كوهى و همچنين  در كوه و صحرا به دسته هاى انبوه آهوان ، گاوهاى وحشى ، گورخران گوزنها و بزهاى

جنبندگان روى زمين و به دسته هاى  و به حشرات و... رها وبه درندگانى چون شيرها، پلنگها، گرگها، كفتا

اين همه حيوان . كبوتران و پرندگان درنده و گوشتخوار بنگر پرندگانى چون كالغها، سنگخواره ها، غازها،

ميرند جز شمار اندكى كه صيادى شكار كند و يا درنده اى بدرد هيچ كدام پيدا  گوناگون وقتى كه مى

 .نيستند

مخفى مى شوند  نات وقتى كه احساس كردند كه زمان مرگشان فرا رسيده در جاى پست و گودىاين حيوا

گنديده و فساد آنها فاسد مى  از بوى) و كوه و دريا(اگر چنين نبود تمام دشت . و در همان جا مى ميرند

 . گشت شد و بيماريهاى كشنده اى چون وبا در همه جا منتشر مى

كالغى توسط كالغ  دمى كه آن را در آغاز آفرينش انسان ، از به خاكسپارىبنگر كه چگونه اين خصلت آ

آلودگى و بيماريهاى گوناگون جان سالم به  ديگر فرا گرفت در سرشت حيوانات نهاده شده است تا آدمى از
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 در برد؟

 راز هوش حيواناتى چون بز كوهى ، روباه و دلفين

جل و عال چگونه از سر لطف و رحمت و براى  كه خداونددر هوش حيوانات انديشه كن و بنگر ! اى مفضل 

 عقل و انديشه از نعمتى محروم نگردند در سرشت آنها هوش و كياست نهاد؟ آنكه حيوانات بى

هراس آنكه مبادا سم در  از. نوعى بز نر كوهى از مارها تغذيه مى كند بر اثر آن ، تشنگى سختى مى يابد

بسيار ناله مى زند و صدا مى كند ولى ذره  داند، بر كرانه آب مى ايستد،جانش منتشر شود و او را هالك گر

 .بزودى هالك مى گردد اى از آن نمى نوشد؛ زيرا اگر بنوشد

تشنگى شديد را بر  بنگر كه سرشت اين حيوان چگونه آفريده شده كه از هراس زيان نوشيدن آب ، آن

عاقل نيز غالبا در چنين زمانى تحمل و   وخود هموار مى سازد؟ براستى كه حتى انسان انديشمند

 .خويشتن دارى نمى تواند

شكمش را باد مى كند  .نيز هنگامى كه گرسنگى شديد بر او غالب مى آيد، به پشت مى خوابد (( روباه))

مى جهد، به چنگش مى آورد و آن را مى  وقتى كه بر آن نشست روباه بر آن. تا پرنده اى مرده اش بپندارد

متكفل روزى روباه شده چه كسى روباه بى عقل و انديشه  ز آن كسى كه اينگونه و از راه اين حيلهج. خورد

 را بر اين نيرنگ يارى داده است ؟

برخوردار نيست به او  همچنين از آنجا كه روباه از آن صولت و قدرت و توان حمله ورى ديگر درندگان

 .ندگى كندهوش و ذكاوت داده شده تا از راه نيرنگ و فريب ز

: شكار اينگونه است  هم كه پرنده شكار مى كند، هنگامى كه در ميان آب است ، نيرنگ او براى (( دلفين))

آنگاه در زير آن مخفى مى . بماند يك ماهى را مى گيرد، مى كشد و آن را بر روى آب مى نهد تا بر آب

رنده بر ماهى نشست حمله مى برد و آن وقتى كه پ آب را حركت مى دهد تا از بيرون آب پيدا نباشد. شود

 .را فرا چنگ مى آورد

 افعى و ابر

از جانب خداى جل و ) ابر: فرمود) ع (امام . از ماجراى افعى و ابر بگوييد! آقا: عرض كردم : مفضل مى گويد

از اين . دگونه اى كه آهن ربا آهن را مى رباي گويى كه وكيل است تا هر جا كه افعى را بيابد بربايد به) عال

سر  تنها هنگامى. فصل باران و ابر است اين حيوان از هراس ابر، سر از خاك بيرون نمى آورد رو آنگاه كه

 .بيرون مى آورد كه هوا بسيار گرم باشد و ابرى در آسمان نباشد

 آن تا مردم را از شر :چرا بايد ابر در كمين افعى باشد و اگر آن را ديد بربايدش ؟ فرمود: عرض كردم 

 .خالصى دهد

 مورچه ، شير مگس ، عنكبوت و سرشت آنها

هر كه اهل و سزاوار  درباره زندگى چهارپايان نكاتى فرموديد كه! آقاى من : عرض كردم : مفضل مى گويد

در : فرمود) ع (حضرت . حال درباره مورچه ريز و درشت و پرنده بفرماييد است درس عبرت مى گيرد،

يا در آنچه كه به مصلحت اوست و به آن نيازمند است كمبودى مشاهده مى مورچه بنگر آ صورت كوچك

اين  ؟ جز حكمت آفرينشگر در ريز و درشت آفرينش ، اين حكمت و تقدير حساب شده در آفرينش كنى

 حيوان ريز از كجا سرچشمه مى گيرد؟

بنگر هنگامى كه  . بنگرو همكارى انبوه آنها در گردآورى روزى و آماده كردن آن نيك ((مور)) در زندگى

انتقال  محل مرتفعى مى برند و ذخيره مى سازند انسان به ياد تالش مردم در دسته اى از آنها دانه ها را به
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نمى بينى . تالش دارد بلكه مور در اين كار بيش از انسان كمر همت مى بندد و جد و. غذا به خانه مى افتد

ه و غذا به النه ، يكديگر را يارى مى دهند؟ آنها دانه را به دو نيم حمل و انتقال دان همانند انسانها نيز در

آنها را بيرون مى  اگر آبى به دانه ها رسيد،. كنند تا دانه در النه سبز نشود و كارشان را خراب نكند مى

در النه نمى گزينند تا مبادا آب  نيز موران جز در جاهاى باال و بلند مسكن و. آورند و خشك مى گردانند

 .آن ريزد و غرقشان سازد

جل و عال به خاطر  اينها همه نه از سر انديشه و عقل و شعور كه از غريزه و سرشتى است كه خداى

 . مصلحت در آنها نهفته است

روزى و معاش ، نيروى  مى گويند بنگر كه چگونه در كسب (( شير مگس)) كه مردم آن را (( ليث)) به

 ده است ؟فريبندگى مدارا به او داده ش

قدرى خود  حس مى كند كه در نزديكى او مگس است ، آن را مهلت مى دهد و (( شير مگس)) وقتى كه

ناگاه . غفلت مى كند مگس مطمئن مى شود كه مرده است و در نتيجه از آن. را بى حركت نگاه مى دارد

 در بر مى گيرد كه مبادا از وجود آن را آنگاه با تمام. با حركتى دقيق ، حساب شده و سريع آن را مى گيرد

تا وقتى كه حس مى كند سست و بى جان   مى دارد همچنان در اين حالت نگاهش . چنگش آزاد شود

 .وسيله زنده مى ماند شده در اين وقت آن را مى درد و مى خورد و بدين

زمان خود را در  يندر ا. نيز آن تار را مى تند و از آن به عنوان دام مگسها استفاده مى كند (( عنكبوت))

به ساعت آن را نيش مى زند و  آنگاه كه مگس در تارش گرفتار آمد، ساعت. ميان تارها پوشيده مى نمايد

 .از آن تغذيه مى كند و بدين وسيله زنده مى ماند

 . تور است آن حيوان نمايانگر شكار سگان و شيران است و اين حيوان نمونه كوچكى از شكار با دام و

تنها با حيله  نبنده ضعيف و كوچك بنگر كه چگونه در سرشت آن چيزى آفريده شده كه آدمى ،به اين ج

عبرت .. مورچه و مور و: ؛ مانند اگر در چيزى كوچك. و به كارگيرى ابزار و آالت مى تواند آن را انجام دهد

عنى و مفهوم بسيار حقير مدار؛ زيرا گاه يك م و درس آموزنده اى هست آن را به خاطر كوچك بودن آن ها

سنجيده مى شود و اين كار به هيچ روى از قدر و ارزش آن  نفيس و گرانقدرى با يك چيز كوچك و ناچيز

اگر دينار طال را با وزنه آهنى وزن كنند هيچ گاه از قيمت آن طال  چنانكه. معنى ارزشمند نمى كاهد

 .كاسته نمى شود

 حكمتهاى نهفته در آفرينش پرنده

كه پرنده در  آنگاه كه تقدير و حكمت بر آن تعلق گرفت. در جسم و آفرينش پرنده بنگر! اى مفضل 

دو پا و به جاى پنج انگشت  آسمان باشد، تنش سبك و نيكو آفريده شد و به جاى چهار دست و پا تنها

 .بول و فضوالت يك مخرج به آن داده شد چهار انگشت و به جاى دو مخرج

جلوى پرنده   مى رود، سينه و يز و باريك است و آب را مى شكافد و پيش چنانكه قسمت پيشين كشتى ت

همچنين در بالها و . پرواز در آيد نيز به گونه اى شبيه كشتى است تا هوا را بشكافد و چنانكه خواهد به

وا تمام بدنش پوشيده از پر است تا ه. پرواز بلند كند دمش پرهاى بلندى نهاده شده تا براحتى او را براى

 .ارتفاع باال بماند و پرواز كند در آنها نفوذ كند و براحتى در

آنها را بدون جويدن  از آنجا كه حكمت ، چنين تعلق گرفت كه غذاى پرندگان از دانه و گوشت باشد و بايد

را منقارى تيز و سخت به آنها داده شد تا غذا  فرو برد، همانند لب و دندان آدمى براى آنها آفريده نشد بلكه

پاره نشود و از پاره كردن ) از زمين ناهموار(شكستن دانه هاى سخت  با آن برگيرند و بخورند و از چيدن و
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 .گوشت نشكند

در درون آن حرارتى  از آنجا كه پرنده دندان ندارد و دانه را سالم و گوشت را سخت و ناپخته فرو مى برد

به خاطر نبودن اين . مى گردد از جويدن مستغنىنهاده شده كه دانه را چنان خرد و آسياب مى كند كه 

به همان شكل سالم دفع مى گردد ولى همين ) برد اگر اين دانه ها را آدمى ناجويده فرو(نيرو در انسان 

 .خرد مى گردد كه اثرى از آن نمى ماند دانه هاى سالم در درون پرنده چنان

اگر فرزند در . نباشند ند تا در وقت پرواز سنگيننيز تقدير چنان شد كه پرندگان تخم گذارند و بچه نزاي

سنگينى آن ، آنها را از برخاستن و پرواز  ،( چنانكه در پستانداران چنين است(شكم آنها بماند تا قوى شود 

 .آفريده شده كه با ويژگيهاى آنها متناسب و هماهنگ باشد پس همه چيز پرندگان چنان. نگاه مى دارد

ديگر سه هفته بر  لبا در پرواز و گشت است ، گاه هفته اى ، برخى دو هفته و برخىآنگاه پرنده اى كه غا

چون جوجه بيرون آمد باد در دل  .تخم خود مى خوابند تا آن را بپرورانند و جوجه از تخم بيرون آيد

گار آنگاه او را غذايى مناسب و ساز. جاى دهد جوجه مى دمد تا چينه دانش گشاده گردد و بتواند غذا را

 .مى دهد و بزرگ مى كند

جوجه اش دانه ها  چه كسى تدبير چنان نموده كه او غذا و دانه برچيند و در چينه دان ريزد و آنگاه براى

حال آنكه عقل و انديشه ندارد و از جوجه اش  را برآورد؟ چرا اينگونه خود را در رنج و سختى مى افكند و

 فخر، عزت ، يارى و ماندگارى نام ندارد؟ :دانتظارى كه آدميان از فرزند دارند؛ مانن

از سر غريزه  خداوند جل و عال از سر لطف و كرامت ، چنان تدبير نموده كه او بدون انديشه در اين امور،

 .نسل آنها پايدار ماند خدادادى جوجه اش را دوست دارد و غذايش دهد تا

حال آنكه جاى و النه مناسبى براى گرد  دبنگر كه مرغ چگونه شور تخمگذارى و پرورش جوجه در سر دار

تخم مى گذارد و گرسنه مى ماند و . برانگيخته مى شود آوردن تخمها در آن ندارد؟ مرغ در اين زمان

راستى آيا اين جز براى . گرد آيند و آنها را بپروراند و جوجه گرداند چيزى نمى خورد تا تخمهايش

نسل اينگونه مى كوشد؟ آيا جز  چرا براى بقاى و انديشه نداردنسل است ؟ و با اينكه مرغ درك  ماندگارى

 و غريزه او نهاده است ؟ براى اين است كه آفرينشگر حكيم اين نيرو را در سرشت

 آفرينش تخم پرندگان و تدابير نهفته در آن

شى بخ . در آن ، ماده زرد رنگ و آب رقيق و سفيد نهاده شده. از آفرينش تخم پرنده درس عبرت گير

. تخم را بشكافند و بيرون آيد براى آنكه جوجه به هم رسد و بخش ديگر براى تغذيه آن است تا آنگاه كه

جوجه در درون آن جداره ها و اليه هاى سخت است و  از آنجا كه رشد. در تدابير نهفته در اين امور بنگر

ه جوجه را تا هنگام بيرون آمدن بس آن ، آنقدر غذا تعبيه شده ك هيچ چيز به درون آن راه ندارد، در درون

زندانى مى ماند كه در درون زندانى محبوس است و پيرامون زندان را دژهاى سخت  جوجه به يك. باشد

مدت حبس را  هيچ راهى براى رسيدن غذا به او وجود ندارد در نتيجه غذا و روزى الزم براى. گرفته  فرا

 .در كنارش مى نهند

 چينه دان پرنده

سنگدان باريك  راه غذا از چينه دان تا به. در آفرينش چينه دان و تدابير نهفته در آن بينديش  ! اى مفضل

رسيدن دانه نخست دانه دوم را  است و غذا تنها بسيار آرام و اندك اندك وارد آن مى شود و اگر پرنده تا

 .رسد برنچيند، كار او بدرازا مى كشد و غذايى كافى به او نمى

روانه چينه دان  و منتظر رسيدن دانه اول به سنگدان نمى شود بلكه تند تند دانه مى چيند ودر نتيجه ا)
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 (.مى كند

توبره اى در پيش او  پس چينه دان پرنده مانند. مرغ از شدت توجه و هراس ، دانه ها را از زمين مى ربايد

 ولى آرام آرام از چينه دان روانه دان كند آويخته شده تا هر چه را كه مى يابد بسرعت برگيرد و وارد چينه

 .سنگدان گرداند

به دهان جوجه مى  در چينه دان ، ويژگى ديگرى نيز هست و آن اينكه برخى از پرندگان از درون خود غذا

 . است ريزند در اين صورت برگرداندن غذا از چينه دان نزديكتر و راحت تر

 راز ناهمگونى رنگ پرندگان

شكل پرندگان از درآميختگى خود به  منكران پنداشته اند كه ناهمگونى رنگ وبرخى از : مفضل مى گويد

 :فرمود) ع (امام . مى گيرد خود و ناهماهنگ و بى حساب و كتاب اخالط سرچشمه

گويا با قلم  اين رنگ آميزيهاى گوناگون و دقيق و هماهنگ كه در طاووسها و كبكها مى بينى و! اى مفضل 

اهمال و بى تدبيرى ناشى شود و خود به خود و بى  ا نقش بسته چگونه مى شود ازنقاشى بى مانند بر آنه

شكل و صورت واحدى را  ناهماهنگى و آميختگى بى هدف و تصادفى اخالط، هدف پديد آيد؟ و چرا اين

 پديد آورده است ؟

اينگونه نظم و  از اهمال و خود به خود پديد مى آمد و آينه بايست) اين نقشها و رنگها(بى ترديد اگر 

 .هماهنگى و يكدستى در كار نبود و همه چيز ناهماهنگ و درهم ريخته بود

 چگونگى پر پرندگان

رشته هاى بسيار  مانند لباس ، از) اين پرها(مى بينى كه . در چگونگى پر پرندگان تاءمل و انديشه نما

هم پيوسته و بسته اند و وقتى كه به  باريك و نازكى بافته شده و مانند پيوستگى نخها و تارهاى مو همه

باز مى گردند تا در ميانشان باد باشد و پرنده براحتى پرواز  آنها را مى كشى ، از هم نمى گسلند، بلكه اندى

در ميان پر، ستونى سخت و ميله اى شكل نهاده شده تا با سختى خود اجزاى . نشود كند و در هوا سنگين

 .پرواز باز ندارد سختى و استحكام ، توخالى است تا سنگينى آن پرنده را ازولى باز با اين . نگاه دارد پر را

 راز درازپايى برخى از پرندگان

غالبا در آبگيرها مى  پرنده درازپا را ديده اى و به راز اين ويژگى پى برده اى ؟ اين پرنده را! اى مفضل 

برجك ديدبانى درون آب را مى نگرد و آن  ىگويا ديدبانى است كه از باال. داراى دو ساق بلند است . بينى 

 .آرام آرام گام بر مى دارد تا آن را به دست آورد هرگاه كه روزى خود را ديد،. را زير نظر دارد

شكمش با آب تماس  اگر اين پرنده پا كوتاه بود، هنگامى كه به جانب صيد حركت مى كرد تا آن را بگيرد،

پس اين دو پا برايش آفريده شده . گذاشت  ز هراس پا به فرار مىمى گرفت و آب حركت مى كرد و شكار ا

 .حاصل شود و زنده بماند تا خواسته اش را دريابد، غذايش

دراز نيز دارد تا بتواند  پرنده اى كه دو ساق بلند دارد، گردنى. در تدابير هماهنگ در آفرينش پرنده بنگر

گردنش كوتاه بود، قادر نبود كه چيزى از زمين  ز داشت ولىاگر پرنده پاهايى درا. غذايش را از زمين بردارد

 .بردارد

 .گردد گاه درازى منقارش ، گردن او را در رسيدن به هدف يارى مى كند تا كار بر او آسان

وجودش  نمى نگرى كه در آفرينش هر چه را كه مى بينى در نهايت استوارى و صواب است و تمام

 ت ؟حكيمانه و با تدبير و تقدير اس

 گنجشكان در پى يافتن غذا



 - This is the.. Zoon! - 46 كتابهاي الكترونيكي زون
 

با حركت و  اگر چه غذايشان آماده نيست ولى. به گنجشكان بنگر كه چگونه در روز در پى غذا هستند

منزه است . اينگونه اند آفريدگان همه. تالش مداوم به آن دست مى يابند و آن را از دست نمى دهند

 . خدايى كه روزى را اينگونه در ميانشان پراكنده است

به آن آفريده و نه  نه چنان كرد كه دست يافتن بر روزى سخت و ناممكن باشد؛ زيرا آفريدگان را نيازمند

اگر نياز و روزى آنها . آفريدگان در اين است  چنان كرد كه بى هيچ رنجى به دست آيد؛ زيرا صالح و سود

انها به خاطر بيكارى و بطالت در خوردند كه هالك شوند و انس يكسره مهيا و آماده بود حيوانات آنقدر مى

 . سقوط مى كردند ارتكاب فواحش  سرمستى و گناه و

 معاش جغد و شب پره

 آيا مى دانى كه غذاى شب پره ها چگونه تاءمين مى شود؟

 ! نه موالى من: عرض كردم 

پراكنده اند؛ زيرا  روزى آنها از انواع پشه ها، شاپركها، ملخها و زنبورهايى است كه در هوا: فرمود) ع (امام 

حقيقت مى توانى شبانگاهان ،  براى درك اين. اين حشرات و موجودات در همه جاى آسمان وجود دارند

چقدر از اين حشرات به گرد آن جمع مى  چراغى را در باالى بام و يا درون حياط بگذارى و ببينى كه

؟ اگر كسى بگويد از دشت و صحرا مى نباشند از كجا مى آيند اگر اين پرندگان در پيرامون چراغ. شوند

اين راه دور را در ساعتى يا لحظه اى بپيمايند؟ وانگهى از آن منطقه دور چگونه  مى شود: آيند بايد گفت 

همه   اين نشان آن است كه حشرات در در درون خانه اى مى بينند و سوى آن مى شتابند؟ پس  چراغى را

از آنها تغذيه مى  شب پره نيز هنگامى كه در هوا پرواز مى كننداين پرندگان . جاى آسمان پراكنده اند

 .نمايند

پراكنده در هوا  حال بنگر كه چگونه روزى اين پرندگان كه تنها در شب پرواز مى كنند از اين حشرات

حشراتى كه چه بسا كسانى بپندارند  .آفرينش اين حشرات پى ببر) يك راز از اسرار(فراهم مى آيد؟ نيز به 

 .  زايدند و سودى در آنها نهفته نيستكه

 ( خفاش(آفرينش شب پره 

البته . آور است  آفرينش خفاش كه چيزى ميان آفرينش پرندگان و چهارپايان است بسيار شگفت و حيرت

كرك دارد، بچه مى زايد، بچه شير  آفرينش آن به چهارپايان نزديكتر است ؛ زيرا دو گوش بلند، دندان و

ويژگيهاى  ى كند و هنگامى كه راه مى رود بر چهار دست و پا راه مى رود كه همه اينها بابول م مى دهد و

 . پرندگان ناسازگار است

. تغذيه مى كنند خفاش از شمار پرندگانى است كه در شب پرواز مى كنند و از حشرات پراكنده در هوا

 : دو روى ناصواب است ن ازاي. برخى پنداشته اند، خفاش غذايى ندارد و از نسيم تغذيه مى كند

 . بيرون شدن آلودگى و بول از آن كه جز با تغذيه توجيه پذير نيست 1

حال آنكه مى دانيم در  اگر خفاش چيزى نمى خورد داشتن دندان به چه معنى است ؛. دندان دارد 2

 . آفرينش ، هيچ چيز بى حكمت نيست

گيرند و از همه  به كار مى...) در كار ساختن دارو و(اين پرنده براى انسان سودمند است حتى فضله اش را 

آن است كه بر قدرت آفرينشگر جل و عال داللت دارد و ) العقول  و محير(چيز مهمتر، آفرينش شگفت 

 .مصلحتى كه داند و خواهد در آنچه كه اراده كند تصرف نمايد اينكه به خاطر هر

  حيله ابن تمره در استفاده از خار خسك
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شاخه هاى درختى النه  روزى در البه الى: مى گويند (( ابن تمره)) باره پرنده كوچكى كه به آنو اما در

پرنده سخت در تشويش و . گشوده است   مشرف گشته و دهان را ناگاه ديد مارى عظيم بر النه اش . كرد

آن را .  را يافت را مشاهده كرد و آن (( خار خسك)) گياه اضطراب افتاد و در پى چاره مى گشت كه ناگاه

 .نيز آنقدر به خود پيچيد كه جان داد مار. برداشت و در دهان مار افكند

چنين  (( خار خسك)) راستى اگر تو را از اين خبر آگاه نمى كردم به ذهن تو و ديگران خطور مى كرد كه

از اين و بسيارى حيله و چاره اى برآيد؟  سود و مصلحتى داشته باشد يا از پرنده اى كوچك يا بزرگ چنين

منافع و فوايد بى شمارى دارند ولى بايد حادثه اى رخ دهد يا  از اشياى ديگر درس عبرت بگير و بدان كه

 .دانسته شود) اين سودها(تا  خبرى از آنها ذكر گردد

 زنبور عسل ، از ساخت خانه تا ساخت عسل

ه چگونه با ذكاوت و مهارت و دقت عسل بنگر و ببين ك به زنبور عسل و همكارى گروهى آنها در ساختن

 .مى سازند تمام ، اين خانه هاى شش ضلعى را

آنگاه كه به عمل و  . اگر در اين كار بدرستى انديشه كنى هر آينه آن را شگفت ، ظريف و لطيف مى يابى

 اين بينى ، ولى وقتى كه به فاعل نتيجه آن نگاه مى كنى آن را در ميان مردم ، عظيم ، شريف و نيكو مى

دليل پر  اين امر بخوبى. جاهل و نادان به خود مى يابى چه رسد به ديگران  فعل مى نگرى آن را حتى

) نادان و بى انديشه (عسل  اين كار نه براى زنبور) و اتقان و استوارى (واضحى است كه صواب و حكمت 

 ى به مردم آن را بر اين كاربراى سود رسان بلكه از آن كسى است كه سرشت و فطرت آن را چنين آفريده و

 . نموده است (( مجبول))

 ! ملخ ، حيوانى ضعيف و در عين حال قوى

گويى ناتوانترين حيوان  هنگامى كه به آفرينش آن بنگرى! به ملخ بنگر، براستى چقدر ضعيف و قوى است 

 آن جا را از دست افتند، هيچ كس نتواند كه است ، ولى اگر لشگرهايى از آن به جانب سرزمينى در حركت

پادشاهان زمين تمام لشگر سواره و پياده نظام خود را بسيج  نمى بينى كه اگر پادشاهى از. آنها برهاند

جل و عال نيست  از ملخها رهايى دهد، نتواند؟ آيا اين نشانه هاى قدرت خداى گرداند تا سرزمين خود را

يل دارد و آفريده قوى نتواند در برابرش تاب گس كه ضعيفترين آفريده اش را به جانب قويترين آفريده

 آورد؟

 سيل ملخ

صحرا و شهر و روستا را  به ملخها بنگر كه چگونه چون سيلى خروشان بر زمينى جارى مى گردند و كوه و

اگر دستى . تابناك خورشيد مى گردد اين پوشش چنان است كه مانع تابش نور عظيم و. مى پوشانند

 مى خواست اين لشكر عظيم را سامان دهد و گرد آورد چند) جل و عال ارىجز دست قدرتمند ب(عادى 

نرسد به كار  سال به طول مى كشيد؟ اين نمونه را در اثبات قدرت بى مانند خداى كه كس را ياراى آن

 گير و بدان استدالل نما

 آفرينش ماهيها

اين (آفرينش  در. است نيك بنگردر آفرينش ماهى و تناسب ، حكمت و تدابير نهفته در آن كه مناسب آن 

نيز براى آن ، . جايگاهش آب است  دست و پا نهاده نشده ؛ زيرا به راه رفتن نيازى ندارد و) موجود زنده 

در مقابل دست و پا، باله هايى سخت و . كشد  آفريده نشده ؛ چونكه در ميان آب نفس نمى تواند شش 

با پارو زدن به پيش ماهى مى رود نيز با حركت دادن اين باله  قوى به آن داده شده است و چنانكه قايقران
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نيز بدنش با فلسهايى سخت و درهم فرو رفته چون درهم فرو رفتگى . پيش رود ها آب را به كنار زند و

 .زره هاى پوالدين پوشانيده گشته تا از آفات و آسيبها به كنار ماند اجزاى

نقص با  نع ديد دقيق و درست او مى شود؛ در نتيجه ، اينديدگان ماهى ، كم سو و ضعيف است و آب ما

را بو مى كند و در پى  از فاصله اى بسيار دور غذا و طعمه خود. اعطاى شامه اى قوى ، جبران شده است 

آن به جايگاهش آگاه مى گشت ؟ روزنه  نبود چگونه از) توان در او نهاده (اگر اين . آن در جستجو مى افتد

ماهى آب را با دهان مى گيرد و . دهان و گوش آن است  دهان ماهى و گوش آن باعث پيوندهايى در ميان 

تا مانند حيوانات ديگر از مزاياى نسيم و هوا سود ببرد و در راحتى  .از سوراخهاى گوش خارج مى كند

 .افتد

 راز كثرت نسل ماهيها

يك ماهى   مى بينى كه در دروناگر. اينك در كثرت نسل ماهى و ويژگيهاى آن تاءمل و انديشه كن 

ماهيخواران كه شماره آنها اندك  هست كه به شماره نيايد، به خاطر آن است كه كار بر) خاويار(آنقدر تخم 

در اين وقت اين . ماهى به آب پناه مى آورند حتى درندگان جنگلها هم براى شكار. نيست آسان گردد

حال كه درندگان خشكى ماهى مى خورند، پرندگان . ربايند حيوانات اگر ماهى را بيابند آن را از آب مى

مى خورند و حتى ماهيان هم ماهى مى خورند حكمت و تدبير چنان به كار  ماهى مى خورند، مردم ماهى

 .اينگونه در شماره نيايند و فراوان باشند آمد كه ماهيها

 گستردگى حكمت آفرينشگر و كوتاهى دانش آفريدگان

به ماهيها،   مخلوقان آگاه كردى ز گستردگى حكمت آفرينشگر و كوتاهى دانش هرگاه كه خواستى ا

و تو از منافع اين . شماره نيايند بنگر حيوانات آبى ، صدفها و ديگر آبزيانى كه در آبها زندگى مى كنند و در

ى به فايده مثال مردم هنگام. اثر برخى از حوادث رخ مى نمايد آفريدگان آگاه نمى گردى مگر اندكى كه بر

 هنگامى كه سگى در): داستان اين كشف اينگونه بود. (كه رنگ قرمز را شناختند نوعى حلزون پى بردند

آنگاه كه دهان ) .آن را خورد و خونش دهان او را رنگين كرد. ساحل آب در گردش بود حلزونى را يافت 

استفاده كردند و ديگر مواردى كه  نگمردم به زيبايى آن رنگ پى بردند و از آن به عنوان ر) سگ را ديدند

 .مى برند مردم گاه گاهى بر اثر بروز وقايعى به آنها پى

برخاست و  براى اقامه نماز از جاى) ع (و مواليم . چون سخن بدين جا رسيد ظهر شد: مفضل مى گويد

) ع (اى امام تعاليم و آموزشه به خاطر. به خواست خداى بلند مرتبه ، صبح زود به نزد من آى : فرمود

جل و عال به خاطر آنچه عطايم فرمود راه خود را در  سخت شادمان و مسرور گشتم و با سپاس از خداى

 . شدم و آن شب را شادمان و مسرور استراحت كردم مرخص) ع (پيش گرفتم و از خدمت امام 
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 مجلس سوم●

داخل شدم و با اجازه  .به من اجازه ورود دادند. شدم شرفياب ) ع (روز سوم ، بامدادان به خدمت مواليم 

 :فرمود) ع (امام . نشستم 

با حلمش ما را تاءييد  با علمش ما را برگزيد و. سپاس خدايى را كه ما را برگزيد و كسى را بر ما برنگزيد

د ما بهره مند زير سايه درخت تنومن آنكه از ما جدا افتاد در آتش افتد و آنكه در) و ياريمان كرد(نمود 

 .گشت به بهشت راه يابد

گوناگون او و آنچه كه در  درباره اسرار و حكمتهاى آفرينش آدمى ، تدابير نهفته در آن ، حاالت! اى مفضل 

... آفرينش و حكمتهاى حيوانات را نيز برايت باز گفتم  . اين باره مايه درس عبرت است براى تو شرح كردم

، خورشيد و ماه و ستارگان ، فلك ، شب و روز، گرما و سرما، باد،  سماناينك سخن خود را به بيان آ

گل و الى ، سنگ ،  يعنى ، خاك ، آب ، هوا و آتش ، باران ، سنگهاى بزرگ ، كوهها، جوهرهاى چهارگانه ؛

 . مى دهيم نخل ، درخت و براهين و درسهاى عبرتى كه در آنها نهفته شده اختصاص

 اسرار رنگ آسمان

براى تقويت نور  اين رنگ ، مناسبترين و بهترين رنگ.  آسمان و حكمت و صواب تدبير آن بنگردر رنگ

مى كنند كه همواره در رنگ سبز  حتى پزشكان به كسى كه ديدگانش آسيب ديده سفارش. ديدگان است 

 مى در بينايى او ضعفى به هم رسيده سفارش برخى از طبيبان حاذق به كسى كه. مايل به تيره بنگرد

 .باشد بنگرد كنند كه در ظرف سبزى كه آكنده از آب

از ديدن هميشگى آن  بنگر كه خداوند جل و عال چگونه آسمان را در اين رنگ آفريد تا ديدگان را بربايد و

آزمايش و تجربه فراوان به آن رسيده اند،  ضعفى در چشم پديد نيايد؟ پس آنچه را كه حكيمان و دانايان با

خداى اينان را بكشد از جانب . اهل عبرت درس گيرند و ملحدان بينديشند ش وجود دارد تادر كار آفرين

 (30سوره توبه ، آيه (مى گريزند؟  حق به كدام سوى

 فوايد طلوع و غروب خورشيد

اگر طلوع  . در طلوع و غروب آفتاب به خاطر پديد آمدن و چرخش شب و روز انديشه كن! اى مفضل 

دنيا . به امور خود نبودند ان يكسره درهم مى شد و مردم قادر به زندگى و رسيدنخورشيد نبود كار جه

نياز به طلوع خورشيد . نبود و از آن لذت نمى بردند تاريكستانى به زيان آنان بود و بدون نور زندگى گوارا

 نبود، اگر غروب. ولى در راز غروب خورشيد انديشه كن . نيازى نيست  پيداست و به شرح بيش از اين

حال آنكه اينان بيش از هر چيز به آرامش و استراحت جسم و جان و حواس . نداشتند مردم آرامش و قرار

حرص ) نبود اگر غروبى(نيز . يافتن هاضمه براى هضم غذا و رساندن غذا به تمام اعضا نيازمندند و مهلت
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مردم اگر شب فرا نرسد و   بسيارى از.آدميزاد باعث مى گشت كه همواره كار كنند و بدن آنان از كار بيفتد

 .ذخيره مال هيچ آرام و قرار نداشتند تاريكى بر اينان حاكم نگردد به خاطر حرص و آز و جمع و

حرارت  همچنين زمين از تابش هميشگى آفتاب تفتيده مى شد و تمام جانداران اعم از گياه و حيوان از

وقتى ديگر پنهان شود تا  ر انديشيده كه زمانى برآيد وپس خداوند حكيم چنان تدبي. زياد نابود مى شدند

با اين . ( خاموش مى گردانند اهل خانه براى كارى بر مى افروزند و براى آرامش  مانند چراغى باشد كه

تاءمين  نور و ظلمت كه ضد يكديگرند چنان در اطاعت اند كه صالح و قوام جهان را با هم) غروب  طلوع و

 .مى كنند

 ود فصلهاى چهارگانه سالحكمت و س

سال و اسرار و مصالح نهفته در آنها  آنگاه در بلند و پست بودن خورشيد براى برپا گشتن اين چهار زمان از

. به درون درخت باز مى گردد از آنها ميوه پديد مى آيد ( و ثمردهى(حرارت  (( زمستان)) در. انديشه كن 

بدن حيوان سخت و قوى مى . ر هوا ابر و باران به هم مى رسدتراكم و فشا هوا متراكم مى گردد و از اين

 .گردد

موادى را كه در  حركت مى كند و) كه در درخت و گياه نهفته بود(همان مواد و حرارت  (( بهاران)) در

حيوانات نيز . شكوفه مى كنند گياه مى رويد و درختان. زمستان ساخته و متولد شده است پيدا مى سازد

 .نسل و جفتگيرى در هيجان مى افتند براى توليد

روى زمين . مى كنند هوا سخت گرم مى شود و ميوه ها مى رسند، مواد زايد بدنها ترشح (( تابستان)) در

 .مى خشكد و براى ساخت و ساز و كار آماده مى گردد

ا مى كشد و شب به دراز بدنها سالم مى شوند. بيماريها مرتفع مى گردند. هوا صاف مى شود ((پاييز)) در

نيز مصالح و حكمتهاى ديگرى هست كه ذكر . معتدل مى شود هوا. مى توان در اين فرصت كارهايى كرد

 .كشاند آنها سخن را به درازا مى

 شناخت زمانها و فصول از طريق حركت خورشيد

اين . سال و تدابير نهفته در آن بينديش  اينك در حركت خورشيد در برجهاى دوازده گانه براى گردش

با اين گردش . مى گردد ((زمستان ، تابستان ، بهار و پاييز)) فصول گشتن خورشيد باعث پديدار شدن

رشد و نمو  و به پايان خود مى رسند و بايد از نو،) و مصرف مى شوند(غالت و ميوه ها مى رسند  خورشيد،

است ؟ و از هنگام  (( حمل)) تا (( حمل)) نمى نگرى كه يك سال به قدر حركت و سير خورشيد از. كنند

وسيله سنجش زمان است و مردم با آن ، عمر و ... سال و ماه و آفرينش جهان هستى تا كنون همين

دريافت ديون و ديگر اجازات و معامالت و امور ديگر را تنظيم و حساب مى  گذشت زمان ، وقت پرداخت و

 .سبه زمان درست مى گردددورانى خورشيد سال كامل مى شود و محا كنند و با حركت

خورشيد در يك جا  بنگر كه چه تدبيرى در طلوع و شروق آن بر جهان نهفته است ؟ اگر مشرق و مطلع

. ها باعث پوشش نور آن مى شدند بود، شعاع و منفعت آن به ديگر جهات نمى رسيد؛ زيرا كوهها و ديواره

و بر هرچه از جانب مغرب با آن رو به رو شود كند   تقدير چنان گشت كه در آغاز روز از مشرق طلوع پس 

و بر آنچه كه در آغاز روز . باشد و همه جهات را بپوشاند و مغرب شود در گردش) نور آن (آنگاه . بتابد

. گردد  بر آورده تا هيچ بخشى از زمين از نصيب و فايده نور خورشيد محروم نماند و نيازش  نتابيده بتابد

سال را از فرمان سر بپيچد و نتابد حال مردم چگونه مى شود؟ و   يا بخشى ازراستى اگر خورشيد، سال

بقا خواهند بود؟ نمى بينى كه چسان براى مردم چنين تدابير سترگى ديده شده كه  اصال چگونه قادر به
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اطر گيرند، به خ اى از آنها ندارند و بى آنكه زوال و خستگى پذيرند و در كار خود راه نافرمانى پيش چاره

 .حركتند فايدت بخشيدن به جهان و پايدارى آن در كارند و در مسير خود در

 ماه ، عامل پديدار گشتن ماههاى قمرى

بهره مى جويند  ( ى قمرى(ماه دليلى واضح و روشن است كه مردم از آن براى شناخت ماهها . به ماه بنگر

چهار فصل و رشد و رسيدن ميوه ها  آمدنو حساب سال بر آن تنظيم نيافته ؛ زيرا گردش آن براى پديد 

سالهاى خورشيدى ناهمگون و متفاوت گشت و  از اين رو ماهها و سالهاى قمرى با ماهها و. كافى نيست 

 .گاه به زمستان و گاه در تابستان افتد تقدير چنان شد كه هر ماه قمرى بگردد و

 شمارى از فوايد نور ماه

جانداران و كاهش  اگر چه به خاطر آرامش. ز به آن انديشه كن در تابش مهتاب در تاريكى شب و نيا

شبانگاه تاريكى مطلق حاكم باشد و  حرارت هوا براى رويندگان به تاريكى نياز افتاد، اما مصلحت نبود كه

مى گردند كه شبانه كار كنند؛ زيرا در روز وقت كم  هيچ كارى در آن انجام نپذيرد؛ زيرا گاه مردم نيازمند

در شب . نيز گاه در روز گرماى هوا از حد افزون مى گردد. كارهايشان نرسند د و چه بسا به برخى ازمى آي

پس  .شخم كردن زمين ، ماليدن خشت ، چوب بريدن و جز آنها رسيد: به كارهاى چندى ؛ چون  مى شود

نيز مسافران و شبروان  .نور ماه براى مردم كمكى است كه اگر نياز افتاد در كارهاى خود از آن بهره گيرند

 . مى گيرند از آن بهره و انس 

نور آن به نور  با اين همه ،. ماه در برخى از شبها طالع مى شود و در شمارى از ليالى طلوع نمى كند

قرار محروم نگردند و عمل   روزانه نيفتند و از آرامش و خورشيد نمى رسد تا مردم در آن جنب و جوش 

جل عال چنان تدبير كرده كه ماه گاه پيداست و گاه ناپيدا، گاه  اينكه خداى. ازدشبانه روزى هالكشان نس

گاه در كسوف ، تا اين همه دليلى بر قدرت آفرينشگر واال مرتبه باشد كه به  بسيار و گاه اندك است و

 .اهل عبرت درس عبرت گيرند شايد. سود جهان و جهانيان اين حاالت را پديدار نموده است  خاطر

 حركتاند ارگان و اختالف حركت آنها و اينكه برخى جملگى و برخى بتنهايى درست

روند و تنها با شمارى  برخى از مدار فلك خود بيرون نمى. در ستارگان و اختالف سير آنها بنگر! اى مفضل 

 و راه مطلق العنانند و در بروج مى گردند از ستارگان در حركت اند و برخى ديگر هيچ قيد و بندى ندارد،

يكى عام و با فلك به سوى : سير و حركت متفاوت دارند هر كدام از ستارگان دو. جدايى را مى پيمايند

و به جانب مشرق ؛ مانند مورچه اى كه بر سنگ آسياب مى چرخد در  مغرب است و ديگرى خود به خود

در اين حالت دو مورچه . آسياب به جانب راست مى گردد، و مورچه به جانب چپ  اين صورت ، سنگ

 يكى خود به خود است كه به جلو خود متوجه است و ديگرى حركت اجبارى است: مختلف دارد حركت

 .كه سنگ آسياب او را بر خالف آنچه مى چرخد، از پشت مى چرخاند

از سر خود، با  ستارگان تصادفى ،) شگفت آور(از اهل پندار باطل بپرس كه آيا اين حركات و هماهنگى 

آنها در دايره بسته اى و گروهى  ، بى هدف و بى آفرينشگر پديد آمده اند؟ اگر چنين بود چرا همهاهمال 

برجها به حركت در نيامدند؟ اهمال يك معنى دارد  حركت نكردند و يا چرا همه مطلق العنان نبودند و در

شده و پس چگونه دو حركت دقيق و حساب ) حكمتى است  و آن بى شعورى و ناهماهنگى و بى(

دليل آن است كه سير و حركت هر دو گروه هدفمند، با تدبير، حكيمانه و با  حكيمانه پديد آورد؟ اينها

اهمال چنانكه فرقه معطله و منكران  كتاب و اندازه گيرى است نه خود به خود، بى هدف و با حساب و

 .پنداشته اند
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اينگونه انتقالى حركت  ى كنند و شمارىچرا برخى از ستارگان آنگونه گروهى حركت م: اگر كسى بپرسد

حركت مى كردند ديگر نمى شد كه  اگر همه آنها در يك جا: مى كنند و تا حدى آزادند؟ پاسخ مى دهيم 

انتقال  انتقال از برجى به برج ديگر بهره و راهنمايى جست ؛ زيرا مى توان از از حركت انتقالى ستارگان و

نيز اگر همه در انتقال . پى برد ان به وقايع جهان و آنچه واقع مى شودخورشيد و ديگر ستارگان به منازلش

مى توان به انتقال پى برد كه ثوابتى در ميان باشد  بودند منازلى نداشتند كه شناخته شوند؛ زيرا هنگامى

منازل راه  با همان) و از منزلى به منزل ديگر منتقل مى شود(است  چنانكه يك مسافر كه در حركت

حال مى بود، اين نظم و نظام نبود و بهره ها فوايد اين حركات  پس اگر در يك.  شناخته مى شودمسيرش

صورت كس تواند كه بگويد از آن جهت كه ذكر شد در كار آنها اهمالى و  از ميان مى رفت و در اين

 ناهماهنگى است ؟ تصادف و

دليل هدفمندى ،   خود بزرگترين رهنما وپس اين ناهمگونى حركات و مصالح و منافعى كه در آنها نهفته ،

 . مدبرانه و حكيمانه بودن كار آنهاست

 فوايد برخى از ستارگان

دو ستاره شعرى و  ثريا، جوزاء،: در اين ستاره ها كه چندى از سال را پيدا و چند ديگر را پوشيده اند؛ مانند

راهنمايى استفاده نمى كردند و اين  دراگر جملگى در يك زمان پيدا بودند مردم از هيچ كدام . سهيل بنگر

غروب آنها مى برند و در كارهاى خود از آنها استفاده مى  بهره اى كه االن از طلوع ثور و جوزاء و يا هنگام

ظهور و غروبى دارند و اين پيدايى و نهان بودن آنها همگون نيست تا  پس هر كدام. كنند، وجود نداشت 

نيز تدبير در ظهور و مخفى بودن ثريا و جز آن تنها براى مصلحت .  برندحده سود مردم از هر كدام على

اين  هميشه پيداست براى مصلحتى ديگر است ؛ زيرا) يا دب اكبر) (( هفت ستاره)) و اينكه . است

راهنمايى مى  مجموعه به منزله نشانه هايى است كه مردم در راههاى ناشناخته در دشت و دريا از آن

و هر جا كه روند از آنها  ه از ديده غايب نمى شوند تا مردم شبانگاهان هرگاه كه خواهندهيچ گا. جويند

به وسيله آنها نيازهاى ديگرى رفع مى  نيز. پس هر دو امر براى نوعى مصالح ويژه است . استفاده كنند

يد مى آيد؛ درختكارى ، سفر در دشت و دريا و آنچه كه پد زراعت ،: گردد و اوقات خاص اعمالى ؛ چون 

 .شناخته مى شود چون ، باد، گرما و سرما

ستارگان  مردم در تاريكى شب براى گذر از دشتهاى مخوف و وحشت زا و امواج هولناك دريا از اين

 .راهنمايى مى جويند

و گاه فرو مى  وانگهى در اينكه در دل آسمان گاه روى مى آورند و گاه پشت مى كنند، گاه طلوع مى كنند

 .تصور و بيرون از حد در حركتند اين اجرام آسمانى با سرعتى فوق. رتهاى فراوان نهفته است روند عب

ببريم آيا  اگر خورشيد و ماه و ستارگان در نزديك ما حركت مى كردند تا به سرعت سير آنها پى

ا نمى پياپى در هوا ديدگان ر برافروختگى و درخشش آنها مانند پى در پى بودن نورهاى قوى و رعدهاى

گروهى در ميان قبه اى احاطه شده باشند و چراغهاى  ربود و بينايى را از چشم نمى گرفت ؟ چنانكه اگر

 .بچرخد ديدن را از ديدگانشان مى ربايد، حيران مى گردند و بر رو مى افتند پر نورى يكسره پيرامون آنان

ديدگان را آسيب ندهد و  اط باشد تابنگر كه چگونه تقدير چنان شد كه سير و حركت آنها در دورترين نق

تا از آن مقدارى كه بايد بگردند و حركت  نيز با بيشترين سرعت و شتاب در حركتند. آنها را از كار نيندازد

مى رسد تا اگر شبانگاه ماه نبود ديده ببيند و اگر ضرورتى پيش  نيز اندكى از نورشان به ما. كنند باز نمانند

. دل شب آرام ننشيند انچه گاه حادثه اى رخ مى دهد و الزم است كه انسان درچن .آمد بتوان حركت كرد
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 . بماند همواره بر جايش  اگر اين حالت تاريكى مطلق باشد از او حركتى برنمى آيد و بايد

نهاد؛ زيرا به  براى تاريكى زمانى. در لطف و تدبير و حكمت و كار با اندازه و حساب الهى انديشه كن 

 .شرح كرديم قدرى نور پديد آورد از است و در ميان اين تاريكى باز به خاطر نيازهايى كهتاريكى ني

 خورشيد، ماه ، ستارگان و بروج ، براهين وجود آفرينشگر

مستمر و دائم بر  فلك با خورشيد و ماه و ستارگان و بروجش بنگر كه چگونه به طور) منظومه و(در اين 

آيند و فصول چهارگانه در زمين   تدبير استوار، شب و روز در پى همجهان مى گردد تا از اين حكمت و

آنگونه كه شرح و توضيح ) و انسان (و رويندگان  پديد بيايند و زمين و جانداران بر روى آن اعم از حيوان

 .گردند دادم از فوايد و منافع آنها بهره مند

حكيمانه و استوار،  دازه گيرى و تدبير دقيق وآيا بر هيچ خردمند و عاقلى پوشيده است كه اين تقدير و ان

 تنها كار يك اندازه گير، حكيم و مدبر است ؟

باشد؟ بايد در پاسخ  اگر كسى بگويد چه مى شود كه تمام اين حاالت و حركات ، اتفاقى و از روى تصادف

باغ و گياه و ساخته شده و به صالح  چرا همين سخن را درباره چرخى كه از چند قطعه حساب شده: گفت 

 گويد؟ درخت مى گردد و آنها را آبيارى مى كند نمى

چه مى  اگر درباره اين دستگاه با حكمت چنين عقيده اى داشته باشد و مردم از او بشنود درباره اش

براى استفاده در قطعه  انديشند و چه مى گويند؟ آيا درباره اين دوالب و چرخ چوبى كه با حكمتى اندك و

است ، ولى درباره اين چرخ اعظم كه به صالح  ساخته شده نمى گويد كه بى سازنده و تدبيرگراى از زمين 

و تدبير و نظمى محير العقول پديد آمده قائل به بى تدبيرى  و سود تمام زمين و زمينيان است و با حكمت

رى عادى و چونان ابزا) عظيم و هماهنگ و شگفت (آفرينندگى است ؟ اگر اين چرخ  ، بى حكمتى و بى

 كار بيفتد و نارسايى در آن پديد آيد مردم چه چاره اى توانند كه بينديشند؟ كوچك از

 اندازه هاى شب و روز

ساعات ) غالبا) . در اندازه شب و روز و اينكه به مصلحت مردم چنين تدبير شده نيك بينديش! اى مفضل 

 ...شب و يا روز به بيش از پانزده ساعت نمى رسد

جانداران از انسان تا  ر طول روز صد يا دويست ساعت بود چه مى شد؟ آيا در اين صورت ، تمامبراستى اگ

نابود مى گشتند به خاطر آن است كه در  گياه و حيوان نابود و بى جان نمى گشتند؟ اينكه حيوان و انسان

نار مى گرفت برمى داشت و نه آدمى از كار و كوشش ك طول اين مدت نه حيوان از چريدن و حركت دست

و اينكه گياه و رويندگان خشك مى شدند به خاطر آن است كه . گشت  و اين كار به هالكتشان ختم مى

 .خورشيد و حرارت يكسره آن آنها را خشك و نابود مى كرد و مى سوزانيد نور مستمر و مداوم

تالش و  از حركت واگر يكسره ادامه داشت و يا از اين زمان مى گذشت حيوانات : شب نيز چنين است 

طبيعى خود را از دست مى  گياهان نيز حرارت. طلب معاش و روزى باز مى ماندند تا از گرسنگى بميرند

ديده اى كه به دور از خورشيدند و چنين نابود  و تو برخى از گياهان را. دادند و فاسد و گنديده مى شدند

 .مى شوند

 گرما و سرما و فوايد آن دو

كاستى و تعادل باعث  اين دو دما با فزونى ،. ما بنگر كه چگونه جهان را نگاه داشته اندبه اين گرما و سر

 . سال پديد آيد، زيرا مصلحت انسان و تمام هستى در آنهاست شده اند كه اين فصول و تنوع هواى در

اگر اين گرما . دگردن نيز گويى كه سرما و گرما بدنها را دباغى مى كنند و باعث پايدارى و استحكام آنها مى
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 .نابود مى شدند و سرما نبود و بدنها را سرد و گرم نمى كردند هر آينه فاسد و

اندك اندك كم مى  بنگر كه چگونه يكى از آن دو بتدريج و اندك اندك وارد ديگرى مى شود و آن ديگرى

. ها درجه خود برسندكاستى به منت شود و ديگرى آرام آرام افزوده مى شود تا اينكه هر كدام در فزونى و

اين امر . بيمارى و زيان اجسام و ابدان مى گشت  اگر يكى از آن دو ناگهان وارد ديگرى مى شد باعث

بى . حمام داغ و پر حرارت وارد منطقه اى سرد و يخزده گردد مانند آن است كه يكى از شما ناگهان از

 .دعظيم و بيمارى بر جسم او مى شو ترديد اين امر باعث زيانى

گردند به خاطر  پس اگر خداى جل و عال چنين تدبير فرموده كه سرما و گرما بتدريج و اندك اندك وارد

پس چرا ناگهانى وارد نمى شوند  اگر تدبير و حكمتى در كار نيست. حفظ صحت و سالمت موجودات است 

 بماند؟ بلكه آرام آرام مى آيند و مى روند تا همه چيز سالم

سير خورشيد و بلندى  ين تدريجى بودن ورود و خروج دما به خاطر تدريجى و آرام بودنا: اگر كسى بگويد

خورشيد و زمين و فاصله اندك و يا زياد  چرا حركت: و كوتاهى فاصله آن با زمين است ، بايد از او پرسيد

نسته شود دليل تدريجى بودن تابش نور خورشيد فاصله مغرب و مشرق دا آنها اينگونه آفريده شده ؟ اگر

است ؟  هر چه پاسخ دهد همواره اين پرسش نيز مطرح است كه چرا چنين. اين امر را نيز پرسيد بايد علت

 . تا به تدبير و هدفمندى جهان هستى برسيم

اگر ... خورده شود اگر حرارت نبود، ميوه هاى سخت و تلخ ، نرم و رسيده نمى شد تا تر و خشك شده اش

آدمى را بر نمى آورد و آنقدر به دست  نه جوانه نمى زد و حبوبات ، غالت و روزىسرما نبود كشتزار اينگو

 .نمى آمد كه باز در زمين بپاشند و برويانند

اين امر براى كسى  نمى بينى كه سرما و گرما با آن همه سود و مصلحت باز بدن را به درد مى آورند؟ در

تدبير حكيم و جهانيان براى صالح و  نكه امر وكه بينديشد درس عبرت نهفته است و دليلى است بر آ

 . مصلحت آنان است

 باد و ويژگيهاى آن

باد، چگونه  نمى نگرى كه هنگام خوابيدن و ركود. تو را از باد و خواص آن آگاه مى كنم ! اى مفضل 

 را هالك و و زار و بيماران  هالكت مى افكند، سالمان را بيمار مصيبت به پا مى شود و جانها را در معرض 

را به دنبال دارد و  ((وبا)) .بى سود مى گرداند ناكار و ميوه ها را فاسد و نابود و دانه ها و سبزيها را آلوده و

بادها از تدبير و حكمتهاى حكيم و آفرينشگر است كه به صالح جهان و  پس وزش. غالت را نابود مى سازد

 .مى افتد جهانيان در جريان

  هوا و اصوات

 اثر اصطكاك اجسام در اثرى است كه بر ((صدا)) : از يك ويژگى و خاصيت ديگر هوا آگاه مى كنمتو را 

صدا در حاجتها و معامالت ) با همين (مردم . رساند آن را به گوشها مى ((هوا)) پديد مى آيد و ((هوا))

 .طول روز و بخشى از شب با يكديگر سخن مى گويند خود در

آكنده مى شود و به   نوشته اى كه بر كاغذ مى ماند، در هوا مى ماند، جهان از آناگر اثر اين سخن ، مانند

البته نه مانند . تجديد و تعويض آن بپردازند نيز مى بايست كه تند تند به. زيان و ضرر اينان تمام مى شد

 هوا را اين جل و عال آفرينشگر حكيم. بيش از كلمات مكتوب است  نوشتن بر كاغذ؛ زيرا سخنان ملفوظ

آنگاه آن را . حمل كند و در تمام جهان نياز آدمى را بردارد چون كاغذى پوشيده قرار داده كه سخنان را

 .و اين كار بى آنكه بريده شود ادامه مى يابد. سفيدش مى گرداند محو مى كند و از نو پاكيزه و
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ت اين بدنهاست و با تنفس و عامل حيا هوا. و مصالح نهفته در آن ، درس عبرت بگير ((هوا)) از همين

 .گرفتن آن از خارج باعث حيات درون جسم مى گردد

نمى . حمل مى كند بوهاى خوش را از جايى به جاى ديگر. صداها را از فاصله هاى بسيار دور مى رساند

 . صدا نيز اينگونه است. بينى از جانبى كه باد مى آيد بويى مى آيد

بدنها را خنك مى  باد.  هواست  باد وزنده نيز از جنس . لم است مى پذيردهوا گرما و سرما را كه به سود عا

آنگاه . دهد تا سودش شامل همه گردد كند و ابرها را از جايى به جاى ديگر مى برد تا متراكم شود، باران

 را لطيف مى كند، كشتيها را در حركت مى اندازد، غذاها درختها را آبستن. كه باريد، باد ابرها را مى پراكند

آتش را افروخته مى سازد، چيزهاى تر را مى خشكاند، و خالصه هر  و خوردنى مى گرداند، آب را سرد و

اگر باد نبود رويندگان مى پژمردند جانوران مى مردند و همه چيز . زنده مى كند چيزى را بر روى زمين

 . فاسد مى گشت تفتيده و

 شكل زمين

از . نياز شود بنگر اى جواهر چهارگانه آفريده تا بطور گسترده رفعدر بسترى كه خداوند بر! اى مفضل 

گسترده نبود چگونه جايها و مساكن  اگر اينگونه وسيع و. جمله گستردگى اين زمين و كشيدن آن است 

فراوان ، معادن بى شمار و پر فايده و بسيار را در  مردم ، كشتزارها، چراگاهها، جنگلها و درختان ، داروهاى

  جاى مى داد؟خود

حال آنكه اين جايها،  .چه بسا كسى اين فالتهاى خشك و دشتهاى دهشت آور را بى ثمر و بيهوده بينگارد

 . جايگاه حيوانات و مسكن و چراگاه آنهاست

رحل اقامت افكنند به اين مناطق  نيز آنگاه كه مردم در اضطرار مى افتند كه از وطن خود به جاى ديگر

اگر ! تبديل شده و مردم در آنها سكنى گزيده اند  فالتها و دشتها كه به كاخها و بهشتهاچه بسيار. مى روند

ميان حصارى تنگ گرفتارند و اگر ضرورت و امرى ناگوار ناچارشان  زمين گسترده نبود گويى كه مردم در

 .وطن كنند هيچ مكانى نمى يافتند كرد كه ترك

حركتى ندارد و  زمين آنگونه آرام است كه گويى هيچ.  بنگرآنگاه در آفرينش زمين و در اين شكل و هيات

بر روى آن در رفع  مردم مى توانند. ساكت است و براى استقرار و ثبات اشيا جاى مناسبى است 

 .در كارشان پديد نيايد نيازهايشان بكوشند، آرام بنشينند، براحتى بخوابند و هيچ تزلزلى

ديگر نبودند و اگر  ن قادر به ساخت بنا، نجارى و يا هر صنعت و حرفهاگر زمين ، لرزان و ناآرام بود اينا

به حال مردم كه در وقت وقوع زلزله زود گذر  اگر. زمين زير پايشان مى لرزيد زندگى براى اينان گوارا نبود

يشتر را مى گذارند و از آنها فرار مى كنند، بنگرى به اين سخن ب پديد مى آيد و اينان خانه و كاشانه خود

 . پى مى برى

آن ، براى آن  زمين لرزه و همانند: چرا اين زمين لرزه ها پديد آمده ؟ بايد گفته شود: اگر كسى بگويد

با احساس ضعف (هراس افتند و  و در) كه ضعيف و ناتوانند(است كه مردم ، غافل نشوند، به هوش باشند 

ام بالها و گرفتاريهايى كه در جسم و مالشان پديد تم .از گناه و فساد به دور مانند) خود و قدرت آفرينشگر

صالح باشند، باعث مى . و مصلحت و استقامت بخشيدن به آنان است  مى آيد براى همين امر و به سود

 .ديگر چنان پاداشهايى براى شخص ذخيره گردد كه با هيچ نعمت دنيوى برابرى نكند شود كه در سراى

 .نزول اين بالها در دنيا شتاب شود ر آن است كه درپس گاه صالح و مصلحت عام و خاص د

است ، سنگ نيز  آنگونه كه خدايش آفريده ، سرد و خشك) سطح و پوسته زمين كه به كار مردم مى آيد)
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براستى اگر همه زمين مانند  . فرق بخشهايى از زمين با سنگ ، خشكى بيشتر سنگ است. اينگونه است 

غذاى حيوانى باشد و يا شخم و ساخت ،  ه اى بر زمين مى روييد تاسنگ سخت ، مى گشت ، آيا رويند

 ممكن مى گشت ؟؟

سست و  ( به صورت خاك(آيا نمى بينى كه از خشكى و سختى سنگ ، كاسته شده و جاى جاى زمين 

 نرم گشته تا بتوان با آن كارى كرد و زندگى را بر آن استناد داد؟

 فوايد آب و سبب كثرت آن

بلندتر   جل و عال در آفرينش زمين آن است كه غالبا قسمت شمالى از قسمت جنوبىاز تدبير حكيم

يابند، زمين را سيراب  آيا اين امر جز براى آن است كه آبها بر روى زمين جريان. آفريده شده است 

 گردانند و در پايان به دريا بريزند؟

گونه ، بخش شمالى  بر آن نايستد، همينچنانكه يك سوى بام را پست تر مى سازند تا آب از آن بريزد و 

صورت راكد و سرگردان مى ماند و مردم قادر  اگر چنين نبود آب بر زمين به. بلندتر از بخش جنوبى است 

 .جاده ها را قطع مى كرد نيز راهها و. به بهره گيرى از آن نبودند

از آن پر نبود،  ها، جويها و رودهاهمچنين اگر آب ، فراوان نبود و اگر در چشمه ساران نمى جوشيد و دره 

، آبيارى كشتزارها و باغها و غالت و  نوشيدن ، نوشاندن به حيوانات و چهار پايان: براى نياز مردم ؛ از قبيل 

درندگان و نيز براى جايگاه زندگى ماهيان و آبزيان و ديگر  براى نوشيدن حيوانات وحشى ، پرندگان و

 . از اهميت و عظمت آن غافلى كافى و به اندازه نبوداى بسا منافعى كه مى دانى ولى

روندگان و  همچنين گذشته از آنكه آب ، مايه حيات جانداران و جانوران روى زمين است و در زندگى

 .نوشنده لذيذ و خوش طعم گردد رويندگان نقش اساسى دارد، با ديگر نوشيدنيها آميخته مى شود تا براى

كنند، خاك را براى  چيزهاى ديگر را از آلودگى و چرك مى شويند و پاكيزه مىبا آب ، بدنها و كاالها و 

مال مردم را در معرض زيان قرار مى  تر مى نمايند، شعله هاى افروخته آتش كه جان و... كشت و كار و

استحمام مى كند و از مالل و خستگى درآمده سرحال و  دهد فرو مى نشانند، شخص خسته و افتاده با آن

 .وقت نياز به آنها، شناخته مى شوند ت مى گردد و ديگر منافعى كه درراح

نياز است ؟ بدان كه  به آن چه: اگر در فايده اين آب بسيار كه در درياها گرد آمده در ترديدى و مى گويى 

 . حيوانات دريايى آب است انواع ماهيها و: جايگاه و ماءواى جانوران بى شمار آبزى ؛ چون 

 . ن گوهر، ياقوت ، عنبر و انواع اشيايى كه از آب استخراج مى گردد آب استمعدن و مخز

 .شود و داروهاى سودمند يافت مى) ى مست كننده (در ساحلهاى آن ، انواع عودهاى خوشبو و عطرها 

از سرزمينهاى  آب براى مردم همانند مركبى است كه بازرگانان بر آن سوار مى شوند و كاالهاى خود را

 .به چين كاال حمل مى كنند به وسيله آبها از چين به عراق و از عراق. ت براحتى منتقل مى كننددور دس

حمل مى شد، همه كاال در همان  بى ترديد اگر آب وسيله حمل اين كاالها نبود و همه چيز با پشت

 مى گشت و حمل آنها از ارزش خود كاالها بيشتر سرزمينها و در دست صاحبانشان مى ماند؛ زيرا هزينه

 : حمل آنها اقدام نمى كرد؛ در نتيجه ، دو پيامد داشت هيچ كس به

 .بسيارى از چيزهاى مفيد كه به آن نياز بود به دست نيازمندان نمى رسيد 1

 .زندگى بگذرانند بسيارى از مردم نمى توانستند در راه حمل و بازرگانى ، اينگونه روزى درآورند و 2

 آنفوايد هوا و سبب افزونى 

شدند و بخار هم  اگر فراوان و گسترده نبود، اين خلق از دود و بخار بسيار خفه مى. هوا نيز چنين است 
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 . پيش از اين توضيحات كافى درباره هوا گذشت. تبديل شود نمى توانست كه به ابر و مه

  فوايد آتش و اينكه در اجسام ذخيره شده است

گاه گاهى سخت  اما از آنجا كه. ود جهان و جهانيان را مى سوزانيداگر آتش نيز مانند نسيم و آب پراكنده ب

شده است كه در وقت نياز به  بدان نياز مى افتد و منافع بسيار در آن نهفته مانند ذخيره در اجسام نهاده

اگر قرار بود كه آتش را . پديد مى آورند دست مى آيد و به قدرى كه نياز است با فتيله و روغن و هيزم

نيز مانند آب و هوا . دارند براى مردم دشوار و گران تمام مى شد  هميشه با فتيله روغنى و هيزم نگاهبراى

چيز را بسوزاند بلكه به اندازه و مقدار مشخصى است تا هم سود رساند و به كار آيد  پراكنده نيست كه همه

 .هم از رساندن زيان به انسان باز ماند و

انسان است ؛  رى نيز نهفته است و آن اين كه تنها در دسترس و اختياردر آتش ، ويژگى و خاصيت ديگ

 .زيرا سود آن تنها به انسان مى رسد

آتش بهره نمى گيرند  اما چهار پايان از. اگر آتش در اختيار او نبود در زندگى و معاش ، زيان بسيار مى ديد

 .و از آن استفاده نمى نمايند

به او دستهايى و ) نبرد كه انسان از آتش سود برد و حيوان(علق گرفت ، از آنجا كه تقدير الهى بر اين ت

استعمال آن عطا فرمود ولى اگر چه به حيوان داده نشده اما در  انگشتانى مناسب براى افروختن آتش و

سختى و سرما شكيبايى و صبر بيشتر داده شده است تا دشواريهايى كه در وقت  عوض به حيوان در برابر

 . به حيوان نرسد تش به انسان مى رسد در وقت نبودن آتش آ نبودن

ارزش و بزرگ است ،  چيزى كه به ظاهر كوچك ولى در واقع پر) بر افروختن (اينك تو را از سود آتش در 

مى گيرند و نيازهاى شبانه خود  اين جرم صغير همان چراغى است كه مردم آن را در دست. آگاه مى كنم 

 .ندرا با آن رفع مى كن

چه كسى توان  در اين زمان. اگر اين شى ء نبود مردم گويى كه عمر خود را در قبر تاريك مى گذراندند

بافد؟ اگر در دل تاريك شب  خواندن ، نوشتن و حفظ كردن دارد؟ يا چه كسى در تاريكى شب چيزى مى

 چه مى كرد؟) ى بدون روشناي(نيازمند مى شد  بر كسى دردى سخت عارض مى گشت و به دارو و درمان

تحليل كردن مواد به  نيز در رسيدن و پختن خوردنيها و گرم كردن بدنها و خشك نمودن اشيا و تجزيه و

 .از آن است كه نياز به ذكر داشته باشد بى ترديد فوايد آتش در شماره نمى آيد و واضحتر. كار مى آيد

 نزول باران و صافى هوا و فايده ناهمگونى حالت هوا

اگر . انديشه كن  در اينكه به خاطر مصلحت عالم ، آسمان گاه صاف و گاه بارانى است نيك ! اى مفضل

وقتى كه يكسره باران مى آيد،  نمى بينى. يكى از اين دو در هوا ماندگار مى شد بى شك زيانبار بود

حاصل مى شود؟ هوا در سردى مى افتد؟  گياهان و سبزيها مى گندند؟ جسم حيوانات سست و بى

 گذرگاهها نارسا و نابود مى گردند؟ بيماريها پيدا و پراكنده مى شوند؟ و راهها و

مى شوند  گياهان خشك. همچنين اگر هوا يكسره صاف و آفتابى باشد، زمين ، خشك و تفتيده مى گردد

 نيز اگر. زيان مردم است  آب چشمه ساران و جويبارها فرو مى رود و اين پيامدها سخت به. و مى سوزند

 .آيند خشكى بر هوا چيره شود انواع ديگرى از بيماريها پديد مى

افتد،  هوا در اعتدال مى ،(و آسمان گاه بتابد و گاه ببارد(اما اگر در عالم ، يكى پس از ديگرى پديدار گردد 

 .استوار مى گردد هر كدام زيان ديگرى را دفع مى كنند و همه چيز نيكو و درست و

انسان ) در دنيا(آنكه  براى: ان نكردند كه در هيچ كدام زيان نباشد؟ گفته مى شودچرا چن: اگر كسى گويد
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بيمار براى باز يافتن سالمت و شفاى كامل  چنانكه انسان. قدرى در رنج و درد افتد و از گناه به دور گردد

و سختى هنگامى نيز كه طغيان مى كند و مى شورد به درد  . به داروهاى تلخ و ناگوار نيازمند است

 .در نيفتد و در راه راست بيفتد نيازمند است تا در ورطه پليدى

بلند مرتبه و   كند آيا نزد آنان اگر پادشاهى در ميان مردمان سرزمين خود مقدار زيادى طال و نقره پخش 

اى ارزش آن از تمام طال و نقره ه بنام نمى گردد؟ حال اين كجا و باران فراگير كه غالت را مى افزايد و

 !زمين افزونتر است كجا

غفلت اند؟ چه  نمى بينى كه يك دانه باران چه قيمتى دارد و چه نعمت بزرگى است ولى مردم از آن در

به نعمتى بزرگتر به خشم آيد و  بسا حاجتى بى قدر از يكى از ايشان دير برآورده شود و او بدون توجه

سود كه او از شناخت نعمتهاى بزرگ محروم شده  چه. ناسزا گويد، در حالى كه خير او در همين است 

 . است

 منافع نزول باران بر زمين و حكمتهاى در آن

بريزد تا نقاط بلند و  تدبير چنان ديده شد كه باران از بلندى بر زمين. در حكمت نزول باران تاءمل كن 

بلند نمى رسيد، در نتيجه برخى از زمينهاى  اگر از پايين مى جوشيد به. برافراشته را نيز سيراب نمايد

 كه زمينهاى آبى بيش از ديمى است ؟ نمى بينى. كشتزارهاى زمين كاهش مى يافت 

غله فراوان به بار  با نزول باران ، زمين زنده مى شود، دشتهاى گسترده و دامنه كوهها كشتزار مى گردد و

 از دوش مردم برداشته مى شود و انتقال آب از جايى به جاى ديگر نيز بدين وسيله ، دشوارى. مى نشيند

ميان آنان درگيرى و مشاجره و ستم رخ نمى نمايد و چنين نمى شود كه عزيز و  ديگر بر سر آب ،

 .را در تحت يد خود گيرد و ناتوان از آن محروم گردد نيرومند، آن

اندك و دانه دانه فرو اندك  همچنين وقتى كه تقدير بر آن قرار گرفت كه باران از باال بر زمين سرازير شود،

ناگهان يكباره بر زمين مى ريخت در زمين نفوذ  اگر. مى ريزد تا در زمين نيز فرود و آن را سيراب سازد

 پس بتدريج و دانه دانه مى ريزد تا دانه هاى. نابود مى كرد نمى كرد و كشتزارهاى روينده و ايستاده را

 . زندگى بخشدداخل زمين را بروياند و زمين و كشتزار تشنه را

 .نزول باران منافع ديگرى نيز دارد

 باران ، بدنها را نرم مى كند،

 هوا را صاف و پاكيزه مى گرداند و وبا را از ميان مى برد،

كه ذكر آنها به درازا مى  ى(مى نامند، نابود مى كند و ديگر فوايد  (( يرقان)) آفات درختان و گياهان را كه

 (.كشد

هم نمى رسد؟ يا نزول  در برخى از سالها از شدت و كثرت باران زيانهاى فراوان بهآيا : اگر كسى بگويد

حاصل از آن ، در هوا باعث بيماريهاى فراوان و آفات بسيار نمى  تگرگ غالت را نابود نمى سازد؟ و بخار

 گردد؟

ت و با اين كار از انسان اس گاه در نزول باران زياده روى مى شود؛ زيرا به سود: گفته مى شود) در پاسخ )

در اين صورت مصلحت دينى و اخروى مهمتر و  .فرو رفتن در گناه و استمرار و اصرار بر آن پرهيز مى كند

 . مال اوست راجحتر از زيان احتمالى در

 فوايد كوهها

زايد و بى  غافالن پنداشته اند كه آنها. در اين كوهها كه از سنگ و خاك پديد آمده بنگر! اى مفضل 
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 .فند، حال آنكه سود فراوان دارندمصر

مى شود چشمه  از آنچه كه ذوب. برف باالى كوهها مى نشيند تا آنها كه به آن محتاجند از آن بهره برند

در كوهها انواع رويندگان و  در نتيجه. ساران پر آب مى جوشد چشمه ها، رودها و جويبارها پديد مى آيند

 . رويدگياهان دارويى كه در دشت نمى رويد مى

 . نيز غارها و دره هايى در آنهاست كه حيوانات وحشى و درندگان موذى را پناه داده

 .مردم از كوه در برابر دشمنانشان دژها و قلعه هاى سخت و محكم مى سازند

همچنين در  .از سنگهاى آن براى به كارگيرى در ساختمانها و ساخت سنگ آسياب استفاده مى كنند

 . و جواهر نهفته استكوهها انواع معادن 

 .در كوهها مصالح و منافع ديگرى نيز وجود دارد كه مدبر و حكيم آن بهتر مى داند

 معادن و استفاده انسان از آنها

جيوه ،  گچ ، آهك ، زرنيخ ، مردارسنگ ، سنگ سرمه ،: در معادن كه از آنها جواهرى چون ! اى مفضل 

 . نظاره كن رد و انواع سنگها استخراج مى شودمس ، سرب ، نقره ، طال، زبرجد، ياقوت ، زم

آنها استفاده مى  همچنين قير، موميا، گوگرد، نفت و ديگر چيزهايى كه مردم با آنها رفع نياز مى كنند و از

 .نمايند

تا در وقت  آيا بر هيچ عاقل و خردمندى پوشيده است كه تمام اين ذخاير براى آدمى در زمين ذخيره شده

 استخراج كند و استفاده نمايد؟نياز از آنها 

انديشى و  آنگاه مردم نتوانستند مطابق حرص و طمع خود به بيش از آنكه بايد، دست يابند و چاره

زيرا اگر با حرص ، طمع و  ؛)و به دانش كيميا دست نيافتند(تالششان براى ساختن جواهرات ثمر نداد 

ه و استخراج خواهند كرد و همه جا از آنها پر مى ساخت تالش خود موفق گردند، بى ترديد به طور گسترده

يابد كه ارزش آنها نزد مردم ، سخت كاسته مى شود و از چشم مردم  طال و نقره آنقدر افزايش مى. شود

 . ترتيب نقش اساسى و فايده آنها در خريد و فروش و ديگر معامالت از ميان مى رفت بدين. مى افتند

 .د و كسى قادر به ذخيره آنها براى بازماندگان نبودخراج پادشاهان به عمل نمى آم

رمل و نقره از سرب و طال از نقره كه آن  و ساخت شيشه از) مس زرد(با اين همه ، دانش ساخت برنج 

 . زيانها را ندارند به او داده شده است

آنان است به مقصد  بنگر چگونه در آنچه زيان ندارد اراده آنان عملى مى شود اما در آنچه بسيار به زيان

 .نمى رسند

فراوان در آن  كسى كه معادن را بسيار عميق نمايد و سخت فرو برد به دره اى عظيم مى رسد كه آبى

پشت آن ، كوههايى از نقره نهفته  در. جارى است و او به ژرفاى آب نتواند رسيد و از آن عبور نتواند كرد

 . است

قدرتش و  اى جل و عال مى خواهد كه بندگانش قدرى ازخد. اينك در حكمت و تدبير اين امر بنگر

نقره بديشان مى دهد و ليكن  گستردگى خزائنش را دريابند و بدانند كه اگر خداى بخواهد، كوههايى از

اگر چنين چيزى واقعيت يابد ارزش جواهر  صالح و مصلحت آنان در اين نيست ؛ زيرا چنانكه اشاره شد

 .هند بودنابود مى شود و سودمند نخوا

ظريف ، تنها  اين شى ء. اين حقيقت را اينگونه درياب كه گاه مردم شى ء ظريف و ارزشمندى مى سازند

آنگاه كه به طور گسترده در  هنگامى از اين ارج و نفاست برخوردار است كه اندك و كمياب باشد، ولى
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خالصه ، ارزش و نفيس . ى شودآن كاسته م  مردم قرار گيرد نزد آنان از ارزش مى افتد و قيمت دسترس 

 . بودن هر چيزى در كميابى و نبود آن است

 فوايد رويندگان

ها براى تغذيه  ميوه. در اين گياه و اينكه اين همه نياز انسان را برمى آورد و سود مى دهد بنگر! اى مفضل 

ه ها، پوست برگ ، صنايع و حرف ، كاه براى خوراك حيوانات ، هيزم براى سوختن ، چوب براى بسيارى از

 . كارهاى مختلف پديد آمده است ريشه ، ساقه ، شاخه و صمغ درختان براى منافع و

زيانها به ما مى  هيچ مى دانى كه اگر ميوه ها را به صورت آماده و گردآمده بر روى زمين مى يافتيم چه

 ، كاه و ديگر چيزهاى پر هيزم رسيد؟ در اين حالت اگر چه غذا وجود داشت ، اما از فوايد بسيار چوب ،

درختان و گياهان ، بسيار زيبا و خوش منظرند  وانگهى. قيمت و مهمى كه برخى را شمرديم محروم بوديم 

 . تر و خوشتر از آنها نيست و در عالم هيچ منظره اى زيباتر، با طراوت

  راز كثرت حبوبات

مى شد . دهد  دانه كمابيش صد دانه مىيك. در رشد فراوان كشتزارها و حبوبات انديشه كن ! اى مفضل 

براى آن است كه غالت و  كه يك دانه تنها يك دانه بدهد؛ ولى چرا اين افزونى در آن نهاده شد؟ آيا جز

بذر سال آينده نيز به دست آيد؟ نمى بينى  حبوبات فزونى يابند، قوت و روزى كشاورزان تاءمين گردد و

 كند، بايد بذر كاشت و روزى حيات به مردم بدهد تا كشت را به بادكه اگر پادشاهى بخواهد سرزمينى را آ

 عمل آورند؟

فراوان مى دهد تا هم  بنگر كه چگونه اين امر حكيمانه و مدبرانه پديد آمده و كشتزار اينگونه بذر و دانه

 روزيشان حاصل آيد و هم بذر كشت پديد آيد؟

و ثمر فراوان مى  ين رو از يك ريشه و تنه ، شاخ و برگاز ا. درخت ، گياه و نخل نيز ثمر فراوان مى دهند

رفع نياز كنند و با اين بريدنها هيچ  چرا چنين است ؟ آيا جز براى آن است كه مردم از آن ببرند و. بينى 

توانستند  اصل آن در زمين بماند؟ اگر هر اصله افزايش نمى يافت و تنها مى ماند مردم نمى نابود نگردد و

آفتى بدان مى رسيد بى آنكه  نيز اگر. برند و رفع نياز كنند و باز اصله اى را در زمين بكارندكه از آن ب

 . جاى نشينى داشته باشد محو و نابود مى گشت

  راز پوشش دانه هاى حبوبات

در كيسه ها و  دانه هاى آنها. عدس ، ماش ، باقال و جز آنها انديشه كن : در شكل بوته حبوباتى ؛ چون 

امان بمانند چنانكه جفت و بچه   نهاده شده تا نگاهدارى شوند، رشد و استحكام يابند و از آفات درظروفى

 . دان جنين نيز دقيقا به همين خاطر است

سر هر دانه چيزى  نيز بر. گندم و همانند آن نيز به صورت خوشه ، در پوستهايى سخت نهاده شده اند

 .تا به كارندگان و كشاورزان زيان نرسد خوردن آنها باز مى داردچون نيزه قرار گرفته كه پرندگان را از 

پرنده . تقدير چنين است  بله: آيا پرندگان از گندم و حبوبات نمى خورند؟ گفته مى شود: اگر كسى بگويد

جل و عال نصيب و سهمى دارد، ولى اين  نيز از آنجا كه آفريده اى از آفريدگان است از زمين خداى

اگر . پرندگان ، يكسره ويرانش نكنند و زيان بسيار به بار نياورند ينگونه محافظت مى شوند تاحبوبات نيز ا

سازند  ها را عيان و ناپوشيده بنگرند هيچ منعى ندارد كه به آن حمله كنند و بوته را نابود پرندگان دانه

د و كشتزار را هم به گرد واى بسا اين عمل باعث عدم تعادل تغذيه پرندگان ، سوء هاضمه و مرگ آنها

دانه ها نگاهدارى شوند و پرندگان به قدر  نابودى كشاند در نتيجه اين موانع پيشگيرنده براى آن است كه
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براى آدمى بماند؛ زيرا او از پرندگان مهمتر و نيازمندتر است و هم  روزى و نياز از آنها برگيرند و بيشتر آن

 . ده استبارورى آن را بر دوش كشي او زحمت و مشقت

 حكمت آفرينش درخت و گياه

محتاج است ،  از آنجا كه درخت نيز بسان حيوان همواره به غذا. در آفرينش درختان و گياهان نظاره كن 

دل زمين فرو رفته تا غذا را  از طرفى مانند حيوان دهان و حركت ندارد كه غذا را بگيرد، ريشه هاى آن در

مانند مادر پرورش دهنده آن  (( زمين)) پس. رساند شاخ و برگ و ميوهبگيرد و به ) گاه از اعماق زمين (

است كه با آنها غذا را از زمين مى گيرد چنانكه حيوانات ، كودكان خود  چون دهان آن ((ريشه ها)) است و

پاى  نمى نگرى كه چگونه پايه ها و ستونهاى خيمه از هر سو با طناب بسته شده تا بر .را شير مى دهند

را در دل زمين  گياه نيز چنين است ، تمام آنها ريشه هاى خود. د، نقش زمين نگردد و يا كج نباشدايست

اگر ريشه نبود چگونه يك نخل  .به هر جانبى دوانيده اند تا آن را پايدار و استوار و ايستاده نگاه دارند

 مى ايستادند؟توفانهاى سهمگين بر پاى  تنومند و بلند و صنوبر و چنار بزرگ و تناور در

در پايدارى خيمه  به حكمت آفرينشگر جل و عال بنگر كه چگونه بر حكمت كار مردم پيشى گرفته و اينان

آفرينش درخت جارى شده است ؛  ها از آن بهره گرفتند، در حالى كه اين حكمت و چاره پيش از آنان در

ايه و ستون خيمه ها از چوب بينى كه پ نمى. زيرا آفرينش درخت پيش از به پا داشتن خيمه است 

 . گرفته شده است درختان است ، پس صناعت مردم از كار آفرينش

 آفرينش و وصف برگ درختان

چيزهايى چون  چنانكه مى بينى سطح تمام برگ را. در آفرينش برگ بنگر و تاءمل كن ! اينك اى مفضل 

ه شده اند و برخى نازك و ظريف كشيد رگ پوشانيده است ، برخى بزرگترند كه به صورت طولى و عرضى

 .بافته شده اند اند و گويى كه در ميان رگهاى اصلى ماهرانه

در كار خود به  و. اگر بشر با دست خود چنين كارى مى كرد يكساله قادر به ساخت يكى از آنها نيز نبود

 فصل بهار، دشت و چند روز از ابزار، حركت ، كار و تالش و سخن گفتن نياز داشت ، در حالى كه تنها در

در اين كار جز نفوذ اراده ردنپذير الهى هيچ سخن  .دريا و كوه و صحرا سرشار آكنده از اين برگها مى شود

 .، تالش و حركتى وجود ندارد

يكسره برگ را  اين رگها كه. با اين حال خوب است كه راز اين رگهاى ظريف ، دقيق و نازك را بدانى 

بدن پراكنده شدند تا غذا را به تمام  ه آن ، آب و امالح برساند چنانكه رگها درپوشانيد براى آن است كه ب

. كار ديگرى نيز دارند) گذشته از هدف مذكور(بزرگتر و اصلى  اما در برگ ، رگهاى. اجزاى بدن برسانند

پژمرده براى آن است كه با سختى و استحكام خود، برگ را نگاه دارند و برگ ، سست ،  اين رگهاى بزرگتر

بسازند در طول و عرض  ...از اين رو گاه كه انسانها مى خواهند صفحه و برگى از پارچه يا. پاره پاره نگردد و

پس بدان ، اگر چه آدمى هيچ گاه به كنه و  .آن از چوبهاى محكمى بهره مى گيرند تا سست و لرزان نگردد

 .  و صنعت او بنوعى حكايتگر طبيعت استرسد، اما كار حقيقت تدابير و حكمتهاى نهفته در طبيعت نمى

 هسته و دانه درخت و گياه

دل ميوه قرار گرفته تا اگر مانعى براى كاشتن  هسته در. و راز آنها انديشه كن  (( دانه)) و (( هسته)) در

چنانكه گاه كه به چيز نفيس و گرانقدرى نياز فراوان . پر كند خود درخت پيش آيد، اين هسته جايش را

جاى ديگر نگاهدارى مى شود تا اگر آفتى در آنها افتاد و حادثه اى رخ نمود، از  در) قدرى از آن (، است 

 . جاى ديگر داشته باشيم آن در
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 اگر چنين نبود، ميوه مى شكست ،. همچنين هسته سخت و محكم ، ميوه نرم و لطيف را نگاه مى دارد

 .آلوده مى گشت ، و بزودى فاسد مى شد

گوناگون  ه ها را مى شكنند و مى خورند و از برخى ديگر روغن مى گيرند و در جاهاىبرخى از هست

 .استفاده مى كنند

، خرما و از دانه ،  فوايد هسته و دانه ميوه آنها آگاه گشتى ، بينديش كه چرا از هسته) برخى از(حال كه از 

يزهاى ناخوردنى ديگر؛ سرو و چنار چ انگور پديد آمد؟ مى شد كه به جاى خرما و انگور لذيذ و خوشمزه ،

 سود و لذت رسانند؟ آيا اين جز براى آن است كه انسان را. پديد آيد

 حكمتهاى نهفته در مرگ درختان و تجديد حيات آنها

سال مى ميرد ولى حرارت  مى بينى كه هر. در انواع تدابير و حكمتهاى نهفته در آفرينش درخت بنگر

آنگاه در همه جا پراكنده مى گردد و   و مواد ميوه ها از آن زاده مى شود وغريزى آن در چوب آن مى ماند

هاى گوناگون و گوارا و خوش طعم به تو تقديم مى  چنانكه غذاهاى متنوع و لذيذ را به تو مى دهند، ميوه

نها سوى تو دراز مى شوند و ميوه هاى نيكو را در اختيارت مى نهند، ريحا شاخه ها همانند دست به. كنند

 اين حساب و كتاب دقيق و حكمت. تو ايستاده اند كه گويى خود را به تو هديه مى كنند چنان در برابر

از لذت و  عظيم جز تقديرگر حكيم از آن كيست و چرا اينگونه است ؟ آيا جز براى آن است كه آدمى را

 سود اين ميوه ها بهره رسانند؟

 !ار منعم مى كنندكه مردم به جاى سپاس بر نعمت ، انك! شگفتا

  شگفتى انار و نشانه هاى هدفمندى خلقت

بخشهايى از آن ،  در) اگر با دقت در آن بنگرى . (از آفرينش حكمت آميز و مدبرانه انار درس عبرت بگير

. است كه گويى با دست چيده اند بلنديهايى از پيه مى بينى كه دانه ها چنان در آن در صف و چيده شده

هاى ظريف و نازك ماهرانه بافته شده و جملگى در  ين قسم مى بينى كه هر قسم نيز از اليهدانه ها را چند

 . ميان پوست محكمى جاى گرفته است

حكمت اين بلنديها از  اگر ميان انار، يكسره دانه بود راه غذا به سوى دانه ها بسته بود، پس مطابق تدبير و

مگر . متصل است تا از اين طريق به دانه ها غذا برسد ا به آنپيه در ميان دانه ها قرار گرفته و ته دانه ه

درون اين پيه كاشته شده آنگاه با آن اليه ها پيچيده شده تا سست و لرزان  نمى بينى كه دانه هاى انار در

اينها  .آنها هم با پوستى استوار و محكم پوشانيده شده تا دانه ها از آفتها نگاه داشته شوند نباشد و روى

دانستنيهاى افزونتر باشد  ها اندكى از شگفتيهاى انار است و اگر كسى در پى درك و يافتن معارف وتن

 . راهيابى بس است اسرار و حكمتها بيشتر است اما تا اين حد براى درس عبرت و

  بوته هاى ضعيف و ميوه هاى بزرگ

كدو، : سنگينى ؛ چون   و ميوه هاىدر اينكه گياه و بوته اى ضعيف و ناتوان به بار مى نشيند! اى مفضل 

آنگاه كه تقدير بر آن شد . فكر كن  خربزه ، خيار و هندوانه مى دهد بينديش و در حكمت و تدبير اين كار

بار دهد، چنان مقرر گرديد كه بر روى زمين  كه اين بوته ضعيف ميوه هاى سنگين چون اين ميوه ها

ادر به حمل اين ميوه هاى سنگين نبود و پيش از آنكه ميوه ق اگر مانند كشت و درخت مى ايستاد. بگسترد

 . كامل شوند همه چيز در هم مى شكست ها برسند و

ميوه هاى سنگين را  بنگر كه چگونه شاخ و برگش بر روى زمين گسترده مى شود و زمين به جاى بوته ،

ست ولى پيرامونش را چند چگونه يكى ا تو به يك بوته كدو و يا خربزه بنگر كه. بر دوش حمل مى كند
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روى زمين كه بچه هايش روى زمين پهن شده اند و از آن شير مى  ميوه فرا گرفته گويى گربه اى است بر

 .خورند

  زمان رسيدن ميوه ها با زمان احتياج ، هماهنگ است

خى در لهيب بر مثال. ببين كه انواع درختان و ميوه ها در زمانى قابل استفاده اند كه به آنها نياز است 

اگر اين ميوه هاى تابستانى در . ميل و شوق ويژه اى از آنها بهره ببرد حرارت تابستان مى رسند تا انسان با

 گذشته از زيانى كه در بدن به جاى مى گذارند باعث مى گشت كه مردم ، آن خواست و زمستان مى رسيد

 .بروند بى ميلى به جانب ميوه هاشوق را در مصرف آنها نداشته باشند و در نتيجه با كراهت و 

جز افراد بى مباالت و بى ) فصل عرضه كنند و يا آن را در اين(نمى بينى گاه كه خيارى در زمستان برسد 

 مصرف نمى كند؟ توجه به زيانبار و سودمند، كسى از آن

 حكمتهاى درخت نخل و فايده شاخه ها و چوب آن

برخى از نخلها  ر ميان نخلها شمارى ماده و به تلقيح نيازمندند،از آنجا كه د. در نخل فكر كن ! اى مفضل 

نخل نر مانند حيوان نرى است كه با حيوان . عمل لقاح انجام گيرد نيز نر آفريده شدند تا بدون غرس ،

 .حامله گردد و خود حملى نداشته باشد ماده لقاح مى كند تا او

داراى تار و پود  مانند چيزى كه با دست بافته شدهدر چگونگى شاخه نخل انديشه كن و بنگر كه چگونه 

و از . سنگين نشكند و آسيب نبيند است تا سختى و استحكام گيرد و در زمان بر دوش گيرى خوشه هاى

باشد كه در كار ساختن ساختمان و سقفها و  بادهاى تند و توفانى صدمه نگيرد و چنان محكم و سخت

 پلها و ديگر جاها استفاده شود؟

استحكام براى آن است  اين سختى و. ب آن نيز گويى كه بافته شده و درهم فرو رفته و تار و پود داردچو

استحكام آن چوب سنگ بود نمى  دقت كن كه اگر سختى و. كه در كار ساختن ابزار محكم استفاده شود

 .اشيا به كار آيد شد كه در سقفها، در و پنجره ها، كرسيها، جعبه ها و ديگر

همه به اين  مردم. ژگيهاى بزرگ و ممتاز چوب آن است كه بر روى آب مى ماند و فرو نمى روداز وي

خاصيت در چوب نبود چگونه  اگر اين. خاصيت چوب آگاهند ولى از اهميت و بزرگى حكمت كار بى خبرند

 چگونه بارهاى چون كوه را حمل كنند؟ و مردم كشتيهاى غول پيكر و ديگر مركبهاى آبى ، مى توانستند

سختى مى افتادند  حمل دشوار بار از سرزمينى به جاى ديگر راحت مى شدند؟ اگر اين امر نبود مردم در از

 .و برخى چيزها در سرزمينى ناياب و يا كمياب مى شد

 ويژگيهاى گياهان دارويى

 شاه تره)) ندمان يكى: در گياهان دارويى و اينكه هر كدام در تهيه دارويى خاص به كار مى روند بينديش 

 : دفع مى كند، يكى ديگر چون در عروق ، اعماق و مفاصل بدن فرو مى رود و مواد زايد و سنگين را ((

ورمها و همانند آنها را بر مى دارد  (( سكبينه)) چون مواد سودايى را از بدن مى كشد، ديگرى (( افتيمون))

 ...و

آگاه كرد جز   ؟ و چه كسى مردم را نسبت به آنهاچه كسى اين مصالح را در اين آفريده ها آفريده است

تصادفى و اتفاقى به اين ويژگيها پى  آنكه آنها را پديد مى آورد؟ و چنانكه برخى پنداشته اند، كجا مى توان

 برد؟

 .تواند به آنها پى ببرد در واقع با ذهن و انديشه و ذكاوت و تجربه آموزى اى كه به انسان عنايت شده او مى

خود را با گياهى  ت چگونه از برخى ويژگيهاى درمانى گياهان آگاهند و برخى از درندگان ، زخمحيوانا
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ى كه (مى نمايد و ديگر موارد  دارويى درمان مى كنند و پرنده اى با حقنه كردن ، يبوست خود را درمان

 ؟)حيوانات از گياهان دارويى استفاده مى كنند

مناطق كه انسانى   دشت و صحرا مى رويد ترديد كنى و بگويى در ايندر گياهانى كه در) در آغاز(چه بسا 

چنين نيست ، شاخ و برگشان غذاى  اين داروها زايدند و به كار نمى آيند در حالى كه. زندگى نمى كند

براى استفاده انسان است و آدمى از بسيارى از آنها در  حيوانات ، دانه ها براى پرندگان ، چوبهاى خشك

 .معالجه استفاده مى كنددرمان و 

 .شود استفاده مى... همچنين از بعضى براى دباغى پوستها، از بعضى براى رنگ آميزى اشيا، و

اين گياه و همانند آن ،  در. از ريزترين و كوچكترين گياهان به شمار مى رود ((پيزر)) مى دانى كه گياه

شود كه پادشاهان و رعايا را به كار آيد،  ته مىاز اين پيزر كاغذها ساخ. سود و مصلحت فراوان نهفته است 

مى برند، غالفها به دست مى آيد كه براى نگاهدارى ظروف  حصيرى به دست مى آيد كه همه مردم به كار

 ...شود و در ميان ظرفهاى شكستنى مى نهند تا نشكند و آبگينه و غير آن استفاده مى

فراوان نهفته شده درس   مصالح رزش و بى ارزش آفرينش از اينكه در صغير و كبير و ريز و درشت و با ا

كثافت و نجاست در آن گرد آمده ولى  پست ترين آنها عذره انسان و سرگين حيوان است كه. عبرت بگير

است كه چيزى جاى آن را نمى گيرد، تا جايى كه هيچ  براى كشتزارها و سبزيها از چنان ارزشى برخوردار

برخوردار نمى شود مگر با چيزى كه از مردم دفع مى شود و هيچ گاه به آن  موىگياهى از آنچنان رشد و ن

 .شوند نزديك نمى

در دو  بلكه اين دو، دو قيمت متفاوتند كه. بدان كه منزلت و مكانت هر چيزى به حسب قيمت آن نيست 

 ميدان دانش ، ولى در چه بسا چيزى در بازار كاسب بى ارزش و كم فايده باشد. بازار به كار مى آيند

 .ارزشمند و بلكه نفيس باشد

به خواص عذره و  اگر شيفتگان و طالبان دانش كيميا. پس به خاطر كم قيمتى ، چيزى را بى اعتبار مشمار

 .خريدند مدفوع پى مى بردند آن را با قيمتى گران و با بيشترين قيمتها مى

به خواست : فرمودند امه نماز برخاستند وبراى اق) ع (در اين وقت ظهر شد و مواليم : مفضل مى گويد

به من آموخته بود شادمان و  من نيز در حالى كه از آنچه. خداى جل و عال بامدادان به نزد من آى 

برخاستم و شبانگاه را با سرور و راحتى تمام  فرحناك بودم و خداى را در برابر نعماتش سپاس مى گفتم

 . آرميدم

 مجلس چهارم

به فرمان . شد به من اجازه ورود داده. شتافتم ) ع (امداد روز چهارم ، به خدمت مواليم ب: مفضل مى گويد

 :فرمود) ع (آنگاه امام . بر زمين نشستم ) ع (امام 

بزرگتر است ، آن  از ماست تحميد و تسبيح و تعظيم و تقديس اسمى كه از همه قديمتر و نورى كه از همه

همه هستى ، فانى كننده تمام عالمها   صاحب جاللت و اكرام ، آفرينندهكسى كه بلند مرتبه و بسيار آگاه ،

صلوات و بركات او بر . مخزون و علم مكنون است  و روزگاران ، صاحب سر مستور و غيب محظور و نام

او را بشير و نذير و به اذنش دعوت كننده به سوى خداى و چراغ  رساننده وحى و رسالت باد، كسى كه

دليل و  برگزيد تا آن كه هالك مى شود با دليل و بينه باشد و آن كه حيات مى يابد با  روشنايى بخش

 (42سوره انفال ، آيه . (بينه باشد

هميشه روزگاران . باد از جانب آفرينشگر جل و عال بر او و خاندانش صلوات پاكيزه و تحيات زاكيه و زاينده
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 .زيرا آنان شايسته و مستحق آن هستند ركات الهى باد؛در گذشته و حال بر او و ايشان سالم و رحمت و ب

، گياه ،  داليل آفرينش ، نمونه هاى حكمت و تدبير و هدفمندى در آفرينش انسان ، حيوان! اى مفضل 

 .اهل عبرت از آن عبرت گيرند درخت و جز آنها را چنان برايت شرح دادم كه

آفرينشگر و هدف و  ها را بهانه مى گيرند و آفرينش واينك به شرح آفتهايى مى پردازم كه گاه نادانان آن

معطله و اصحاب مانى مى پردازم كه  نيز به بيان عقيده گروه. و حكمت در كار او را انكار مى كنند تدبير

همچنين به رد كسانى مى پردازم كه به طبيعت  .حكمت سختيها و مصيبتها و مرگ و فنا را انكار كردند

خداى ، اينان را بكشد از جانب حق به . بالعرض و اتفاقى مى پندارند فرينش اشيا رااعتقاد دارند و همه آ

 (30سوره توبه ، آيه ! (گريزند؟ كدام سوى مى

 بالها، عقيده نادانان و پاسخ به شبهه آنان

زيان كه باعث ...(ملخ و وبا، يرقان ، تگرگ ،: برخى از مردم نادان ، بالهايى را كه گاه پديد مى آيند؛ چون 

 .حكمت و آفرينش مى پردازند بهانه مى گيرند و به انكار آفرينشگر و) فراوان مى شوند

چرا بيش از اين و سخت  اگر آفرينشگر و حكيم و تدبيرگرى در كار نيست ،: در پاسخ اين گروه بايد گفت 

 تر از اين آفات پديد نمى آيد؟

 متالشى نمى گردد؟چرا آسمان بر زمين نمى افتد؟ و زمين فرو نمى رود و 

شوند تا  چرا هيچ گاه خورشيد از طلوع كردن باز نمى ايستد و رودخانه ها و چشمه ساران خشك نمى

 قطره اى آب پديد نيايد؟

 نمى ايستد تا همه چيز گنديده و فاسد شود؟) براى مدتهاى زياد(چرا باد 

 چرا آب آنقدر فوران نمى كند كه سرزمين را غرق كند؟

نابود شود بلكه گاه  وم ملخها و ديگر بالها براى هميشه ادامه ندارد تا همه چيز در عالم هستىچرا وبا و هج

 پديد مى آيند و پس از چندى مى روند؟

بالهاى آسان گرفتار  نمى بينى كه جهان هستى از آن بالهاى بزرگ در امان است و تنها گاه به اين درد و

بالها هميشه ادامه ندارد، بلكه آنگاه  اين. ند و استقامت يابندمى شود؟ اين براى آن است كه مردم ادب شو

آنها براى مردم درس عبرت و موعظه و رفتن و برداشتن  وقوع. كه مردم نااميد مى شوند برطرف مى گردند

 . آنها نيز رحمت و لطف الهى است

آنان مى  .ر مى كنندملحدان و اصحاب مانى حكمت سختيها و بالهايى را كه بر مردم وارد مى شود انكا

مصيبتها در آن پديد مى  اگر جهان هستى آفرينشگر با راءفت و مهربانى داشت ، چرا اين بالها و: گويند

او بايد همواره خوش . باليى بچشد آيد؟ آنان چنين مى خواهند كه انسان در اين دنيا نبايد هيچ دشوارى و

 .باشد

. و دنيا مى كشانند ر، سرمستى و راحتى او را به فساد در ديندر حالى كه اگر انسان اينگونه باشد، استكبا

كنند در اين فسادها سقوط مى  چنانكه بسيارى از رفاه طلبان و كسانى كه در امن و آسايش رشد مى

پروردگار و سرپرستى دارند، زيانى به آنان  اينان گاه حتى فراموش مى كنند كه انسان هستند،. كنند

واقع مى شود، بايد ضعيفان را يارى كنند، فقيران را كمك رسانند، بر   اى بر ايشانخواهد رسيد، ناخواسته

اما هنگامى كه انسان در . دل بسوزانند گرفتارآمدگان رحم كنند و براى ناتوانان و بيچارگان مبتاليان و

 بيش از اين موعظه مى شود و چشم خود را در برابر آنچه سختيهايى گرفتار آمد و طعم تلخ آنها را چشيد،

بود مى گشايد و به بسيارى از وظايف خود آگاه مى شود و به آنها مى  نمى دانست و از آنها در غفلت
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 .پردازد

كه داروهاى  آنانكه اين بالها و مصيبتها را بى فايده و خالى از حكمت مى پندارند مانند كودكانى هستند

به خشم مى آيند، از ادب  ى زيانبار منع مى شوندتلخ و شفابخش را نكوهش مى كنند و از اينكه از غذاها

تا به سرگرميها و بازيها بپردازند و هر غذا و  شدن و كار مى گريزند و دوست دارند كه همواره بيكار باشند

غذاهاى  آنان از پيامدها و آثار وخيم بيكارى و خوشگذرانى بى خبرند و نمى دانند كه. ميل كنند شرابى

ندارند كه ادب اگر چه  خبر. رايشان چه زيانى و غذاهاى بد مزه و مفيد چه سودى داردخوشمزه و زيانبار ب

 .تلخ اما چه سود و منفعتى دارد ناگوار اما چه پيامد و ميوه شيرينى و داروى شفابخش اگر چه

 نيازى نداشت كه چرا آدمى از لغزش و گناه معصوم آفريده نشد؟ اگر معصوم بود ديگر: ممكن است بگويند

 .با اين مكاره و امور ناگوار بيدار شود

. ثواب نبودند اگر چنين بودند هيچ گاه در كارهاى نيكويشان مستحق پاداش و: در پاسخ گفته مى شود

 .( زيرا كارهايشان اختيارى نبوده است(

رد ديگر چه زيانى دا وقتى كه سرانجامش نيكو شود و به نهايت درجه نعيم و خوشيها برسد،: اگر بگويند

 كه بر كارهاى خيرش ستايش نشود و مستحق ثواب نگردد؟

عقل او سالم است پيشنهاد كنيد كه به پيشگاه  شما به يك انسانى كه جسم و: در پاسخ گفته مى شود

تالشى كند همه نيازهايش را آماده و حاضر نمايد، آيا به اين  صاحب نعمتى برود و بى آنكه اندك سعى و

اندكى را كه با تالش و حركت به كف مى آورد بيشتر دوست دارد و خوشحالتر  راضى مى شود؟ بى شك او

اينگونه است و  نعمتهاى آخرت نيز. اينكه نامستحقانه و بدون تالش و كوشش به فوايد فراوان برسد است تا

ر د. مستحق و شايسته آنها باشند حكمت و تقدير در آن است كه آنها را با سعى و تالش به دست آورند و

و كوشش و مجاهده او در اين دنيا به او پاداش  اگر در برابر سعى. اين صورت نعمت آدمى مضاعف است 

راه كسب استحقاق و تالش برايش بازگردد ) انتخاب عمل صالح  با داشتن اختيار و(دهند و در اين دنيا نيز 

 .خوشحال و متلذذ مى شود بيشتر

به او مى رسد و او  نى بدون آنكه تالش كند و مستحق باشد نعمتىآيا گاه نمى بينيد كه انسا: اگر بگويند

امر باعث راحتى و خوشحالى   چرا در امر پاداش آخرت اين شادمان مى گردد و آرامش مى يابد؟، پس 

 انسان نباشد؟

سگ هار مى شوند و  اين درى است كه اگر به روى مردم گشوده شود، گويى چون: در پاسخ گفته مى شود

را از انجام يك عمل فاحشه باز مى  كسى كه خويش. رين فسادها و ارتكاب محرمات دست مى زنندبه بدت

هموار مى كند مى داند كه سرانجام پاداش مى بيند و به  دارد يا در كار نيكى سختى و ناگوارى را بر خود

وس و مالش در و عقاب روز قيامت هراس نداشتند چه كسى جان و نام اگر مردم از حساب. بهشت مى رود

نيز در اين صورت عدالت . پيش از آخرت در همين دنيا گريبان مردم را مى گرفت  امان بود؟ زيان اين كار

ال مى  هيچ معنى و فايده اى نداشتند و در اين وقت حكمت و تدبير در كار آفرينش به زير سؤ و حكمت

 .  گرفترفت و به آن طعنه مى زدند و همه چيز در غير جاى خود قرار مى

 چرا بالها هم براى فاجر است و هم براى صالح ؟

انسانهاى نيكوكار دچار مى  گاه مردم گرفتار باليى مى شوند كه نيكوكار و بدكار را فرا مى گيرد، گاه نيز

 و حكمت نمى سازد پس چه دليلى دارد؟ اين امر با تدبير: اينان مى گويند. شوند و بدكاران مى رهند

خداوند جل و عال سود  اگر چه اين بالها گاه صالح و طالح را در بر مى گيرد اما: يد گفت در پاسخ آنان با
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شوند به ياد نيكيها و نعمات گذشته  هر دو را در آنها نهاده است ؛ زيرا صالحان هنگامى كه گرفتار مى

و شكيبايى پيشه بر خاك مى نهند و او را سپاس مى گزارند  خداوند و پروردگار خويش مى افتند و پيشانى

فاسدان نيز وقتى كه گرفتار اين بالها مى شوند، قدرى شكسته مى شوند و از  بدكاران و. خود مى سازند

 .و فساد مى پرهيزند معصيت

خود شادند و مسرور و  صالحان از نيكويى و صالح بودن: نيز نعمت و سالمتى هم به سود هر دو گروه است 

عمل صالح افزوده مى شود و فاجران و فاسدان نيز به راءفت و  ن به سوىبا اين نعمتها بر رغبت و شوقشا

 پى مى برند و در مى يابند كه خداوند جل و عال بى آنكه آنان سزاوار و مستحق باشند مهر خداوندگارشان

كه اين افراد هم  به آنان نعمت و سالمتى عطا فرموده است آنگاه اين راءفت و گذشت الهى باعث مى گردد

 .بت به مردم راءفت ورزند و از آنان در گذرندنس

مال مردم بيفتد اما چه مى گوييد  اين كه گفتيد هنگامى است كه بالها در: ممكن است كسى بگويد

سوزى ، غرق شدن ، سيل و زلزله كه باعث مى گردد   آتش: آنان بيفتد؛ مانند (( جان)) هنگامى كه بال در

 كه جانشان را از دست بدهند؟

؛ زيرا صالحان  خداوند جل و عال در اين هم خير و صالح هر دو گروه را نهاده است: پاسخ گفته مى شوددر 

فاجران و ) منزل نعمت و راحتى مى رسند و به(از اين سراى پيچيده در بالها و سختيها راحت مى شوند 

 است و از سوى ديگر باعث سويى باعث كاهش عذاب آخرت آنان فاسدان نيز اگر بر اثر اين بالها بميرند از

 .فسق ادامه ندهند مى گردد كه به فساد و

مصلحت همه  كوتاه سخن اينكه آفرينشگر واالمرتبه ، با حكمت و قدرت خود همه اين امور را به سود و

ماهر، آن را بر مى دارد و در  چنانكه اگر توفان ، درختى يا نخلى را از ريشه درآورد سازنده. مى گرداند

 .راوان به كار مى گيردجايى ف

سود و مصلحت همه  اگر بالهاى جانى و مالى فرود آيد همه را به. تدبيرگر و حكيم عالم نيز چنين است 

 .مردم مى گرداند

 اصال چرا واقع مى شوند؟: اگر بگويد

 و فسق و فجور بيشتر براى آنكه فاجران و فاسدان از سالمتى و راحتى در گناه و: در پاسخ گفته مى شود

كه الزمه آن تحمل دشواريها و (مجاهده  گناهان افزونتر گرفتار نيايند و نيكوكاران نيز از تالش و

زمانى رخ مى نمايد كه مردم در راحتى و وفور نعمت باشند و  غالبا اين دو حالت. باز نمانند) ناگواريهاست 

اگر از اين . ن در آن است آگاه مى سازدباز مى دارد و به آنچه سود و مصلحت آنا اين بالها آنان را از سقوط

چنان  امان و راحت باشند، در طغيان و معصيت فرو مى روند، چنانكه مردم در آغاز چنين بودند و بالها در

 .آنان پاكيزه شود در معصيت و فساد غرق شدند كه به بال و توفان گرفتار گشتند تا زمين از لوث

 به آنانمرگ و نيستى و انتقاد جاهالن و پاسخ 

آنان  . از جمله چيزهايى كه منكران براى انكار حكمت و تقدير ذكر مى كنند، مرگ و نيستى است

 .به آنان نرسد معتقدند كه بايد انسان در اين دنيا نميرد و هميشه زنده بماند و همه اين آفتها و بالها

 . آن پيداست اگر به عمق و نتيجه اين كار توجه شود فساد

كشتزارها  رد زمين مى شد و مى ماند و احدى نمى مرد، آيا زمين تنگ نمى شد؟ و مسكنها واگر هر كه وا

سر زمين و مساكن و كشتزار  و ابزار زندگى برايشان اندك نبود؟ اينان با اينكه يكى يكى مى ميرند، بر

. يند و نميرندچه رسد به آنكه به دنيا آ رقابت مى كنند و ميانشان جنگها رخ مى دهد و خونها مى ريزد،
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اگر مطمئن مى شدند كه نمى . اينان حاكم مى گشت  در اين صورت حرص و طمع و قساوت قلب بر

راضى نمى شد، به كسى كه از آنان چيزى مى طلبيد چيزى نمى  ميرند، هيچ كس به آنچه داشت قانع و

ملول و خسته و  ر دنياهمچنين از زندگى و تمام امو. بالها را فراموش نمى كردند دادند و دشواريها و

زندگى خسته مى شود و چه بسا طلب  دلگرفته مى گشتند چنانكه گاه كسى كه عمرى طوالنى مى يابد از

 .مرگ و رهايى از دنيا نمايد

مرگ نكنند و به آن  سزاوار بود كه سختيها و ناگواريها از ايشان برداشته مى شد تا تمناى: اگر بگويند

 .اشتياق نورزند

استكبار روى آورند و   پاسخ به اين شبهه ، اشاره كرديم كه اين امر باعث مى شود كه به فساد وما نيز در

 .دين و دنياى خويش را فاسد گردانند

و زندگى بر آنان تنگ  خوب بود كه توالد و تناسل نمى كردند تا شماره آنان نيفزايد و جايگاه: اگر بگويند

 .نشود

توليد نسل نمى  سانهاى يك دوره پاى در اين دنيا مى نهادند و آنگاه بهاگر تنها ان: در پاسخ بايد گفت 

برخوردارى از نعمتهاى دنيا و  پرداختند، غالب انسانها از نعمت بزرگ آفرينش و هم از ورود به عالم و

 .آخرت محروم مى گشتند

پايان جهان هستى  ده و تابايد در همان دوره اول تمام انسانهايى كه آفريده شده اند و در آين: اگر بگويند

 .آفريده مى شوند همزمان با هم آفريده مى شدند

تاءمين نمى شود،  باز همان مشكلى كه ذكر كرديم كه جايگاه و روزى آنان يكجا: در پاسخ مى گوييم 

مثل و توالد در ميانشان نباشد، انس و الفتهاى فاميلى و  وانگهى اگر توليد. اينجا هم پيش مى آيد

سختيها اينها همه دليل آن است كه جز آنچه با تدبير و حكمت پديد  دى ، يارى كردن در وقتخويشاون

 . خيالپردازيها و اقوال و آراء ديگر ناصواب و بى ثمر است آمده تمام

 اشكالى ديگر بر تدبير آفرينش و پاسخ آن

بير است و حال آنكه اين چه تد: اشكال كند كه  شايد كسى به گونه اى ديگر بر تدبير و حكمت عالم

ناتوانان ستم مى كنند و مالشان را بغصب مى گيرند، ناتوان مورد  مردمى عزيزند، گروهى كه زورمندند، بر

فاجر  بيچارگان پايمال اقويا مى گردند، صالح و مؤ من ، فقير و گرفتار و فرد فاسق و ستم واقع مى شود و

اگر در عالم ، تدبير . گردد رگ شده بزودى معاقَب نمىدر نعمت و رفاه است و كسى كه مرتكب گناهانى بز

حساب شده بود، به صالح ، نعمت و  و حساب و كتاب دقيقى حكومت مى كرد بايست همه چيز مناسب و

گشتند و زورمند هيچ گاه اجازه ستمگرى بر ناتوان نمى  روزى مى رسيد و كافر و فاسق از آن محروم مى

 .  بايد شخص گناهكار بسرعت معاقب و گرفتار عذاب مى گشتبود همچنين اگر تدبيرى. يافت 

 : در پاسخ به اين مستشكل بايد بگوييم

آفريدگان است از بين  و نيكوكارى كه وجه امتياز انسان از ديگر (( احسان)) اگر چنين بود، جايگاه رفيع

يك و عمل صالح انجام وعده الهى كار ن كسى به خاطر ثواب و پاداش و اعتماد و اطمينان به. مى رفت 

شبيه بودند كه خود اختيارى نداشتند، در نتيجه بايد  همچنين در اين صورت ، مردم به حيوانات. نمى داد

نيز هيچ كس به خاطر يقين به . شوند و با علف تطميع گردند تا كار كنند ساعت به ساعت با عصا تهديد

در مى  رز انسان خارج مى شدند و در حد حيواناتدر اين صورت از م. هراس از عقاب كار نمى كرد ثواب و

 .كردند از امور غيبى آگاهى نداشتند و تنها به خاطر نعمتهاى حاضر دنيايى كار مى. آمدند
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عمل نيكو مى كرد، و اگر كسى  همچنين اگر چنين بود شخص نيكوكار، تنها به خاطر روزى و امور دنيايى

اعمال مردم از امور  خالصه اينكه تمام. ب آنى در دنيا بودنزول عذا ستم نمى كرد تنها به خاطر عدم

نيز . اوست در كارشان نبود دنيايى سرچشمه مى گرفت و هيچ يقين و ايمان به خدا و آنچه در نزد

وانگهى هميشه چنانكه اين شخص اشكال  . استحقاق ثواب و پاداش اخروى و جاودانگى آنها را نداشت

 جارى نمى  عافيت و بال خالف قاعده و قياس  ميشه تمكن ، غنا، فقر،كننده پنداشته است نيست و ه

است ؛ از اين رو به خاطر تدبير و حكمت الهى و نيز به خاطر آنكه  گردند و بسيارى از مواقع بر وفق قياس

پندار و به  خيال نكنند كه رزق و روزى براى كافران است و نيكوكاران از زرق محرومند و با اين مردم

 . صالحان را توانگر مى بينى ر روزى زياد فسق و فجور را برگزينند، به اين خاطر بسيارى ازخاط

زيانشان بر  بسيارى از فاسقان آنگاه كه طغيانشان باال مى گيرد و) بخالف پندار اين شخص (همچنين 

غرق  (( فرعون)) چنانكه .مردم و خودشان بسيار افزوده مى شود، در همين دنيا معاقب و عذاب مى گردند

 .قتل رسيد به (( بلبيس)) هالك شد و ((بخت نصر)) گشت ،

صالحان در سراى ديگر عطا  اگر مى بينى كه برخى از اشرار و فاسدان ، مهلت يافته اند و يا ثواب برخى از

نيستند و هيچ تنافى و تضادى با تدبير و حكمت  مى شود به خاطر مصالحى است كه بندگان بر آنها آگاه

شيوه را به كار مى بردند و بر تدبيرشان عيبى نيست و بلكه اگر  حتى پادشاهان زمين نيز گاه اين. اردند

 قياس و. مى اندازند و يا چيزى را مقدم مى گردانند دليل تدبير و نيك انديشى آنان است  چيزى را تاءخير

ميان آنها  ع اجراى تدبير درقاعده آنان نشان آن است كه اشيا آفرينشگر حكيمى دارند و هيچ چيز مان

مهمل مى گرداند و به حال خود  نيست ؛ زيرا خالق و آفريننده تنها در سه صورت خلق و آفرينش خود را

تمام . است و يا شرارت دارد و بدى در سرشت اوست  يا ناتوان و عاجز است ، يا ناآگاه و بى خبر: مى گذارد

ل و ناشدنى است ؛ زيرا اگر عاجز بود قادر نبود كه اين آفريده جل و عال محا اين موارد در كار آفرينش او

اگر  و عظيم را بيافريند و اگر جاهل بود، اين همه حكمت و تدبير شگفت در آنها نمى نهاد و هاى شگفت

 .بد خواه و شرور بود اقدام به آفرينش و انشاى آفريدگان نمى كرد

و حقيقت  محاله مدبر و حكيم نيز باشد اگر چه كنهحال كه چنين است ، پس بايد، خالق اين هستى ال

پادشاهان نيز در نزد عامه  درك نشود؛ زيرا بسيارى از تدابير و حكمتهاى) در بسيارى از مواقع (اين تدبير 

بر آنها واقف شوند به صواب و تدبير كار او پى  مردم ناشناخته است و اينان از اسباب آنها بى خبرند و اگر

 .مى برند

حكم به سردى يا گرمى آن مى   دارويى بر تو پوشيده باشد و در آن ترديد كنى ، به دو يا سه بار تجربهاگر

نادانان با اين همه دليل كه در شماره نيايد  كنى ، و شك تو برطرف مى شود، پس چرا اين منكران و

شيده باشد و حكمت گردند؟ اگر نيمى از عالم صوابش پو معتقد به جريان تدبير و حكمت در هستى نمى

عقل و درايت و صواب بدور است كه جهان را يكسره درهم و خود به خود و  نهفته در آن معلوم نگردد از

 ؛ زيرا نيم ديگر آن را مى بينيم كه چه استوارى ، حكمت و صوابى در آن است و اين تصادفى بدانيم

تمام اشيا و  چه رسد به آنكه اگر. ردمسائل خيال را از شتابزدگى در حكم كردنى اين چنين باز مى دا

رسيم و اين حكمتها  حوادث هستى را تفتيش و تحقيق و وارسى كنيم به حكمت و تقديرى شگفت مى

از آن را و حكيمانه تر از آن را  چنان است كه به ذهن احدى ، چيز درستى خطور نمى كند مگر آنكه بهتر

 .در عالم هستى مى يابد

 ستىنام يونانى اين جهان ه
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 (( آراستگى)) معنى اين كلمه به. است  (( قوسموس)) بدان كه نام اين جهان در نزد يونانيان! اى مفضل 

آيا اين نامگذارى جز براى آن . اند كسانى كه دعوى فلسفه و حكمت دارند نامش را اينگونه نهاده. است 

 اينها نشدند و در نهايت جهان ديدند و راضى به است كه در آن ، حساب و كتاب دقيق و نظم و حكمت را

نام نهادند تا بگويند كه با تمام استوارى و حكمتى كه در آن نهفته در  (( زينت)) و (( آراستگى)) هستى را

 . و زيبايى نيز هست ((بهاء)) و (( حسن)) نهايت

 مانى كور است و داليل حكمت را نمى نگرد

گروه با  ى بينند و طبيب را بر خطا مى دانند ايندر شگفت آى از قومى كه در طب عيبى نم! اى مفضل 

. تصادفى و از سر خود مى پندارند اينكه هيچ چيز از عالم را بى خود و بى حكمت نمى نگرند ولى جهان را

در آفرينش نمى بينند و زبان را به نكوهش  كسانى دعوى حكمت مى كنند ولى حكمت را! نيز شگفتا

اما  كه دعوى دانستن اسرار دارد) مانى (بلكه شگفتا از كار آن تيره بخت . جل و عال گشوده اند آفرينشگر

و ناصوابى مى  كار آفرينش جهان را تواءم با خطا و لغزش. از ديدن داليل حكمت در آفرينش كور است 

 !جهل نسبت مى دهد پندارد و آفرينشگر بلند مرتبه ، حكيم و كريم را به

 !!ه در عقل نيايد حس نشودكه چرا چيزى ك (( معطله)) انتقاد

. عقل نيز به درك آن موفق نمى شود در شگفت آى از گروه معطله كه خواستند چيزى را حس كنند كه

چرا با عقل هم : و تكذيب پرداختند و گفتند هنگامى كه نتوانستند آن را درك كنند، به جحد و انكار

 ادراك نمى شود؟

آن است درك نمى  برتر است ، چنانكه چشم چيزى را كه برتر اززيرا او از عقل و انديشه : پاسخ داده شد

اين اعتقاد از چشم . انداخته است  اگر سنگى را در هوا ببينى مى دانى كه كسى آن را در هوا. تواند كرد

عقل آن را تشخيص داده است و عقل حكم مى كند كه يك  نيست بلكه عقل حكم به آن مى كند؛ زيرا

عقل  نمى بينى كه ديدگان از مرز و حد خود نمى گذرند؟ پس. شود وا پرتاب نمىسنگ خود به خود به ه

اقرار مى كند و در مى  نيز در شناخت آفرينش ناتوان است و از حد خود نمى گذرد اما انسان او را با عقلى

 .نمى كند يابد كه مى داند چيزى هست ولى ديدنى نيست و هيچ حسى آن را درك

 اخت اقرارى در مى يابد، نه احاطه اىعقل ، خداى را با شن

كند و نه چنانكه به  عقل آفرينشگر را چنان مى شناسد كه او را وادار به اقرار مى: بر اين اساس مى گوييم 

 .او احاطه پيدا كند

عقل لطيف او را بشناسد و حال آنكه عقل او قاصر از  چگونه بنده ضعيف را مكلف ساخته كه به: اگر بگويند

 ه اوست ؟احاطه ب

كنند كه به او يقين  يعنى بايد تا حدى تالش. بندگان تا حد توان و طاقت مكلفند: در پاسخ گفته مى شود

چنانكه . شناخت احاطه اى نيستند اينان مكلف به. پيدا كنند و امر و نهى او را بشنوند و فرمان ببرند

ست يا بلند، سفيد است يا گندمگون بلكه او كوتاه ا پادشاه بر زير دستانش واجب نمى كند كه بدانند آيا او

نمى بينى وقتى كه فردى به آستان پادشاهى رسد، و . از مردم مى طلبد اقرار و اعتراف به فرمانهاى خود را

سزاوار عذاب و  ،(( خود را بر من بنمايان تا تو را خوب بشناسم و اگر نه سخنانت را نمى شنوم)) :بگويد

آفرينشگر اقرار مى كند كه بتواند بر او   نيز كسى كه تنها هنگامى به خداوند.عقاب آن پادشاه مى گردد

 . الهى افكنده است  سخط و خشم احاطه يابد، خود را در معرض 

 است ؟ (( كريم او عزيز، حكيم ، جواد و)) : آيا او را در وصف نمى آوريم و نمى گوييم: اگر بگويند
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اما كنه آن را  مى دانيم كه او حكيم است.  اقرار است نه احاطه تمام اين صفات ، براى: پاسخ مى دهيم 

چنانكه گاه آسمان را مى بينيم ولى . است  و ديگر صفات نيز همين گونه ((جواد)) و ((قدير)) نمى يابيم ،

و مى نگريم ولى به پايان آن آگاه نيستيم ، بلكه او بى پايان است  به جوهر و كنه آن پى نمى بريم ، دريا را

عقل راهنمايى براى شناخت  اما. اين امثال است و همه امثال كوتاهتر از توان بيان اوست  برتر از تمام

 . اوست

 چرا عقايد درباره او ناهمگون است ؟: اگر بگويند

اوهام ناتوان و  گاه مردم با. زيرا اوهام از درك مقدار عظمت و سترگى او عاجز است : پاسخ داده مى شود

ادراك امورى چند كه در خفا  اينان كه از. ى خواهند او را بشناسند و به او احاطه پيدا كنندضعيف خود م

 احاطه مى يابند؟ از او پست ترند، ناتوانند چگونه او را مى شناسند و به او

 آفرينش خورشيد و اختالف فالسفه در شكل و مقدار آن

اين رو هر كس   كنه آن پى برده نمى شود؛ ازاز جمله اين امور خورشيد است كه بر عالم مى تابد و به

آفتاب فلكى : اى مى گويند پاره. چيزى گفته است و فالسفه سخن يكسانى در وصف آن ذكر نكرده اند

 .شعله مى پراكند دهان دارد و اينگونه. است كه درون آن آكنده از آتش است 

 . نوعى ابر است: شمارى گفته اند

 . مى كند  و آينه است كه آتش را مى گيرد و منعكس شبيه شيشه: عده اى گفته اند

 .جسم لطيفى است كه از آب دريا منعقد مى شود: چندى گفته اند

جوهر : ديگر گفته اند بعضى. اجزاى بسيارى از آتش است كه به گردهم آمده است : برخى ديگر گفته اند

 .يستندشكل آن همراءى ن پنجمى است كه با جواهر اربعه فرق دارد ولى در

 . صفحه عريضى است: عده اى ديگر گفته اند

 . اختالف كرده اند يك شى ء كروى شكل است ولى در مقدارش : پاره اى ديگر گفته اند

 . دقيقا به اندازه و شبيه زمين است: برخى مى گويند

 . از زمين كوچكتر است: عده اى مى گويند

 . خورشيد از آن هم بزرگتر است: شمارى مى گويند

نظر درباره  اين همه اختالف. هل هندسه مى گويند؛ خورشيد صد و هفتاد مرتبه بزرگتر از زمين است ا

 .خورشيد نشان آن است كه اينان هنوز به كنه و حقيقت آن دست نيافته اند

چگونه است  حال كه خورشيد با آنكه چشم ، آن را مى بيند، عقلها از دريافتن حقيقت آن عاجز است ،

 شده است ؟ چرا پوشيده:  لطيفتر از آن است كه در حس و وهم آيد؟ اگر بگويندموجودى كه

كه خود  مقصود ما اين نيست كه با كمك چيزى خود را پوشانيده و مانند مردم است: پاسخ داده مى شود

است كه اوهام  او آنقدر لطيف: را در پشت در و ديوار مخفى مى كنند، بلكه مقصود ما آن است كه 

چنين است و نمى توان آن را  كه يكى از آفريدگان اوست (( نفس))  به آن نمى رسد، چنانكهآفرينش

 .مشاهده كرد

نادرست است ؛ زيرا كسى  چرا لطيف است ؟ اين سخنى كه بسيار برتر از اين گفته هاست او: اگر بگويند

براستى كه او .  آنها برتر باشدباشد و از همه كه آفرينشگر همه چيز است بايد با همه آنها متفاوت و متباين

 . است منزه و واالتر از پندار خيالپردازان

  شناخت او به چهار صورت است
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: پاسخ گفته مى شود چگونه مى شود كه با همه چيز مباين و از همه چيز برتر باشد؟ در: اگر بگويند

 :شناخت حق چهار صورت دارد

 . بررسى شود كه آيا موجود است و يا نيست 1

 .ذات و جوهر او شناخته شود 2

 .كيفيت و صفت او شناخته شود 3

 دانسته شود كه چرا و به چه علت اينگونه است ؟ 4

چگونه و  او: اگر بپرسيم . در ميان اين شناختها، انسان تنها مى تواند بداند كه او هست و وجود دارد

 .  معرفت با اوستكمال و. چيست ؟ جوابى نمى يابيم ؛ زيرا شناخت كنه او ممتنع است 

علت و  جل و عال اگر از دليل و سبب او بپرسيم در واقع او را از صفت آفرينشگرى انداخته ايم ؛ زيرا او

شناخت انسان به اينكه او  وانگهى دانش و. سبب هر چيزى است و هيچ چيز علت او نمى تواند باشد

اگر انسان نفسش را شناخت الزم  انكهچن. موجود است هيچ تالزمى با شناخت ماهيت و كيفيت او ندارد

 . و لطيف نيز همين گونه است نيست كه حتما ماهيت و كيفيت آن را نيز بشناسد، امور روحانى

 . نيست از قصور علم به او، او را چنان وصف مى كنيد كه گويى اصال معلوم: اگر گفته شود

چنين است ولى از  رسد و بر او احاطه يابداو از آن جهت كه عقل بخواهد به كنه او ب: پاسخ داده مى شود

او از سويى گويى كه . استدالل شود از هر نزديكى نزديكتر مى شود جانب ديگر اگر با داليل درست و كافى

بر كسى پوشيده نيست و از سوى ديگر گويى چنان غامض و پيچيده و مخفى است كه  واضح و پيداست و

داليل روشن ظاهر است ولى خود به خود از  با شواهد و:  است عقل نيز چنين. آن را در نمى يابد كسى

 . ديده ها پوشيده است

 اصحاب طبايع و مناقشه سخن آنان

آنان . كامل است  طبيعت كار بى فايده اى نمى كند و همه چيز در آن تام و: اهل طبيعت مى گويند

حكمت را به طبيعت داده كه   اينچه كسى: اگر به آنان گفته شود. حكمت را دليل اين عقيده مى دانند

 تجربه باز از آن عاجزند؟ چيزى كه عقلها نيز با اين همه. هيچ چيز از حدش خارج نگردد

انكار كرده اند؛  خود طبيعت حكمت و قدرت اين اعمال را دارد، در واقع اقرار كرده اند به آنچه: اگر بگويند

اما اگر اين ). قادر و حكيم است  ت اختالف در نام ايندر اين صور. (زيرا اينها همه صفات آفرينشگر است 

 . فعل ازان خالقى حكيم است صفات را از طبيعت ندانند مى رساند كه

همه چيز اتفاقى  گروهى از گذشتگان ، هدفمندى و تدبير و حكمت را در اشيا انكار كردند و پنداشتند كه

چند استناد كردند كه در ظاهر،  ب خود به امورىاينان بر اين عقيده ناصوا. و تصادفى پديد آمده است 

انگشتى زايد دارد يا ناقص الخلقه و درهم  تولد انسانى ناقص و يا كسى كه: خالف قاعده است ؛ مانند

 .داليل مى گويند كه جهان و اشيا تصادفى و اتفاقى پديد آمده اند اين گروه با اين. آميخته است 

 : اسخ داده استبه آنان چنين پ (( ارسطاطاليس))

خود خارج مى  اينكه گاه بالعرض و اتفاق چيزى به خاطر دليلهاى چندى پديد مى آيد و از راه طبيعى

هميشه و به طور دائم جارى  شود به منزله بيرون رفتن امور از حالت طبيعى نيست و اين اتفاقات نادر

 (. ور اتفاقى ، مهمل بشماريماين ام تا دليل نبود حكمت گردند و آفرينش را به خاطر(نيستند، 

به دنيا مى آيد، دو  تو غالبا حيوانات را به يك صورت ثابت مى بينى ، مثال انسان هنگامى كه! اى مفضل 

كسى به خالف اين صورت پديد مى آيد  اما اگر. دست ، دو پا و پنج انگشت دارد و انسانها غالبا اينگونه اند
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. به علت ماده اى است كه جنين از آن پديد مى آيد ى آيد يابه خاطر علتى است كه در رحم پديد م

تدبير و حكمت به كار مى بندد اما گاه ابزارى ناقص است و مانعى  چنانكه گاه انسان در كارى كه مى كند

و نقصها به همين خاطر كه ذكر شد گاه در اوالد حيوان نيز پديد مى آيد، چنانكه  اين امور. پيش مى آورد

مردم سالم و  اما اكثر.  عضوى زايد دارد، يا ناقص است و يا مشوه و درهم ريخته به دنيا مى آيدبچه احيانا

 بى  اى رخ دهد تمام كارهايش  طبيعى به دنيا مى آيند چنانكه اگر در كار صانعى به خاطر خاصى مساءله

مت نمى سازد نمى ظاهرا با تدبير و حك حكمت نيست ، همچنين اگر در طبيعت مواردى چند رخ نمود كه

تدبير و حكمت پنداشت و يا همه چيز آن را تصادفى و  توان سير طبيعت را ناهماهنگ ، ناصواب و بى

است كه گاه پيش مى آيد نه اينكه غالب را اتفاقى پنداريم و نادر را كلى  بلكه اتفاقى آن(اتفاقى دانست 

 .( شماريم

ل رخ نمودن امرى در كار طبيعت كار خالف قاعده دلي پس درست نيست كه كسى به خاطر آنكه گاه به

 .بى تدبيرانه بداند اى سر مى زند، آن را خالف طبيعت و

 چرا چنين وقايعى پديد مى آيد؟: اگر بگويند

چيزى در كار  تا خيال نشود كه همه چيز ضرورتا از طبيعت سر مى زند و جز طبيعت: پاسخ داده مى شود

طبيعت را چنان آفريد كه در  دير و حكمت آفرينشگر حكيم است ؛ زيرابلكه كار آفرينش با تق. نيست 

داليل و علل خاصى از مسير معروف و هميشگى  بيشتر اوقات بر يك مسير باشد و گاه به خاطر وجود

كسى ديگر آن را تدبير مى ) از خود آن نيست بلكه (كار طبيعت  بيرون رود تا بدين وسيله ثابت گردد كه

كه  براستى. نيازمند است  تبارك و تعالى غايت ، به ابداء و قدرت و اتمام آفرينشگر يدن بهكند و براى رس

 . او احسن الخالقين است

سپاس گوى و از  آنچه را كه به تو دادم بگير و حفظ كن و خدايت را در برابر نعماتش شكر و! اى مفضل 

را و شواهد تدبير و حكمت عالم را بيان و شرح داليل فراوان آفرينش  اندكى از. اولياى بزرگ او پيروى نما

 .گفتم تدبر كن و نيك بينديش و از آنها درس عبرت بگير در آنچه. كردم 

و از حال  اين سخن را گفتم. به كمك و يارى شما چنين مى كنم ، ان شاءاهللا ! آقاى من : عرض كردم 

 اى مفضل ؟ چگونه مى بينىخود را : هنگامى كه به هوش آمدم فرمود. رفتم و مدهوش گشتم 

گويى كه در برابر من  و تاءييد او از آنچه نوشتم بى نياز شدم و اين معارف) ع (به يارى مواليم : گفتم 

سزاوار و شايسته و مستحق حمد و شكر  مواليم را شكر و سپاس كه او. است و از روى آنها مى خوانم 

 . است

دار كه در   را فارغ گردان و ذهن و انديشه و آرامشت را نگاهدل خود! اى مفضل : فرمود) ع (آنگاه امام 

انواع فرشتگان و  آينده از دانش ملكوت آسمانها و زمين و آفرينش شگفت در آنها و ميان آنها و درباره

زمين هفتم و آنچه در تحت آن  صفوف ، مقامات و مراتب آنان تا سدرة المنتهى و آفرينش جن و انس تا

هرگاه كه . دانى تنها جزئى از آنها مى شود آنگونه كه آنچه اكنون مى. ح خواهم كرداست براى تو شر

جايگاه و موقعيت تو در قلب . در نزد ما منزلتى واال و رفيع دارى  تو. خواهى برو و بيا كه تو مصاحب مايى 

 .  از من مطلبتا خود نگفته ام ، آنچه را كه به تو وعده كرده ام. تشنه است  مؤ منان بسان آب براى

آنگونه حالت مباركى  مرخص شدم كه بعيد است كسى) ع (با چنان حالتى از نزد مواليم : مفضل مى گويد

 .پيدا كرده باشد

، روز ميالد 1415در هفدهم ربيع االول سال  (( مفضل توحيد )) خداى را سپاس كه ترجمه كتاب شريف
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به دست بنده ناچيز، نجفعلى ) ع (ارش ، امام جعفر صادق و فرزند بزرگو آله صلى اهللا عليه و پيامبر گرامى

 به پايان رسيد عفى اهللا عنه ميرزايى

 

 

 

 

 


