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  مقدمه مصحح
  .و فى انفسھم حتى يتبین لھم انه الحق سنريھم آياتنا فى اآلفاق 

  .52سوره فصلت ، آيه 
امام حق ، پیشواى مؤ منان ، نوربخش ھدايت طلبان و دلیل رھروان طريق حق و وارث انبیا و مصداق اتم و 

امام ، ابر پرباران و ماه تابان و خورشید درخشان ھدايت است و راه روشن . اكمل عبادالرحمان است 
  .سعادت 

امام ، . ، رھبر سیاسى و فكرى جامعه و خلیفه خدا در روى زمین و حاكم و ولى امر مؤ منان است امام 
امام علیه السالم ، مخزن علوم الھى و از . معدن قداست و طھارت و پارسايى و زھد و علم و عبادت است 

سیراب مى راسخان در علم است كه ھمه تشنگان علوم و معارف اسالمى از آبشار خروشان دانشش 
امامان پاك به دلیل وسعت علمى كه داشتند، خاصه آن علمى كه منشاء الھى داشته در جامعه . شوند

اسالمى ، مرجعیت علمى داشتند و خلفا، امرا، فرھیختگان در بسیارى از مشكالت فقھى ، كالمى و دينى 
  )1(.خويش به آنھا رجوع مى كردند

پیش از آن كه مرا از كف  .سلونى قبل ان تفقدونى : بارھا مى فرمود) علیه السالم (امام امیر مؤ منان على 
  )2(.دھید از من بپرسید

) علیه السالم (به شھادت تاريخ ، احدى از صحابه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله جز على بن ابى طالب 
  .چنین ادعايى نكرده بود

علیه (باره علوم گسترده و بیكران ائمه ھدى علیھم السالم از لسان درباره حضرت صادق در روايتى در
من به آنچه در آسمان ھا و زمین و بھشت و جھنم است ، علم دارم و از دقايقى كه : آمده است ) السالم 

  )3(.قبال اتفاق افتاده و بعدا روى مى دھد، اطالع دارم 
با توجه به آنچه به عنوان نمونه ذكر شد، جاى ھیچ تعجبى نیست كه ببینیم از آن مخزن علم الھى ، 

  .رف تجربى است كند كه به اصطالح اين عصر، جزو معا  علومى تراوش 
صادر شده و ھم اينك در دست ) علیه السالم (از جمله آثارى كه در اين زمینه از لسان مبارك امام صادق 

كه به واسطه يكى از شاگردان ممتاز امام  ))توحید مفضل ((است روايتى طوالنى است در توحید، معروف به 
  .به جاى مانده است ) علیه السالم (صادق 

اين . ب يكى از تربیت يافتگان حوزه شكوفاى شیعه ، مفضل بن عمر جعفى كوفى است راوى اين كتا
دانشمند نامى كمال و فضیلت فراوان داشته و عمرى با حضور در محفل امام صادق و امام كاظم علیھما 

مفضل در زمره اصحاب خاص امامان بوده و در . السالم از مكتب سعادتبخش ايشان درس معرفت آموخت 
  .اين راوى نور آثار ماندگارى داشته است . آنان از موقعیت ويژه اى برخوردار بوده است  نزد

براساس آنچه در كتب رجال و تاريخ آمده است ، امامان شیعه در بزرگداشت و گرامیداشت مفضل سخن ھا 
از مجموع اين روايات بخوبى روشن مى شود كه مفضل مورد لطف و عنايت و  )4(.گفته و درھا سفته اند



بیان ) علیه السالم (با دقت در متن حديث و معارف بلندى كه امام . وثوق ائمه علیھم السالم بوده است 
ده مقام علمى مفضل نیز آشكار مى شود؛ زيرا پیامبران و امامان با ھر مخاطبى به میزان فھم و دانش فرمو

  )5(.آنان سخن گفته اند
. خوشبختانه توحید مفضل از ديرباز مورد توجه علما و بزرگان بوده و حتى به زبانھاى ديگر ترجمه شده است 
و براى بھره گیرى فارسى زبانان دانشمند بزرگ و احیاگر میراث شیعه ، عالمه نامى محمد باقر مجلسى 

مترجم ((نكات ارزشمندى را تحت عنوان اين كتاب پرارزش را به فارسى ترجمه و در جاى جاى كتاب ) قده (
از آنجا كه اغلب چاپھاى موجود . از اين كتاب چاپھاى متعدد نشر يافته است . بدان افزوده است  ))گويد

داراى غلطھا و اشتباھات چاپى و فاقد فھرست ھاى فنى و حروفچینى و چاپ مناسب و در خور بود، به 
به مناسبت برگزارى كنگره بزرگداشت عالمه مجلسى ، چاپ  دلیل ويژگى ممتاز اين كتاب به نظر رسید

  .مصحح و تحقیق شده اى از اين اثر عرضه شود
براى آن كه متنى درست و در خور از ترجمه توحید مفضل در دسترس طالبان قرار گیرد از نسخه ھاى خطى 

در  2051ه و به شماره و چاپى خاصه نسخه اى كه توسط عالم فرزانه عبدالصمد فیروز آبادى استنساخ شد
نگاھدارى مى شود، استفاده شده اما چون ) ره (كتابخانه عظیم مرحوم آيت اهللا العظمى مرعشى نجفى 

مخاطبان اين اثر عامه مردم ھستند از ذكر تفاوت نسخ و بحثھاى مربوط به اين امر ذكرى به میان نیامد تا 
  .باشندخوانندگان اثرى روشن و پیراسته براى مطالعه داشته 

ما عالوه بر مقدمه و ويرايش صورى و تیترگذارى و فھرست ھاى فنى الزم و استخراج آيات و روايات در 
و مقدمه ارزنده ) ره (پانوشت اعالم كتاب را به اجمال معرفى كرده و پاورقى ھاى استاد عالمه طباطبايى 

  .وده ايم محقق رجالى آيت اهللا حاج شیخ محمد تقى تسترى را بر اين كتاب افز
ھدف از اين خدمت ناچیز نه اظھار كمال بوده و نه كسب عنوان ، بلكه مراد مشاركت در گرامیداشت و اداى 

 :دين بود نسبت به عالمه بزرگوار مجلسى و بقاى اثر كه سعدى شیرازى گويد

  ز ما هر ذره خاك افتاده جایى    بماند سالها این نظم و ترتیب

  كه هستى را نمى بینم بقایى    از ماندغرض ، نقشى است كز ما ب

  كند در كار درویشان دعائى    مگر صاحب دلى روزى به رحمت

در پايان ضمن درود بر روان مؤ لف بزرگ و بى ھمتاى كتاب ، و ستايش عظمت كار وى ، به ناچیزى كار و 
ب مقبول دوستداران آثار عالمه امیدوارم كه اين كتا. قصور خود در تصحیح اين اثر ارزنده اعتراف مى كنم 

  .مجلسى واقع گردد و براى احیاى نام و آثار زنده ياد مجلسى مؤ ثر و سودمند افتد

  و الحمد هللا اوال و آخرا و ظاھرا و باطنا
  باقر بیدھندى - قم 

  )ره (مقدمه آيت اهللا شوشترى 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .آله الطاھرين الحمد هللا رب العالمین و الصالة على محمد و 
چون در اين زمان ماديت بر مردم غالب شده و اسباب شھوت رانى زياد گرديده و ديانت مانع از اين دو است 

چه (، لذا اشخاصى مغرض تا مى توانند القاء شبھه مى كنند و منكر وجود صانع كه از آفتاب روشن تر است 
مندان ھر كدام به سھم خود در اين موضوع كتاب و اگر چه دانش. مى شوند) آفتاب يكى از مصنوعات اوست 

نوشته و دالئل متقن دندان شكنى براى خصم آورده ولى ھیچ كتابى در اين خصوص بھتر از كتاب توحید 
در وقتى ) (امام ششم شیعه بر مفضل امالء نموده ) علیه السالم (كه مطالب آن را حضرت صادق (مفضل 

و عبدالملك بصرى و  )8(و ابوشاكر ديصانى  )7(چون ابن ابى العوجاء و ابن مقفع  )6(:كه جمعى از زنادقه 
نیست كه البته اگر از كسانى ) جمعى ديگر پیدا شده بودند كه ايشان را به آنچه فرموده منكوب سازد

  :نباشد كه خدا درباره آنھا فرمود
  )9(.و لو اننا نزلنا الیھم المالئكة و كلمھم الموتى و حشرنا علیھم كل شى ء قبال ما كانوا لیؤ منوا

اشخاصى ھستند كه نفوس خبیثه دارند كه اگر مالئكه از آسمان بر ايشان نازل گردد، و مردگان از : (يعنى 
به زبان آمده و به ايشان بگويند كه ايمان به صانع قبرھا بیرون آمده با ايشان سخن گويند، و ھر چه ھست 

  ).عالم بیاوريد حاضر نیستند ايمان بیاورند
خواه ناخواه با ديدن و خواندن اين كتاب اعتراف به وجود صانع حكیم قادر لطیف علیم خبیرى خواھد نمود و 

ھا را مفحم و مجاب نمايد  گذشته از آن كه آن حضرت به مفضل تعلیم نمود كه با مطالب اين كتاب آن دھرى
و نیز فرمايشات ديگر داشته كه ثابت مى كند به اھل عالم . در چند مجلس ايشان را منكوب فرمود  خودش 



غیر از وجود صانع حقانیت اصل اسالم و از فرق آن امامیه شیعه اثنى عشريه را كه چون مطالبى فرموده كه 
  .ته باشد آن مطالب را بگويدمحال است غیر از كسى كه با مبداء اتصال داش

يكى از : اما آن مجالس را شیخ صدوق در كتاب توحیدش روايت مى كند از ابى منصور متطبب كه گفت 
در مسجد الحرام بوديم ، ابن مقفع گفت  ))ابن مقفع ((و  ))ابن ابى العوجاء((اصحابم برايم نقل كرد كه من و 

در اينھا ) جماعتى كه در مسجد دور خانه خدا طواف مى كردندو اشاره كرد به (اين خلق را مى بینید ((: 
و اشاره به حضرت (كسى نیست كه لیاقت اسم انسانیت را داشته باشد مگر آن شخصى كه آنجا نشسته 

  ))!و باقى ھمه اين مردم حیوانات و حشرات اند) صادق علیه السالم نمود
  ين شخص اين امتیاز را قائل شدى ؟چگونه براى ا: رفیق او ابن ابى العوجاء به او گفت 

  .چون نزد او ديده ام چیزھايى كه نزد ھیچ كس غیر از او نديده ام : گفت 
  .بايد او را امتحان كرد ببینیم اين طور است كه مى گويى يا خیر: ابن ابى العوجاء در جواب گفت 

ه كنى طورى به تو كند كه تو دست اين كار را نكن مى ترسم اگر نزد او بروى و محاج: ابن مقفع به او گفت 
  .بردارى ) يعنى دھرى بودن (از مسلك خود 

بلكه مى ترسى كه من او را امتحان كنم و معلوم شود حرفى كه درباره او زده : ابن ابى العوجاء به او گفت 
  .اى درست نبوده 

رو و ھر چه مى توانى پاينده حال كه اين خیال را كرده اى پس بلند شو و به نزد او ب: ابن مقفع به او گفت 
  .خود باش كه تو را به زانو در نیاورد، پس ابن ابى العوجاء به طرف آن حضرت روان شد

اين ((: من و ابن مقفع مانديم تا برگردد، طولى نكشید كه برگشت و به ابن مقفع گفت : راوى مى گويد
ھر وقت خواسته باشد مجسم شده  بشر نیست و اگر در دنیا يك روحانى مجرد باشد كه  شخص از جنس 

  )).و آشكار گردد و ھر وقت خواسته روح محض و در باطن باشد اين شخص است كه گفتى 
اگر مطلب : من رفتم و پھلوى او نشستم ، جماعتى نزد او بوده گذاشت تا ھمه رفتند رو به من كرد و گفت 

-و البته اين طور است  -د كه صانعى دارنداين طور است كه اين مردم كه دور خانه طواف مى كنند مى گوين
، پس اينھا اھل سالمت و شما اھل ھالكتید كه قائل به صانع خود نشده ايد، و اگر مطلب اين طور است 

  .پس آنھا ضررى نكرده اند - و البته اين طور نیست  -كه شما مى گوئید 
  .و اين مردم حرفمان يكى است  مگر ما چه مى گوئیم و اين مردم چه مى گويند ما: من به او گفتم 

چگونه حرفتان يكى است ؟ اينھا قائلند صانعى دارند كه ايشان را آفريده و مى میراند و دو مرتبه : گفت 
براى ثواب و عقاب بر حسب عمل ، ايشان را زنده مى كند و شما عقیده تان اين است كه عالم بى صانع 

  .است 
به او گفتم . فرصت را از دست ندھم : را از او غنیمتى دانسته ، گفتم من اين كلمه : ابن ابى العوجاء گفت 

اگر اين طور است كه تو مى گوئى ، پس اين صانع چرا خودش را براى خلقش ظاھر نكرد كه اختالف از بین 
 برداشته شود؟ چرا خود را از خلق پنھان كرد و رسول فرستاد؟ اگر خود را پنھان نكرده بود مردم بھتر به او

  .ايمان مى آوردند
چگونه خدا خود را پنھان كرده ؟ چگونه پنھان است از تو كسى كه تو نیست : يك مرتبه به من توپید و گفت 

بوده اى و تو را ھست كرده ، و كوچك بودى تو را بزرگ كرد، و ضعیف بودى تو را قوت داده ، چگونه پنھان 
كرده ، بیمار بوده تندرست مى كند، چگونه پنھان است از است از تو خدائى كه تو تندرست بودى تو را بیمار 

تو كسى كه پیوسته ھر طور بخواھد در وجود تو تصرفات مى نمايد از چیزى غضبناكى ، تو را از آن خوشنود 
مى كند، از چیزى خوشنودى تو را از آن غضبناك مى كند و گاھى كه شاد ھستى تو را محزون مى كند و 

ا شاد مى كند، كسى را مبغوض داشته تو را به او محبت مى دھد و كسى را كه گاھى كه محزونى تو ر
محبت داشته مبدل به بغض مى نمايد، و گاھى از كارى اباء و امتناع داشته تصمیم به جا آوردن آن به تو 

آن مى دھد و به چیزى تصمیم داشته به تو اباء و امتناع از آن مى دھد، گاھى از چیزى ترسیده تو را به 
رغبت مى دھد، گاھى به چیزى امیدوار بوده به تو ياءس مى دھد، گاھى از چیزى ياءس داشته به تو 

امیدوارى مى دھد، گاھى چیزى كه ھیچ وقت در دلت نبوده در خاطرت خطور مى دھد و بر عكس چیزى كه 
ر خود بیاورى به كامال آن را دانسته از خاطر تو محو مى نمايد كه ھر چه خواسته باشى آن را به خاط

  .خاطرت نمى آيد
آن قدر از آثار قدرت خداى خود كه ) يعنى جعفر بن محمد علیه السالم (اين شخص : ابن ابى العوجاء گفت 

اآلن : خودم ھست برايم شمرد و ديدم نمى توانم ھیچ كدام را انكار كنم تا آن كه به خود گفتم   در نفس 
  )10(.مجسم مى كند به ناچار از نزدش جستم  است كه خداى خود را ما بین خود و من

و  ))ابو شاكر ديصانى ((و  ))وجاءابن ابى الع((: و نیز در آن كتاب روايت كرده از ھشام بن حكم كه گفت 
در خانه خدا جمع شدند و بنا كردند به استھزاء نمودن به حاجیان و طعن  ))ابن مقفع ((و  ))عبدالملك بصرى ((

ابن ابى العوجاء بیائید ما چھار نفر سعى كنیم ھر يك ربع قرآن را نقض و : زدن بر قرآن ، پس به ايشان گفت 
وعده گاه ما سال ديگر ھمین موقع ھمین جا باشد كه . آن را باطل كرده باشیم باطل كنیم كه ھمگى كل قر

جمع شده و قرآن را نقض كرده ايم ، و قرآن كه نقض شد نبوت محمد كه آن را معجزه خود قرار داده نقض 
كرده ايم ، و نبوتش كه نقض شد اسالم باطل شده ، و اسالم كه باطل شد حرف ما كه عالم را صانعى 

  .ت ثابت مى شودنیس



سال آينده ھر چھار نفر نزد خانه خدا جمع . اين قرارداد را با ھم بستند و ھر كدام به طرف وطن خود رفت 
اما من از : شدند كه ھر يك بنا بود باطل كردن ربع قرآن را بیاورد ولى اولى آنھا ابن ابى العوجاء گفت 

برادران يوسف كه وقتى كه يوسف در مصر به آن تدبیر، برادر  پارسال تا اآلن تمام فكرم در اين آيه بود در مورد
: را از ايشان گرفت تمام ھّم خود را صرف چاره كردن نمودند و آيه اين است  ))بنیامین ((ابوينى خود يعنى 

ھر چه فكر كردم كه مانند آن بیاورم كه داراى آن فصاحت و جمع : گفت  )11(فلما استیاءسوا منه خلصوا نجیا
  !معانى باشد نتوانستم و فكر در اين يك آيه نگذاشته مرا فكر براى آيه ديگر بنمايم 

م از وقتى كه پارسال از نزد شما رفته ام ھمه فكرم در اين يك آيه بوده من ھ: دومى ايشان عبدالملك گفت 
مثلى براى شما زده گوش دھید اينھا را كه شريك خدا قرار مى دھید، اگر ھمه ! اى مردم : كه مى گويد

  :و آن آيه اين است ! بیافرينند نمى توانند  جمع شوند كه يك مگس 
ن الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يا ايھا الناس ضرب مثل فاستعموا له ا

  )12(.يسلبھم الذباب شیئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب 
  .ھر چه فكر مى كنم مى بینم نمى توانم مثل اين آيه درست كنم 

سومى ايشان ابو شاكر ديصانى گفت من ھم از وقتى كه از نزد شما رفته ام ھمه فكرم در اين بوده كه 
و اين  مى گويد اگر غیر از خداى يگانه خدايان ديگر كه شما مى گوئید بودند زمین و آسمان فاسد مى شدند

  )13(.لو كان فیھما الھة اال اهللا لفسدتااست آيه 
الم بشر نیست من ھم وقتى كه از نزد شما رفیقان اين قرآن از جنس ك: چھارمى ايشان ابن مقفع گفت 

رفته ام تمام فكرم در اين آيه كه پس از طوفان نوح و ھالك مردمان به غرق گفته شد به زمین كه آب خود را 
  :بلع كن و به آسمان كه از آب ريختن دست نگھدار و آيه اين است 

ھر چه فكر كرده ام گذشته از آن كه نمى توانم مثل آن  )14(و قیل يا ارض ابلعى ماءك و يا سماء اءقلعى 
  .بیاورم تمام نكات و محسنات آن را نفھمیده ام 

در اين بین كه آنھا با ھم مشغول اين مذاكرات در امر قرآن بودند : ويدھشام بن حكم راوى قصه مى گ
  :بر ايشان گذشت و اين آيه را براى ايشان خواند) علیه السالم (حضرت صادق 

  قل لئن اجتمعت االنس و الجن على اءن ياءتوا بمثل ھذا القرآن ال ياءتون بمثله و لو كان بعضھم لبعض 
  )15(ظھیرا

بگو اگر جمع شوند ھمه انس و جن بر آن كه مثل اين قرآن بیاورند نمى توانند : يعنى : معناى آيه اين است 
  .ن كه پشتیبان ھمديگر باشنداين كار را بكنند ولو آ

: ايشان كه حضرت را ديدند و اين آيه را از او شنیدند نگاھى به ھمديگر كرده و حالشان دگرگون شد و گفتند
اگر اسالم حقیقتى داشته باشد بايد جانشینى محمد پیغمبر امروز به اين شخص منتھى شود ما ھیچ وقت 

اين را گفتند و از نزد ھم متفرق شدند و اعتراف ! به لرزه نیفتدنشده او را ببینیم كه بدنھاى ما از ھیبتش 
  )16(.كردند كه ما نمى توانیم مثل اين قرآن بیاوريم 

و اما آن فرمايشات ، پس در كتاب مغز متفكر جھان شیعه امام جعفر صادق علیه السالم كه بیست و پنج 
نفر از استادان دانشگاه اروپا و آمريكا اصل انگلیسى آن را نوشته اند و ذبیح اهللا منصورى به اين اسم آن را 

ا كه استاد دانشگاه چه شھر و مملكتى آن كتاب اسم آن بیست و پنج نفر ر 10، 9ترجمه كرده و در صفحه 
بوده ذكر مى كند فقط دو نفر آنھا ايرانى بوده آقاى حسین نصر استاد دانشگاه تھران ، و آقاى موسى صدر 

  .مدير مؤ سسه علمى مطالعات اسالمى در صور لبنان 
كتاب  117صفحه آن وقت در . اول كسى كه خبر به گردش زمین به دور خود داد جعفر صادق بود: مى نويسد
گردش زمین به دور خود، به طور محسوس ، ثابت نشد مگر بعد از آن كه نوع بشر قدم به كره : مى نويسد

  .ماه گذاشت و از آنجا زمین را ديد
در آن (حتى در اول سالھاى فضانوردى فضانوردان ، نمى توانستند گردش زمین را به چشم خود ببینند چون 

نود دقیقه يا قدرى ) ھر(ه ثابت نداشتند در سفینه ھائى بودند كه ھر يك از آنھا در پايگا) سالھا فضانوردان 
بیشتر اطراف زمین مى گرديدند و نمى توانستند در حالى كه خود با آن سرعت اطراف زمین مى گرديدند به 

  .حركت وضعى زمین پى ببرند
دارى خود را متوجه زمین كردند در عكسھا ديدند اما روزى كه در كره ماه قرار گرفتند و در آنجا دوربین فیلم بر

  .كه زمین آھسته ، به دور خود مى گردد و در آن روز گردش زمین به دور خود به طور مرئى به ثبوت رسید
  :مى گويد 120تا آن كه در صفحه 

خود مى در دوازده قرن قبل از اين توانست پى ببرد كه زمین اطراف ) علیه السالم (چه شد كه جعفر صادق 
  گردد و در نتیجه روز و شب به وجود مى آيد؟

چیزھايى گفته كه قبل از او، كسى ) علیه السالم (در فیزيك امام جعفر صادق ((: گفته  125و در صفحه 
نگفته و بعد از وى ، تا نیمه دوم قرن ھیجدھم و قرن نوزدھم و بیستم ، به عقل كسى نرسیده كه آنھا را 

  .بگويد
ى كه جعفر صادق در فیزيك ابراز كرد قانون مربوط به كدورت اجسام و شفاف بودن آنھا مى يكى از قوانین

  .باشد
او گفت ھر جسمى كه جامد و جاذب باشد كدر است و ھر جسمى كه جامد و دافع باشد كم يا بیش 



  .شفاف جلوه مى نمايد
  از او پرسیدند جاذب چه مى باشد؟

  .حرارت ) جاذب : (گفت 
يكى كه امروز مى دانیم با يك الحاق ، يك قانون علمى است و بقدرى جلب توجه مى نمايد اين نظريه فیز

كه آدمى حیرت مى كند چگونه در نیمه دوم قرن ھفتم میالدى و نیمه اول قرن دوم ھجرى ، مردى توانسته 
  .يك چنین نظريه بديع را ابراز نمايد

مى شود يك جسم كدر مى گردد و جسم ديگر شفاف  امروز اگر از يكصد نفر از افراد عادى بپرسند كه چه
مى (به نظر مى رسد نمى تواند پاسخ بدھد يعنى بگويد به چه علت آھن تیره است و بلور درخشان 

  .)باشد
يعنى ھادى حرارت . (ھر جسم كه امواج حرارت به سھولت از آن عبور كند: قانون فیزيكى امروز مى گويد

تیره ) يعنى ھادى الكتريسیته و امواج مان يه تیزم باشد(از آن عبور نمايد ) تیك الكترو مانیه (و امواج ) باشد
  .است 

  و امواج الكترومانیه تیك را عبور )17(.اما اجسامى كه حرارت به خوبى از آنھا عبور نمى كند
  .درخشندگى دارند )18(.نمى دھد

امواج الكترومانیه تیك امواجى است كه ما به كمك آنھا صداى راديو را مى : پاورقى گفته  منصورى مترجم در
  .شنويم و تصاوير تلويزيون را مى بینیم 

نظريه كلى جعفر صادق در مورد علت تیره بودن اجسام و درخشنده بودن آنھا براساس جاذب بودن است و 
تیره مى شوند و  )19(اجسامى كه جاذب حرارت مى شوند بعد از آن كه از او توضیح خواسته اند گفته است

  .اجسامى كه جاذب حرارت نمى شوند كم يا بیش شفافیت دارند
ءله جاذب بودن ، ھم مثل دو قطب متضاد در نظريه جعفر صادق ، خیلى جالب توجه است و ھمین مسا

موضوع سبب گرديده كه نظريه اش با قوانین فیزيك امروزى در مورد علت كدورت و شفاف بودن اجسام ، 
  .مطابقت نمايد

  :گفته ) نسان به ساختمان بدن ا) علیه السالم (نظريه جعفر صادق (در عنوان  266در صفحه 
فرق او با مسلمین ديگر ). است (جعفر صادق مثل ساير مسلمین مى گفت كه انسان از خاك آفريده شده 

اين بود كه راجع به آفرينش انسان از خاك چیزھايى مى گفت كه به عقل ھیچ يك از مسلمین در آن عصر 
  .نمى رسید

بدن انسان ، استنباطى چون امام جعفر  در اعصار بعد ھم ھیچ مسلمانى نتوانست راجع به ساختمان
صادق داشته باشد و اگر كسى چیزى مى گفت ، مستقیم يا غیر مستقیم از شاگردان جعفر صادق شنیده 

اما به يك اندازه نیست و بعضى . او مى گفت تمام چیزھائى كه در خاك ھست در بدن آدمى وجود دارد. بود
عضى از آنھا خیلى كم و در بین چیزھائى كه در بدن انسان كم و از آنھا در بدن انسان خیلى زياد است و ب

  .زياد است ، مساوات وجود ندارد بعضى از آنھا از بعض ديگر كمتر مى باشد
او مى گفت چھار چیز است كه در بدن انسان زياد مى باشد و ھشت چیز است كه در بدن انسان كم مى 

  .ست باشد و ھشت چیز ديگر در بدن انسان خیلى كم ا
اين نظريه كه راجع به ساختمان بدن آدمى از طرف آن مرد ابراز گرديده آن قدر غرابت دارد كه گاھى انسان 
فكر مى كند آيا ھمان طور كه شیعه عقیده دارند جعفر صادق داراى علم امامت بوده و اين نظريه را از علم 

يرد كه يك عالم عادى كه از معلومات بشرى زيرا ادراك ما نمى پذ. امامت استنباط كرده نه از علوم بشرى 
  .برخوردار مى باشد در دوازده قرن و نیم قبل بتواند به يك چنین واقعیت پى ببرد

جعفر صادق اعم از آن كه به عقیده شیعه علم امامت داشته يا بنابر نظريه قائلین به : تا آن كه نوشته 
از جھش حیاتى قوى خود  )20())برگسون ((ر نظريه شعور باطنى با شعور باطنى خود مربوط بوده يا بناب

د، و مردم اعصار بعد، در علم بدن استفاده مى نموده چیزى گفته كه ثابت مى كند در بین مردم زمان خو
زيرا بعد از دوازده قرن و نیم ، امروز نظريه جعفر . منحصر به فرد، به شمار مى آمده است   شناسى شخص 

  . )21(صادق از لحاظ علمى به ثبوت رسیده و در صحت آن ، ترديد وجود ندارد
آن ھشت چیز كه بنابر گفته جعفر صادق در بدن انسان خیلى كم است اين عناصر مى : تا آن كه مى گويد

. ))مس (( - 7. ))يد(( - 6. ))مانگانز(( -5. ))كوبالت (( - 4 ))فلوئور(( -3. ))سیلیسیوم (( - 2. ))مولیبدن (( - 1: باشند
 -1: و آن ھشت چیز ديگر كه در بدن انسان نسبت به عناصر فوق النسبه زيادتراند عبارت اند از. ))روى (( - 8
. ))آھن (( -8. ))گوگرد(( -7. ))كلر(( -6. ))فسفر(( -5. ))كلسیم (( -4. ))پتاسیم (( - 3. ))سديم (( -2. ))منیزيم ((

 - 3. ))كربن (( -2. ))اكسیژن (( -1: اصر كه در بدن انسان خیلى زياد مى باشد عبارت اند ازآن چھار عن
  .))ازت (( -4. ))ھیدروژن ((

و پى بردن به اين عناصر در بدن انسان ، كار يك روز و دو روز نبوده از آغاز قرن ھیجدھم میالدى اين كار با 
  )22(.ش در كالبد شكافى پیش قدم گرديدندكالبد شكافى شروع شده و دو ملت فرانسه و اطري

ت نظريه جعفر صادق را در مورد و مطالعات و تجزيه ھاى صد و پنجاه ساله يا بیشتر، صح: تا آن كه مى گويد
  )23(.چیزھائى كه بدن انسان را تشكیل مى دھد تاءيید مى نمايد

جعفر صادق ھزار و يكصد سال قبل از علماى قرن ھیجدھم میالدى اروپا كه : مى نويسد 70در صفحه 



يك عنصر نیست بلكه از چند عنصر به وجود آمده ) يا ھوا(اجزاى ھوا را كشف و از ھم جدا كردند گفت كه باد 
  .است 

شان داد آنچه بعد از آن كه الووازيه اكسیژن را از گازھاى ديگر ھوا جدا كرد و ن: مى گويد 71و در صفحه 
سبب حیات جانداران مى شود اكسیژن است ، دانشمندان گازھاى ديگر را كه در ھوا وجود دارد از لحاظ 

  .حفظ حیات بى فائده دانستند
تمام اجزائى كه در ھوا ھست براى تنفس : اين نظريه مخالف با نظريه امام جعفر صادق بود كه گفت 

  .ضرورى است 

   

- ٢ - 

 
 

. ن نوزدھم میالدى دانشمندان نظريه خود را راجع به اكسیژن از لحاظ تنفس تصحیح كردنداما در نیمه قر
چون مسلم شد كه اكسیژن گرچه مايه حیات جانداران است و بین تمام گازھاى ھوا يگانه گازى است كه 

نفس كنند خون را در بدن تصفیه مى نمايد اما موجودات جان دار نمى توانند اكسیژن خالص را براى مدتى ت
  .زيرا سلولھاى جھاز تنفس مى سوزد

ى كه قابل سوختن باشد اما كمك به سوزاندن مى كند و وقتى با جسم )24(اكسیژن خود نمى سوزاند
  خالص  ديگر مدتى اكسیژن )25(تركیب گردد آن جسم مى سوزد و ھرگاه سلولھاى ريه انسان يا جانداران 

تنفس كنند چون اين گاز با آنھا تركیب مى شود، مى سوزند و انسان يا جانورى كه ريه اش سوخته مى 
بنابراين بايستى در ھوا گازھاى ديگر ھم با اكسیژن وارد ريه انسان و جانداران ديگر شود تا آن كه ريه . میرد

بعد از آن كه دانشمندان نظريه . نى نسوزدموجودات جاندار بر اثر تنفس از اكسیژن خالص ، در مدتى طوال
خود را در مورد اكسیژن از لحاظ تنفس تصحیح كردند معلوم شد كه نظريه جعفر صادق درست است و تمام 

كه خواص شیمیائى ) اوزون (گازھائى كه در ھوا وجود دارد براى تنفس مفید مى باشد مثال گاز موسوم به 
ل آن از سه اتم اكسیژن به وجود آمده به ظاھر در تنفس نقش ندارد آن مثل اكسیژن مى باشد و ھر مولكو

  .در صورتى كه اكسیژن را در ھنگام ورود به خون تثبیت مى كند
و براى فھم مطلب مى گوئیم كه نگھبان اكسیژن ھنگام ورود آن گاز به خون مى باشد و نمى گذارد كه 

  .خالى كند) وظیفه (اكسیژن شانه را از زير بار 
براى تنفس ضرورت ) ھوا(مبنى بر آن كه تمام اجزاى باد ) علیه السالم (است كه نظريه جعفر صادق  اين

  .دارد از نیمه قرن نوزدھم به بعد، تا امروز تاءيید شده است 
و مى دانیم كه اكسیژن در فضا در حال تركیب نیست بلكه مخلوط با ھوا مى باشد و چون از ھوا سنگین تر 

اگر اين طور مى شد، سطح زمین را تا ارتفاعى معین ، . ده بايستى ته نشین شوداست بر حسب قاع
در نتیجه جھاز . اكسیژن مى پوشانید و گازھاى ديگر كه در ھوا موجود است باالى اكسیژن قرار مى گرفت 

را تنفس تمام جانداران مى سوخت و نسل جاندار منقرض مى گرديد، و نیز ديگر گیاه به وجود نمى آمد زي
گرچه گیاه ھم مثل جانداران براى زنده ماندن احتیاج به اكسیژن دارد، لكن محتاج كربن ھم ھست و اگر 

سطح زمین را تا ارتفاعى معین ، اكسیژن مى پوشانید چون كربن به سطح زمین نمى رسید گیاه به وجود 
ین گردد و به زندگى اما گازھائى كه در ھوا ھست مانع از اين مى شود كه اكسیژن ته نش. نمى آمد

  .حیوانى و گیاھى خاتمه داده شود
جعفر صادق اولین كسى است كه عقیده به عناصر اربعه را كه مدت يك ھزار سال غیر قابل تزلزل به نظر 
مى رسید متزلزل كرد آن ھم وقت گفتنش اين نظريه را ھنوز يك نوجوان نشده و طفل به شمار مى آمد 

  .بعد از آن كه به سن رشد رسید و به تدريس شروع كرد، بر زبان آورد ولى نظريه مربوط به ھوا را
اما در . امروز اين موضوع ، در نظر ما عادى جلوه مى كند براى آن كه مى دانیم يكصد و دو عنصر وجود دارد

قرن ھفتم میالدى و اول ھجرى ، يك نظريه بزرگ انقالبى بود و عقول بشرى در آن قرن ، نمى توانست 
و باز مى گوئیم كه در آن عصر و اعصار بعد، تا قرن ھیجدھم میالدى . رد كه ھوا يك عنصر بسیط نباشدبپذي

اروپا، ظرفیت تحمل آن عقیده علمى انقالبى و چیزھاى ديگر را كه جعفر صادق گفته و در فصول آينده ذكر 
  .خواھد شد نداشت 

تولیدكننده (اكسیژن مولد الحموضه است يعنى  اول كسى كه پى برد: مى گويد 73تا آن كه در اواخر صفحه 
  .است جعفر صادق بود) ترشى 

از دھان جعفر صادق ) مولد الحموضه (براى آن كه شبھه اى تولید نشود مى گوئیم كه اسم : تا آن كه گفته 
خارج نشد ولى در محضر درس خود گفت ھوا داراى چند جزء است و يكى از اجزاى ھوا در بعضى از اجسام 

خالت مى كند و آنھا را تغییر مى دھد و از بین اجزاى ھوا ھمان است كه كمك به سوزاندن مى نمايد و اگر د



  .كمك آن نباشد اجسامى كه قابل سوختن اند نمى سوزند
آنچه در ھوا كمك به : اين نظريه از طرف خود جعفر صادق انبساط پیدا كرد و او باز در دروس خود گفت 

نمايد اگر از ھوا جدا شود، و به طور خالص به دست بیايد طورى از لحاظ سوزانیدن سوزانیدن اجسام مى 
اجسام نافذ است كه با آن مى توان آھن را سوزانید بنابراين ھزار سال قبل از پريستلى و پیش از الووازيه 

  .اشت جعفر صادق اكسیژن را به خوبى وصف نمود و فقط نام اكسیژن يا مولد الحموضه را روى آن نگذ
با آن كه ) الووازيه (و . پريستلى با آن كه اكسیژن را كشف كرد نتوانست بفھمد كه آن را مى سوزاند

قسمتھايى از خواص اكسیژن را با آزمايش استنباط كرد نتوانست بفھمد كه آن گاز، سوزاننده آھن است 
  .ولى جعفر صادق ھزار سال قبل از او به اين موضوع پى برد

م كه ھرگاه يك قطعه آھن را به طورى داغ كنیم كه قرمز بشود و بعد آن را در اكسیژن خالص امروز مى دانی
فرو ببريم با شعله اى درخشنده مى سوزد، ھمان طور كه در چراغھاى روغنى يا نفتى قديم ، فتیله را با 

كه فتیله آن  روغن يا نفت مشتعل مى كردند و در نور آن شب را به سر مى بردند، مى توان چراغى ساخت
از آھن باشد و آن ، در اكسیژن مايع فرو برود و اگر فتیله را طورى حرارت بدھند كه قرمز بشود، با نور بسیار 

  .درخشان ، شب را روشن خواھد كرد
با كمك علم (پدر جعفر صادق در محضر درس گفت ) علیه السالم (و روايت مى كنند كه يك روز محمد باقر 

اين گفته اگر چون يك تعبیر شاعرانه ) خاموش كننده آتش است مى توان آتش افروخت به وسیله آب ، كه 
جلوه گر نمى شد بى معنى جلوه مى كرد و تا مدتى آنھائى كه آن روايت را مى شنیدند فكر مى كردند كه 

ب با كمك محمد باقر تعبیرى شاعرانه را بر زبان آورده ولى از قرن ھیجدھم به بعد محقق شد كه به وسیله آ
كه ) ھیدروژن (علم مى توان آتش افروخت آن ھم آتشى كه گرم تر از آتش چوب يا ذغال باشد زيرا حرارت 

به وسیله ) ھیدروژن (درجه مى رسد و عمل سوزانیدن  )26()6644(به ) اكسیژن (يكى از دو جزء آب است با 
مى نامند و در صنعت براى جوش دادن فلزات يا براى شكافتن قطعات فلز ) اكسید شدن (را ) اكسیژن (

  .خیلى مورد استفاده قرار مى گیرد
را كشف نكرده بود ) ھیدروژن ) (توان با آب آتش افروخت  با كمك علم مى(ما مى دانیم محمد باقر كه گفت 

و سندى در دست نداريم كه پسرش جعفر صادق آن را به طور خالص كشف كرده ھمان طور كه سندى در 
ولى بدون ترديد مى توانیم . دست نداريم كه حاكى از كشف اكسیژن خالص از طرف جعفر صادق باشد

اكسیژن را به طور خالص كشف نمود و دلیل ما كارھاى شیمیائى ) م علیه السال(بگوئیم كه جعفر صادق 
  .وى مى باشد

يكى از نظريه ھاى جعفر صادق كه نبوغ علمى او را به ثبوت مى رساند نظريه : مى نويسد 348در صفحه 
  .اى است كه راجع به انتقال بیمارى به وسیله بعضى از نورھا داده است 

ھست كه اگر از يك بیمار بر يك شخص سالم بتابد ممكن است آن  روشنائى ھائى(جعفر صادق گفت 
  ).شخص سالم را بیمار كند

) كه در نیمه اول قرن دوم ھجرى از آن بى اطالع بودند(بايد توجه كرد كه صحبت از ھوا يا انتقال میكروب 
اگر از شخص  بلكه صحبت از روشنايى است آن ھم نه تمام روشنائى ھا بلكه بعضى از انوار كه. نیست 

  .سالم بتابد ممكن است وى را بیمار كند  بیمار، به شخص 
اين نظريه را علماى زيست شناسى و پزشكى از خرافات مى دانستند چون آنھا عقیده داشتند كه عامل 

و قبل از آن كه به وجود میكروب و . انتقال بیمارى از فرد بیمار به يك فرد سالم ، میكروب است يا ويروس 
س پى ببرند وسیله انتقال بیماريھا را بوھا مى دانستند و تمام اقداماتى كه در قديم براى جلوگیرى از ويرو

  .سرايت امراض مى شد بر اساس جلوگیرى از بوھا بود تا آن كه بوى بیمار به سالم نرسد و او را بیمار نكند
بر سالم بتابد او را بیمار مى كند و  ولى در ھیچ دوره ، ھیچ كس نگفت كه بعضى از روشنائیھا اگر از بیمار

  .اين گفته از جعفر صادق است 
گفتیم كه جامعه دانشمندان اين نظريه را در عداد خرافات به شمار مى آورند تا آن كه تحقیقات علمى جديد 

كند و ثابت كرد اين نظريه ، حقیقت دارد و بعضى از انوار، اگر از بیمارى به سوى سالم برود او را بیمار مى 
واقع در ) سیبیرسك  - وو  -نوو (در شھر . اولین مرتبه در اتحاد جماھیر شوروى به اين واقعیت پى بردند

شوروى كه يكى از مراكز بزرگ تحقیقات پزشكى و شیمیايى و زيست شناسى شوروى مى باشد به طور 
مى شود و ثانیا نوعى از  علمى و غیر قابل ترديد، ثابت شد كه اوال از سلول ھاى بیمار، اشعه اى ساطع

اشعه كه از سلول ھاى بیمار ساطع مى شود ھرگاه بر سلول ھاى سالم بتابد آنھا را بیمار خواھد كرد 
  .بدون آن كه كوچكترين تماس بین سلولھاى بیمار، میكروب ، يا ويروس به سلولھاى سالم سرايت نمايد

دو دسته از سلولھاى يك شكل ) آنھا(آن بود كه طرز عمل دانشمندانى كه در آن شھر مشغول تحقیق بودند 
، از موجود زنده را مثال سلولھاى قلب يا كلیه يا يكى از ماھیچه ھاى بدن را انتخاب مى كردند و آنھا را از 

 -مى گويند ) فوتون (يك ذره از نور را  -ھم جدا مى نمودند و مى ديدند كه از آن سلول ھا، چند نوع فوتون 
امروز توانائى علم براى تحقیق در اشعه آنقدر زياد شده كه مى تواند يك فوتون را مورد  ساطع مى شود و
  .تحقیق قرار بدھد

دانشمندان شوروى بعد از آن كه دو دسته از سلولھاى متشابه ، از يك جاندار را انتخاب كردند و در دو 
ه مشاھده كنند كه آيا در حال بیمارى نیز قسمت جداگانه قرار دادند يك دسته از آنھا را بیمار نمودند تا آن ك



ساطع مى شود، و سلول ھاى دسته دوم را كه سالم بودند، در دو محفظه قرار دادند ) فتون (از سلول ھا 
  .يك محفظه از گوارتز و ديگرى از شیشه 

اشعه ماوراى  و گوارتز اين خاصیت را دارد كه ھیچ نوع فوتون يعنى ھیچ نوع اشعه از آن عبور نمى كند غیر از
  .بنفش 

آن . و شیشه معمولى اين خاصیت را دارد كه ھر نوع اشعه از آن عبور مى كند غیر اشعه ماوراى بنفش 
وقت بعد از چندين ساعت كه سلولھاى سالم در دو محفظه گوارتزى و شیشه اى در معرض اشعه 

كه در محفظه گوارتزى بودند سلولھاى بیمار قرار گرفتند مشاھده شد كه آن قسمت از سلول ھاى سالم 
  .اما قسمتى از سلول ھاى سالم كه در محفظه شیشه اى بودند بیمار نگرديدند. بیمار شدند

غیر از اشعه ماوراى بنفش را عبور نمى داد سبب مى شد كه اشعه ماوراى ) اشعه (گوارتز چون ھیچ نوع 
  .بنفش به سلول ھاى سالم برسد و در نتیجه آنھا بیمار مى شدند

اما شیشه ھمه نوع اشعه را عبور مى دھد غیر از ماوراى بنفش را و چون آن اشعه به سلول ھاى سالم 
  .نمى تابید آنھا سالمت خود را حفظ مى كردند و بیمار نمى شدند

(!) و اين آزمايش ، با بیماريھاى گوناگون و سلول ھاى متشابه يا متفاوت ، در مدت بیست سال پنج ھزار بار 
د براى آن كه دانشمندان مركز تحقیقاتى آنجا نمى خواستند كه كوچكترين ترديد، در نتیجه آزمايش تكرار ش

در ھر پنج ھزار آزمايش نتیجه كلى يكى بود كه سلول ھاى بیمار انواع اشعه را ساطع . وجود داشته باشد
معرض اشعه ماوراى  مى كنند و از آن جمله ماوراى بنفش را، و ديگر آن كه ھرگاه سلولھاى سالم ، در

قرار بگیرند بیمار مى  -نه اشعه ماوراى بنفش ديگر  -بنفشى كه از سلول ھاى بیمار ساطع مى شود 
  .شوند و ديگر آن كه بیمارى آنھا، ھمان بیمارى سلولھاى مريض مى باشد

ھیچ  در تمام اين آزمايشات كه مدت بیست سال طول كشید، بین سلول ھاى سالم ، و سلول ھاى بیمار،
نوع مجاورت و رابطه وجود نداشت تا اين كه تصور شود كه ويروس يا میكروب از يك دسته به دسته ديگر 

سرايت مى كند و بر دانشمندان محقق شد بعد از پنج ھزار آزمايش كه عامل ايجاد بیمارى ، در سلول ھاى 
  .به آنھا مى تابداست كه از سلول ھاى بیمار ساطع مى شود و   سالم ، اشعه ماوراى بنفش 

) علیه السالم (گفتیم كه در مباحث علمى مبحثى وجود ندارد كه جعفر صادق : نوشته  360و در صفحه 
راجع به آن اظھار نظر نكرده باشد از آن جمله راجع به نور ستارگان كه گفته در بین ستارگانى كه شب مى 

  .شید در قبال آنھا تقريبا بى نور است بینیم ستارگانى ھستند كه آن قدر نورانى مى باشند كه خور
اطالعات محدود نوع بشر راجع به كواكب مانع از اين بود كه در زمان جعفر صادق و بعد از او، تا اين اواخر، به 

واقعیت اين گفته پى ببرند و فكر مى كردند آنچه جعفر صادق گفته دور از عقل و محال مى باشد كه اين 
به ستاره اند در آنھا آن قدر پر نور باشد كه خورشید در قبال آنھا بى نور جلوه نقطه ھاى كوچك كه موسوم 

امروز كه دوازده قرن و نیم از زمان جعفر صادق مى گذرد ثابت شده كه آنچه كه مرد بزرگ گفت صحت . كند
  .ددارد و در جھان ستارگانى ھست كه خورشید ما در قبال نور آنھا، يك ستاره خاموش به شمار مى آي

خوانده مى شوند و بعضى از آنھا تا زمین نه ھزار میلیون سال نورى ) كوآزر(اين ستارگان نورانى به اسم 
ھزار میلیون  9فاصله دارد و موجى كه امروز و امشب از آن ستارگان به چشم راديو تلسكوپھا مى رسد 

  .سال در راه بوده تا اين كه به زمین رسیده است 
و ممكن است تصور كنند كه اشتباه كرده ايم چون در روز، نمى توان ستارگان را ) ب امروز و امش(و گفتیم 

  .ديد
نداشت و امروز با ) راديو تلسكوپ (ولى نديدن ستارگان در روز، جزء موارد ضعف دوره اى بوده كه نوع بشر 

ن سیصد متر است كه قطر آ) پورتوريكو(در ) آرسى بوئه (داشتن راديو تلسكوپھايى مانند راديو تلسكوپ 
  .مى توانند ھنگام روز ھم ستارگان را ببینند

  .ده ھزار میلیارد برابر نور خورشید ما مى باشد) كوآزر(روشنائى بعضى از ستارگان موسوم به 
  .بايد بگوئیم كه در اين رقم نه اشتباه رفته نه اغراق 

بعضى از كوآزرھا آن قدر نورانى  .واحد مقیاس سنجش نور ستارگان از طرف منجمین نور خورشید ما است 
است كه روشنائى آنھا ده ھزار میلیارد برابر نور خورشید است و لذا بدون آن كه دچار اغراق بشويم مى 

و براى آن كه ده ھزار میلیارد . توانیم بگويیم كه خورشید ما، در قبال يك كوآزر چون يك چراغ خاموش است 
شود مى توانیم يك را بنويسیم و طرف راست آن شانزده صفر بگذاريم  برابر نور خورشید بھتر در نظر مجسم

.  
میالدى كشف شد و تاكنون بیش از دويست تاى ) 1963(براى مطالعه در اين ستارگان كه اولى آنھا در سال 

آنھا را كشف كرده اند مشغول مطالعه جھت ساختن يك راديو تلسكوپ ھستند كه وسعت دوربین آن مثل 
  .عرض دارد -يعنى سى كیلومتر  -نى باشد كه سى ھزار متر وسعت دوربی
  .جعفر صادق گفت دنیا منحصر به يكى و دو تا نیست و دنیاھاى متعدد وجود دارد: مى گويد 366و در صفحه 

اين گفته امروز به طور غیر قابل ترديد به ثبوت مى رسد ھزارھا دنیا، چون دنیاى خورشیدى ما از بین مى 
  .ر باقى مى ماندرود ولى كوآز

اين دنیاھاى متعدد بر طبق نظريه جعفر صادق به دو دسته تقسیم مى شود و دسته اى از آنھا عالم اكبر و 
  !دسته ديگر عالم اصغر است 



جواب داد كه جز خداوند ھیچكس از شماره عوالم اكبر و . و از شماره عوالم اكبر و اصغر از وى سؤ ال كردند
  .ھیچ عدد نمى توان شماره عوالم را تعیین كرد اصغر اطالع ندارد و با

علم امروزى گفته جعفر صادق را تصديق مى نمايد و ھر قدر نجوم پیشرفت مى كند منجمین مى فھمند 
شماره كھكشانھا و خورشیدھايى كه در جھان ھست بیش از آن مى باشد كه تصور مى كردند و حتى 

معروف در سه قرن قبل از میالد براى ذرات دنیا ذكر كرده شماره خورشیدھاى جھان از عددى كه ارشمیدس 
  .بیشتر است 

بنابراين منطقى ترين نظريه راجع به شماره دنیاھاى بزرگ و كوچك ھمان است كه  -: تا آنكه مى گويد -
جعفر صادق گفت كه غیر از خداوند كسى از تعداد آنھا اطالع ندارد و مفھوم ديگر اين نظريه آن است كه نوع 

  .بشر قادر به احصاء عوالم صغیر و كبیر نیست و نمى تواند آنھا را بشمارد
و فرق بین عالم صغیر و كبیر از لحاظ جعفر صادق در حجم آن است نه جرم آن و اين نظريه اى است كه علم 

  )27(.فیزيك ، امروز تصديق مى كند
بنابر نظريه جعفر صادق آنچه در عالم اصغر ھست در عالم اكبر ھم ھست ولى با حجم : تا آن كه مى گويد

  .وسیعتر
گفته جعفر صادق به جابر بن حیان گفت ھمین  )28(در ضمن بحث حضرت با جابر بن حیان  523و در صفحه 

مسلمانان دانشمند  طور كه امروز يك اقلیت عھده دار رھبرى مردم از لحاظ دينى ھستند آينده نیز اقلیتى از
عھده دار رھبرى مردم از لحاظ دينى خواھند بود و من يقین دارم كه اين وضع تا روزى ادامه خواھد داشت 

  .كه علم ، ھمگانى نشده است 
  جابر پرسید آيا ممكن است روزى بیايد كه علم ھمگانى شود؟

افراد بايستى دانشمند شوند و روزى خواھد آمد كه نوع بشر خواھد فھمید كه تمام : جعفر صادق گفت 
  .وسائلى فراھم خواھد نمود تا آن كه ھمه تحصیل نمايند و علم را فرا گیرند

  .جابر گفت و البد در آن روز تمام افراد بشر دانشمند خواھند بود
  .جواب داد نه زيرا استعدادھا در افراد متفاوت خواھد بود

ى جابر، جعفر صادق بیماريھا را سه دسته نموده مى بعد از آنكه مى گويد در پرسشھا 603و در صفحه 
  :گويد كه گفته 

نوع سوم بیماريھايى است كه از دشمنان بدن عارض مى شود و آنھا به بدن انسان حمله مى كنند ولى 
بدن با وسائلى كه دارد مقاومت مى نمايد و اگر مقاومت بدن به اندازه نبود كه بتواند دشمنان بدن را دور 

نسان بیمار مى شود ولى بعد از آن كه انسان بیمار شد باز بدن مقاومت مى نمايد و بر اثر مقاومت نمايد ا
  .بدن است كه مرض از بین مى رود و بیمار شفا مى يابد

  جابر پرسید دشمنان بدن كه ھستند؟
ه ور موجوداتى كوچك ھستند كه از فرط خردى به چشم نمى رسند و آنھا به بدن حمل: جعفر صادق گفت 

مى شوند و در بدن ھم موجوداتى كوچك وجود دارد كه از فرط خردى به چشم نمى رسند و آنھا بدن را در 
  .قبال دشمنان حفظ مى نمايند

  جابر پرسید كه دشمنان بدن كه تولید بیمارى مى كنند كه ھستند؟
انواع مختلف دارند اما  جعفر صادق گفت كه شماره انواع آنھا زياد است ھمان گونه كه مدافعان از بدن ھم

  .آنچه آنھا را متشكل مى كند محدود است 
من نمى فھمم كه تو چه مى گويى و چه طور انواع آنھا زياد مى باشد ولى آنچه آنھا متشكل : جابر گفت 

  مى كند محدود است ؟
لمه در آن گفت كتابى كه تو مى خوانى داراى ھزارھا كلمه است و ھر ك) علیه السالم (امام جعفر صادق 

مى باشد و با حروف ) الفبا(كتاب با حروف نوشته شده اما آنچه كلمات را تشكیل مى دھد حروف معدود 
مى توان ھزاران كلمه نوشت كه ھر يك از آن ، با ديگر از آن داراى معناى مخصوص مى ) الف با(معدود 

  .باشد
نند مانند ھزارھا كلمات كتاب تو ھستند دشمنان بدن ما و آنھايى كه از بدن در قبال دشمنان دفاع مى ك

  .در قبال كلمات تشكیل شده اند) الف با(ولى ھمه از يك عده مواد معدود مثل حروف 
  .اكنون بھتر مى فھمم كه چه مى گويى : جابر گفت 

  .جعفر صادق گفت براى آن كه گفتارم را بھتر ادراك كنى مثال ديگرى مى زنم 
ى استخوان و گوشت و خون ھستند و ھر چه از آن طبقه را مشاھده مى كنى قسمتى زياد از جانداران دارا

ولى آيا آنچه داراى اين سه است به ھم شبیه اند مثال شتر داراى . مى بینى كه داراى اين سه است 
و گربه ھم داراى استخوان و گوشت و خون مى باشد اما بین شتر و گربه . استخوان و گوشت و خون است 

  .ندارد يكى علف خوار است و ديگرى گوشت خوار شباھت وجود
دشمنان بدن ما، و آنھايى كه در بدن ما دشمنان را دفع مى كنند از لحاظ نھاد، از مواد معدود، متشكل شده 

  .ولى انواع آنھا زياد است 
  جابر پرسید آيا جانوران عقیده به خدا دارند؟: مى گويد 608در صفحه 

منكرين خدا مى گويند آنچه زندگى . د، و اگر نداشت زندگیش منظم نمى شدبدون تردي: جعفر صادق گفت 



  .جانوران را منظم مى نمايد غريزه است و نمى گويند غريزه را كه در نھاد جانور قرار داده 
بدان كه محال است چیزى وجود داشته باشد و از مبداء اطاعت ! اى جابر: مى گويد 609تا آن كه در صفحه 

  .نبرداريش از مبداء دلیل بر ايمان نسبت به آن مى باشدنكند و فرما
نه فقط انسان و جانوران و گیاھان از مبداء فرمانبردارى مى كنند بلكه جمادات ھم فرمانبردار مبداء ھستند و 

  .اگر فرمانبردار نبودند به وجود نمى آمدند تا باقى بمانند
فقال لھا و لالرض ائتیا طوعا اءو وده آفريدگار است نظر آن حضرت به فرم: جمع كننده اين مقدمه مى گويد

  )29(.كرھا قالتا اءتینا طائعین 
ار مجلس كه حضرت در ھر مجلسى شرح مى دھد براى مفضل حكمت و اين كتاب مشتمل است بر چھ

  .ھاى خالق را در خاليق 
مجلس اول در خلقت آدمى از بدو خلقت او تا ختم قواى ظاھرى و باطنى او و صفات فطرى وى و در خلقت 

  .اعضاء و جوارح او
  .مجلس دوم در خلقت اصناف حیوانات و وحوش صحرا و طیور ھوا و ماھیان دريا

جلس سوم در ذكر خلقت آسمان و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و شب و روز و بارانھا و پاك بودن ھوا و م
  .در خلقت درختان و میوه ھا و در خلقت كوھھا و درياھا و اقسام نباتات و گیاھھا

  .مجلس چھارم در حكمت پديد آوردن آفات و برطرف كردن آنھا و حكمتھاى گوناگون ديگر
آن را  -رحمة اهللا علیه  - سى زبانان از اصل عربى كتاب نتوانسته اند استفاده كنند مجلسى و چون فار

 .ان شاءاهللا تعالى . ترجمه نموده و برادران دينى متصدى طبع ترجمه شده تا عموم مستفیض شوند

)8/1/59(  
  محمد تقى شیخ - شوشتر 

  ديباچه كتاب مستطاب
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ى ھدانا الى توحیده بصفوته و نبوة محمد المفضل على عبیده و عترته االكرمین المخصوص الحمد هللا الذ
  .بلطفه ، قديمه و جديده ، علیه و علیھم من الصلوات و التحیات ما يلیق بلطفه و مزيده 

صانھما  قاصر از نیل معالى و مفاخر، ابن الواصل الى رحمة اهللا و غفرانه ، محمد باقر ابن محمد تقى: اما بعد
اهللا من المعاثر بر الواح ضماير خجسته سراير برادران ايمانى مى نگارد كه چون حديث شريفى در اثبات صانع 

قدير و توحید و ساير صفات كمالیه او جّل شاءنه و تعالى سلطانه و عظیم برھانه ، شیخ جلیل ، مفضل بن 
المشارق ، ابى عبداهللا جعفر بن محمد الصادق عمر جعفى كه از خواص اخیار سالله اطھار، امام المغارب و 

 )30(علیه السالم بوده و از آن حضرت روايت كرده مشتمل است بر دالئل ساطعه بر ابطال مذاھب مالحده 
قائلین به تعطیل و اھمال ، و ثنوّيه بد آمال ، و براھین قاطعه بر اثبات وجود و علم و قدرت و لطف و حكمت 

قادر ذوالجالل و محتوى است بر بیان غرايب حكم و مصالح كه حكیم علیم در خلق آسمان و زمین و كواكب و 
و حیوان و جماد و نبات مرعى داشته و بناى نظام عالم كبیر و صغیر را بر آن  نّیرات و عناصر و موالید از انسان

گذاشته و رشاقت مضامین و رثاقت براھینش شھادت مى داد و مى دھد كه از منبع وحى و الھام جارى 
بر  -نور اهللا ضريحه  -و سید رفیع الشاءن على بن طاووس . گرديده ، و از مطلع انوار علوم سید انام دمیده 

عجم ) ديار(و كاّفه شیعیان در تقويت يقین و ايمان به آن محتاج بودند، و اكثر اھل  )31(حقیقت شھادت داده ،
  .ه اعتبار عدم معرفت لغت عرب از منافع بّینه ، و قواعد جلیله آن محروم بودندب

و ايضا به فصلى از فقرات كثیر الثمراتش محتاج به تبیین بود، لھذا آن را به لغت فارسى ترجمه كردم و در 
افق  بعضى از مطالب آن فى الجمله متعرض توضیح و تنقیح شدم تا از اين خورشید سپھر ھدايت كه از

علیھم صلوات اهللا الملك  -امامت طالع گرديده و از جويبار اسرار كه از منبع علوم سید ابرار و ائمه اطھار 
  .جارى شد، كاّفه طالبان زالل تحقیق ، و مقتبسان انوار توفیق را بھره شامل و نفع كامل حاصل گردد -الغفار 

- ٣ - 

 
 

بالنھايت عھد خجسته سالطین زمان شايسته سلطان آفاق ، و و چون میسر اين امر جلیل القدر را از بركات 
به استحقاق ، مالك ممالك قلوب ارباب عرفان ، سالك مسالك اصحاب ايقان ، پادشاه  )33(خواقین  )32(مالذ

سیراب ، و از   اول انامل سخايش معنى و صورت ، بانى مبانى ملك و ملت ، كشتزار اصحاب ھم كنان از جد
صفیر عندلیب خوش الحان خامه عدالت نگارش غم و الم در خاطرھا ناياب ، آب تیغش طراوت انھار خاطر 

دوستان جود بخش جوى ملت و دين ، برق شمشیرش آتش حیات مخالفین بد آئین و به ذكر عطايش دھان 
لطف بى پايانش با قھر سوزان مانند خنده برق و صدف درافشان ، و به وصف سخايش لب دريا تر و زبان 



تیغ ) ھر كه (گريه ابر تواءمان ، گشادگى كف دريا نوالش سحاب مزارع آمال خرم و خندان در عھد ھمايونش 
خالف از نیام كین بركشید چون بید بر خود بلرزيد، و در جويبار انفاق كدام سرو باال كشید كه زمانه چون گل 

ستھاى داعیان رفعتشان كه در آستان رفیع البیانش بلند گرديده با كف الخضیب ھم دستان بر وى نخنديد و د
صوفیان صافى جنان ھر صبح و شام به زمزمه دعاى خلود دولت ابد تواءمان با عندلیبان قدسى نشان 
سام اغصان سدرة المنتھى ھم داستان ، تیغ آبدارش براى سرھاى كفار نھرى است به سوى دارالبوار، و ح

سلیمان شاءنى كه طیور ارواح و . يرسل علیكما شواظ من نار آتش بارش براى خرمن حیات اشرار به مصداق
وحوش قلوب ذوى ارتباح در دام تسخیر اطاعت اوست و ابواب رياح صباح حبوب به امر عالم غیوب متكفل 

الخاقان ، السلطان سلیمان  الطیب و تطھیر رفعت و جاللت اواءعنى السلطان ، بن السلطان ، الخاقان بن
شّد اهللا اطناب دولته باوتاد الخلود و زّين سلطنته بدار العز و السعود به پايه  - الموسوى الصفوى بھادر خان 

اگر عز قبول افتد از فضل نمايان و لطف بیكران . سراير اعلى مرفوع گردانید و به اوج رفعت و شرف رسانید
عظیم چه عجب فقد ورث محاسن االخالق و مكارم الشريعة من آبائه  سالله رسول كريم و مبعوث به خلق

  .الكرام ، سادات العرب و العجم صلوات اهللا علیه ما نھار اضاء و اللیل اظلم 
  .اكنون شروع مى نمايم در ترجمه اصابه حديث كثیر الفوايد بعون الملك الماجد

  علت پیدايش كتاب
روزى بعد از عصر نشسته بودم در روضه : مفضل بن عمر كه گفت محمد بن سنان ، از : روايت كرده است 

كه میان قبر حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله و منبر آن حضرت است ، و من تفكر مى كردم در آنچه حق 
گردانیده است به آن سید ما محمد صلى اهللا علیه و آله را، از شرف و فضايل و آنچه   تعالى مخصوص 

است ، و مشرف ساخته است او را به آن از آنچه نمى داند آنھا را جمھور امت و  بخشیده و عطا كرده
جاھلند و نمى دانند آن چه را حق تعالى به او عطا كرده است از فضیلت و عظم منزلت و بزرگى مرتبت ، در 

كه يكى از مالحده آن زمان بود و نشست در جائى كه من كالم  )34())ابن ابى العوجاء((اين فكر بودم كه ناگاه 
ره او را مى شنیدم ، چون قرار گرفت مردى از اصحاب او آمد و نزديك او نشست ، پس ابن ابى العوجاء اشا

به تحقیق كه صاحب اين قبر به ((: كرد به ضريح مقدس حضرت رسالت پناه صلى اهللا علیه و آله و گفت 
كمال مراتب عزت رسید و جمیع خصلتھاى شرف كه در او مجتمع گرديد و در ھمه احوال منزلت او به تضاعف 

  .))مى انجامید
و منزلت ارجمند كرد، و براى اثبات آن معجزه او فیلسوفى بود كه دعواى مرتبه ھا بلند ((: رفیقش گفت كه 

چند آورد كه بر عقل ھا غالب آمده و فھم ھا در آن كم شده و خردھا در درياھاى تفكر فرو رفتند و باز مانده 
برگشتند و چون استجابت كردند دعوت او را عقالء و فصحاء و خطباء داخل شدند مردم در دين او فوج فوج ، 

ام خود را به نام خداى خود در اذان كه ندا مى كنند به آن بر صومعه ھا و مسجدھا در پس مقرون گردانید ن
و آوازه در آنجا بلند شده است ، و حجت او . جمیع شھرھا و مواضعى كه دعوت او به آنھا رسیده است 

اذان و اقامه ظاھر گرديده است در كوه و دشت و دريا و صحرا و در ھر شب و روز پنج نوبت تكرار مى كنند در 
  )).پنھان نماند  تا آن كه نامش ھر ساعت تازه گردد و پیغمبرش 

بگذار نام محمد صلى اهللا علیه و آله را كه عقل من در آن حیران است و فكر من در : ابن ابى العوجاء گفت 
  )).ه است كار او درمانده است و سخن بگو در اصلى كه محمد صلى اهللا علیه و آله خود را به او بلند كرد

پس سخن در وجود صانع عالم تعالى شاءنه گفتند و حرف را به جائى رسانیدند كه اين عالم را صانعى و اين 
كارخانه را مدبرى نیست ، بلكه ھمه چیز به طبع خود متكون مى شوند بى مدّبرى و صانعى و پیوسته 

  .چنین بوده و چنین خواھد بود
  اعتراض مفضل بر ابن ابى العوجاء

چون اين سخنان واھى را از آن ملعون شنیدم ، از غايت خشم و غیظ ضبط خود را نتوانستم كرد : ضل مف
ملحد شدى در دين خدا و انكار كردى پروردگارى را كه تو را آفريده ! اى دشمن خدا: گفتم ) خطاب به او(

را در احوال مختلفه  در نیكوترين تركیبى و صورت بخشیده است تو را به تمام ترين صورتى و تو. است 
اگر تفكر نمائى در نفس خود و رجوع نمايى به حس خود، ھر آينه . گردانیده است تا به اين حد رسانیده 

خواھى يافت كه داليل پروردگارى و آثار صنعت بارى تعالى شاءنه در تو قائم است و شواھد وجود و قدرت و 
  )).براھین علم و حكمتش در تو واضح و اليح است 

اگر تو از متكلمانى با تو به آن طور سخن بگويم ، اگر بر ما حجتى تمام كنى ! اى مرد: بن ابى العوجاء گفت ا
و اگر از ايشان نیستى با تو سخن گفتن سودى ندارد، و اگر از اصحاب جعفر بن محمد . ما پیروى تو بكنیم 

ما مجادله نمى كند، و از سخنان ما زياده صادقى او خود با ما چنین مخاطبه نمى كند و به اين نوع دلیل با 
از آن چه تو شنیدى مكرر شنیده است و دشنام نداده ، در خطاب ما و او از اندازه سخن به در نرفته و در 

او را طیش و سفاھت و غضب از جا به در . و او صاحب حلم و رزانت و خداوند عقل و متانت است ! جواب ما
ا را و مى شنود حجت ھاى ما را تا آن كه ما آنچه در خاطر داريم مى نمى آورد گوش مى دھد سخنان م

گويیم و گمان مى كنیم كه حجت خود را بر او تمام كرديم ، آنگاه باطل مى كند حجت ھاى ما را به اندك 
سخنى و حجت بر ما تمام مى كند به مختصرترين كالمى ، و نمى توانیم سخنان معجز نشان او در مقام 

  )).یم ، اگر تو از اصحاب اويى به طور شايسته او با ما سخن بگوجواب برآئ
از مسجد بیرون آمدم اندوھناك و متفكر در آنچه مبتال شده اند به آن اسالم و مسلمانان از : مفضل گفت 



كفر اين گروه ملحد بى دين ، و شبھات ايشان در انكار صانع آسمان و زمین ، پس رفتم به خدمت موالى 
  ، چون مرا شكسته خاطر يافت ، پرسید كه چیست تو را؟-صلوات اهللا علیه  -جعفر صادق خود امام 

بیان خواھم كرد براى تو از حكمت : چون سخن آن ملحدان و دھريان را به خدمتش عرض كردم فرمود كه 
رپايان حضرت صانع جل و عال در خلق عالم و درندگان و حیوانات و مرغان و حشرات و ھر صاحب روحى از چھا

و گیاه ھا و درختان میوه دار و غیر میوه دار و سبزى ھاى ماءكول و غیر ماءكول آنچه عبرت گیرند از آن عبرت 
گیرندگان و زياده گردد به سبب آن معرفت مؤ منان ، و متحیر گردند در آن ملحدان و كافران ، فردا بامداد نیز 

  .به نزد ما بیا
شاد و خوش حال به منزل خود مراجعت نمودم و براى آن وعده  )35(ثال از اين مژده عديم الم: مفضل گفت 

  .دلنواز شب بر من دراز گشت 
  ان شگفتى ھاى آفرينش انساندر بی: مجلس اول 
چون صبح شد، بامداد به خدمت آن نقاوه امجاد شتافتم و بعد از رخصت داخل شدم ، و در : مفضل گفت 

پس داخل حجره ديگر شد و مرا به خلوت طلبید چون در خدمتش نشستم ، حضرت . ايستادم   خدمتش 
  ه ما؟گويا امشب تو دراز گذشت براى انتظار وعد! اى مفضل : فرمود
  !بلى اى موالى من : گفتم 
خدا بود و ھیچ چیز پیش از او نبود، و او باقى است و وجود او را نھايت نیست ، و او ! اى مفضل : گفت 

است مستحق حمد و ستايش بر آنچه الھام كرد ما را، و مخصوص او است شكر و سپاس بر آنچه عطا كرد 
، و برگزيد ما را بر جمیع خلق به علم خود، و  )36(ع معالى و مخصوص گردانید ما را به اعالى علوم و ارف

  .گردانید ما را گواه بر ايشان به حكمت خود
  .لبیدم كه آنچه بفرمائید بنويسم پس رخصت ط

  مخفى ماندن اسباب و علل ھستى براى شكاكان
آنانى كه شك مى كنند در وجود صانع عالم ، جاھلند به اسباب و اغراض كه در خلق ! فرمود كه اى مفضل 

عالم به عمل آمده ، و قاصر است فھم ھاى ايشان از دريافت حكمت ھا كه بارى تعالى مرعى داشته در 
  .فريدن اصناف مخلوقات در دريا و صحرا و كوه و دشت آ

پس به سبب كوتاھى دانش خود طريق انكار پیموده اند و به جھت ضعف بصیرت خود راه تكذيب و عناد 
گشوده اند تا آن كه منكر شده اند كه موجودات را خالقى ھست و دعوى مى كنند كه عالم را مدبرى 

  .ى صنعت و تقدير و حكمت و تدبیر نیست نیست ، و آنچه واقع مى شود از رو
راه حق واضح به كدام ) كه (حق تعالى بلندتر است از آنچه ايشان وصف مى كنند و خدا لعنت كند ايشان را 

  )37(.سو مى روند
پس ايشان در ضاللت و كورى حیرت خود مانند كورى چندند كه داخل شوند در سرائى كه در نھايت 

استحكام و نیكوئى بنا شده باشد و فاخرترين فرشھا در آن گسترده باشند و آنچه در كار باشد از انواع 
زھايى كه آدمى به آن محتاج است در آن مھیا كرده باشند، و ھر ماءكول و مشروب و پوشیدنى و ساير چی

چیزى را در محل خود و جاى مناسب خود قرار داده باشند به اندازه نیكو و تدبیر درست ، پس آن كوران در آن 
سراى رفع البنیان به جانب راست و چپ تردد كنند و داخل بیوت آن شوند با ديده ھاى بسته كه نه بناى 

مشاھده نمايند و نه آنچه در آنجا براى اھلش مھیا كرده اند و بسا باشد كه كورانه پا زنند بر ظرفى يا  سرا را
چیزى كه در موضع خود گذاشته شده و غايت احتیاج به او داشته باشند و ندانند كه به چه جھت در آن 

ضبناك شوند و مذمت كنند سرا موضع گذاشته اند و براى چه مھیا كرده اند و به اين سبب به خشم آيند و غ
  .و بنا كننده سرا را

  )38(مذمت پیروان مانى 
از حسن تقدير معبود و كمال تدبیر عالم وجود زيرا كه چون اذھان  بعینه ھمین است حال اين گروه كه منكرند

ايشان در نیافته است اسباب و علل فوايد اشیاء را مى گردند در اين عالم امكان ، نادان و حیران نمى 
فھمند، آنچه در اين سرا به كار رفته از اتقان خلقت ، و حسن صنعت و درستى نظام ، و چون يكى از ايشان 

گردد بر چیزى كه سبب آن را نداند و عقلش به حكمت آن نرسد مبادرت مى نمايد به مذمت آن و مطلع 
كه از دين  )40(نقاش ، و مالحده فسقه  )) )39(مانى ((وصف مى كند آن را به خطا و قلت تدبیر چنانچه اصحاب 

  .از اھل ضالل كه به خیال محال ترك بندگى خداوند ذى الجالل كرده اند به در رفته اند و اشباه ايشان
پس الزم است بر كسى كه خداوند بر او انعام كرده باشد به معرفت خود و ھدايت كرده باشد به سوى دين 

ريده خود و توفیق داده باشد او را كه تاءمل كند در تدبیرى كه در خاليق به كار رفته و دريابد كه براى چه آف
شد و تعبیر و تقرير نمايد به براھینى كه داللت مى كند بر صانع ايشان آن كه بسیار حمد كند خدا را و 

موالى خود را بر اين نعمت عظمى و تضرع كند به درگاه خدا كه او را ثابت بدارد بر اين موھبت كبرى ، و زياده 
  :گرداند ھدايت او را زيرا كه حق تعالى مى فرمايد

  )41(.تم الءزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابى لشديدلئن شكر
ان نعمت ما كنید به درستى كه عذاب من اگر شكر كنید البته زياده مى كنم نعمت شما را، و اگر كفر: يعنى 

  .سخت است 
  بیوگرافى مانى



مانى ملعون در زمان شاپور بن اردشیر به ھم رسید، و دينى احداث كرد میان مذاھب ((: مترجم گويد كه 
و به  )42(قائل نبود،) علیه السالم (گبران و ترسايان كه نه اين بود و نه آن ، و به پیغمبرى حضرت مسیح 

عالم مركب است از دو اصل قديم يكى نور و : قائل نبود و مى گفت ) علیه السالم (نبوت حضرت موسى 
خوبى كه در عالم ھست از نور مى دانست و ھر شر و بدى را به ظلمت نسبت  ديگرى ظلمت و ھر خیر و

مى داد و مى گفت درندگان و موذيات و عقارب و حیات را ظلمت آفريده ، به سبب آنكه حكمت خلق را نمى 
دانست و گمان مى كرد كه خلق اينھا عبث است و در اينھا منفعتى نیست و حكیم نمى بايد اينھا را خلق 

  )).بطالن اين قول ظاھر خواھد شد) علیه السالم (و در كالم معجز نظام امام . كند
  ھیاءت ھستى و شكل گیرى اجزاء آن

اول عبرتھا و دلیلھا بر صانع عالم تعالى شاءنه ، تھیه و نظام اين عالم است ! اى مفضل : پس حضرت فرمود
ل كنى در عالم به فكر خود و تمیز كنى به عقل و تاءلیف اجزاء آن و نسق آن بر وجه كمال زيرا كه اگر تاءم

خود، خواھى يافت اين عالم را مانند سرائى كه بنا كرده اند و ھر چه بندگان خدا را به آن احتیاج است مھیا 
كرده اند، پس آسمان رفیع مانند سقف اين خانه است و زمین وسیع مانند بساطى است كه براى ايشان 

كه به حسن انتظام بر ھم چیده اند مانند چراغھا است كه بر اين طاق ) ئى (گسترانده اند و ستاره ھا
مقرنس آويخته اند و جواھر كه در جبال و تالل مخزون است مانند ذخیره ھا است كه براى ايشان مھیا 

و انسان به منزله كسى است كه اين خانه را به او . ساخته اند، و ھر چیزى را براى مصلحتى قرار داده 
یده اند و آنچه در آن ھست به او واگذاشته اند، و انواع نباتات را براى او مقرر داشته اند، و انواع بخش

  .حیوانات را به جھت مصالح او آفريده اند
پس اين انتظام امور و اّتساق احوال ، دلیل واضح است بر آن كه عالم مخلوق است به تقدير و حكمت و 

يكى است كه اين اصناف مخلوقات را با يكديگر الفت داده و بعضى را به نظام و مصلحت و آن كه خالق ھمه 
جل قدسه ، و تعالى جده ، و كرم وجھه ، و ال اله غیره ، تعالى عما يقول  -بعضى مربوط و محتاج گردانیده 

  .الجاحدون و جل و عظم عما ينتحله الملحدون 
به آن اشاره شد، اقوى داليل توحید است ) ه السالم علی(اين دلیل كه در آخر كالم امام ((: مترجم گويد كه 

، زيرا كه چون انتظام اجزاى عالم و ارتباط آنھا به يكديگر و احتیاج ھر يك به ديگرى معلوم شد، ظاھر شد كه 
ھمه الزم يكديگرند و به برھان ثابت شده است كه متالزمان يا مى بايد احدھما علت ديگرى باشند، يا ھر 

و چون اجزاى عالم ھمه ممكنند و به علت محتاجند بايد كه ھمه به يك علت . علت باشنددو معلول يك 
  .منتھى شوند

و ايضا عقل به وجدان خود حكم مى كند كه علت يك نظام شخصى ، يك كس مى باشد و اگر در خانه دو 
  .چه جاى اين عالم كبیر )43(كدخدا باشد، احوال خانه مختل مى شود،

و ايضا عالم كبیر نظیر عالم صغیر است كه انسان باشد و ھر چه در عالم كبیر است ، در عالم صغیر نظیر آن 
ًة حكم مى كند كه در بدن انسان دو نفس مدبر نمى تواند بود، ھم چنین حكم ھست ، و چنانچه عالم بديھ

مى كند كه در اين عالم دو مدبر نمى تواند بود و در تطبیق اجزاى عالم صغیر بر عالم كبیر كتابھا نوشته 
  .ذكر آنھا را ندارد  شده ، و اين ترجمه گنجايش 

  خلقت انسان و تكّون جنین در رحم
ابتدا مى كنم اى مفضل به ياد كردن خلقت انسان ، پس عبرت گیر از : فرمود كه ) السالم  علیه(پس امام 

  .آن 
در رحم در حالى كه او محجوب است در سه : اول عبرتھا تدبیرى است كه حق تعالى در جنین مى فرمايد

  :ظلمت 
در طلب غذايى و نه در تاريكى شكم ، تاريكى رحم ، و تاريكى بچه دان در ھنگامى كه او را چاره نیست 

دفع اذيتى و بالئى ، و نه در جلب منفعتى ، و نه در دفع مضرتى ، پس جارى مى شود به سوى او از خون 
  .حیض آن مقدار كه غذاى او شود چنانچه آب غذا مى باشد براى نباتات 

  كیفیت والدت جنین
كم مى شود، و پوستش قوت و پیوسته اين غذا به او مى رسد تا خلقش تمام مى شود و بدنش مستح

مباشرت ھوا به ھم رساند، و از سردى و گرمى متضرر نشود، و ديده اش تاب ديدن روشنائى به ھم 
را در درد زائیدن از جا برمى آورد و او را بى تاب مى كند تا از او متولد مى   رساند، چون چنین شد مادرش 

  .شود
  غذاى نوزاد

ان در آمد و به نوع ديگر از غذا محتاج شد، مدبر حقیقى ھمان خون و چون از مضیق رحم به وسعتگاه جھ
كثیف را كه در رحم ، غذاى او بود به شیر لطف مبدل مى گرداند، و كسوت گلگون خون را از او كنده ، لباس 

سفید شیر را بر او مى پوشاند و مزه و رنگ و صفاتش متبدل مى شود زيرا كه در اين حالت اين غذا براى 
  .او از غذاى سابق موافق تر است بدن 

و در ھمان ساعت كه به اين نوع از غذا محتاج مى شود، به حكم حكیم قدير غذاى شیر براى او مھیاست و 
، در آن وقت دو پستان  )44(به الھام الھى زبان بیرون مى آورد، و لبھا را مى جنباند و طالب غذا مى شود

مادر براى او مانند دو مشك كوچك آويخته كه ھر وقت كه طلب غذا كند براى او مھیا باشد، پس مادام كه 



و لطیف است تاب غذاھاى غلیظ ندارد به اين شیر بدنش تر و نازك است و امعايش باريك و اعضايش نرم 
  .اغتذا مى نمايد

  روئیدن دندان كودك
و چون نشو و نما كرد و بزرگتر و قويتر شد و محتاج شد به غذائى كه در آن صالبتى باشد تا بدنش محكم 

يد غذاھاى شود و اعضايش قوت گیرد، مى روياند از براى او آسیاھاى خرد كننده از دندانھاى تیز كه بخا
  .صلب را و نرم كند كه آسان باشد بر او فرو بردن آنھا و بر اين احوال نمو مى كند تا به حد بلوغ مى رسد

  روئیدن مو در صورت مردان و حكمت آن
پس اگر مرد است مو به روى او مى روياند كه عالمت مردان و موجب عزت ايشان است كه به آن از حد 

و اگر زن باشد رويش را از مو پاك مى نمايد تا حسن و نضارت و  )45(.مى رودطفالن و شباھت زنان بیرون 
سوى او گردد و به اين جھت نسل انسان منقرض نگردد و نوع  طراوتش باقى ماند و موجب میل مردان به

  .ايشان محفوظ باشد
  اختالف اغذيه آدمى در دوره ھاى مختلف و علت آن

در اين انواع تدبیر كه علیم قدير در اين احوال مختلفه براى ايشان به عمل مى آورد آيا ! عبرت گیر اى مفضل 
اگر خون در رحم به جنین نمى رسید خشك مى شد مانند  ممكن است كه اينھا بى مدبرى به عمل آيد،

  .گیاھى كه از بى آبى خشك شود
و اگر در ھنگام كمال او درد زائیدن او را از رحم تنگ بیرون نمى كرد، ھمیشه در رحم مانند زنده كه در گور 

  .باشد مى ماند
مى میرد، يا غذائى مى خورد كه و اگر بعد از والدت ، شیر از براى او به ھم نمى رسید، يا از گرسنگى 

  .ماليم بدن او نباشد و بدنش به آن اصالح نیابد
و اگر ھنگام احتیاج به غذاى غلیظ، دندان براى او نمى روئید، خائید غذا او را ممكن نبود و فرو بردن او را 

به عمل نمى دشوار بود و اگر آن شیر ھمیشه غذاى او مى بود، بدنش محكم نمى شد و اعمال شاقه از او 
  .آمد

  .و ايضا بايست مادر ھمیشه مشغول تربیت او باشد و از تربیت ساير اوالد باز ماند
  برنیامدن ريش و راز آن

و اگر ريش به روى او نمى روئید، ھمیشه بر ھیئت كودكان و زنان مى ماند و او را جاللتى و وقارى كه مردان 
  .را مى باشد به ھم نمى رسید

ديده ام بعضى از مردان را كه بر آن حالت مى مانند و ريش برنمى آورند تا پیر ! الى من اى مو: مفضل گفت 
  مى شوند، چه حكمت است در اين ؟

اين به واسطه آنچه است كه دستھاى ايشان پیش فرستاده و خدا ظلم كننده نیست : حضرت فرمود كه 
  )46(.بندگان خود را

مراد آن باشد كه كرده ھاى پدران ايشان سبب آن مى شود كه در اوالد ايشان  ))شايد((: مترجم گويد كه 
الد او را عوضى كرامت فرمايد با آن كه بر خداوند بعد از و حق تعالى او. اين آثار ظاھر گردد، براى عبرت مردم 

  .نعمت ايجاد، حسن صورت الزم نیست و از عدم آن جورى الزم نمى آيد
و محتمل است كه مراد آن باشد كه چون حق تعالى به علم كامل خود مى دانست كه از ايشان احوال 

  .قبیحه صادر خواھد شد، ايشان را بر اين حالت خلق كرد
  بات خدااث

كیست آن كه مترصد احوال انسان است و او را در ھر حال و به آنچه مناسب اوست مى : پس فرمود كه 
رساند مگر آن خداوندى كه او را از سراى عدم به ساحت وجود آورده و متكفل مصالح او گرديده ؟ اگر اشیاء 

  .و تقدير باعث اختالل امور گردد به اھمال و بى مدبرى بر اين نظام و نسق تواند بود، بايد كه تدبیر
عقل مى داند كه از ) ذى (و اين سخن در غايت رسوائى و بطالن است و دلیل جھل گوينده آن است ، و ھر 

خالف تدبیر، انتظام نمى آيد و تدبیر موجب اختالل امور نمى شود، خدا بلندتر است از آنچه ملحدان مى 
  )47(.بلندى بسیار) به (گويند 

  توضیح داللت نظام امور بر وجود صانع
  :كه اين سخن به دو وجه تقرير مى توان كرد: مترجم گويد

اسبابشان منوط و مربوط نباشد و چنین نظامى بدون تدبیر به عمل تواند آمد،  آن كه ھر گاه اشیاء به: اول 
  .پس جايز است كه تدبیر موجب دفع انتظام و مزيد اختالل گردد

و اين مخالف مقتضاى عقول كافه خلق است كه بناى امور خود را بر تدابیر مى گذارند و موجب انتظام احوال 
  .خويش مى دانند

حاكم است به آن كه آثار امور متضاد، و متناقصه مخالف يكديگر مى بايد باشد چنانچه آن كه عقل : دوم 
آتش و آب چون در صفات ضد يكديگرند، آثارشان مخالف يكديگر است ، پس ھر گاه عدم تدبیر موجب انتظام 

  .گردد، بايد تدبیر كه نقیض آن است مورث اختالل باشد
  تشخیص است ؟ چرا نوزاد ھنگام تولد فاقد عقل و قوه

اگر فرزند، دانا و عاقل متولد مى شد، ھر آينه دنیا در نظرش بسیار : فرمود كه ) علیه السالم (پس امام 



غريب مى نمود و حیران مى ماند به جھت آن كه بناگاه امرى چند مى ديد كه نمى دانست ، و وارد مى 
ور عالم و مرغان و چھارپايان و غیر آنھا و شد بر او غرايبى كه مانند آن مشاھده نكرده بود از اختالف ص

  .ساعت به ساعت و روز به روز
و عبرت بگیر براى اين ، از حال كسى كه او را اسیر كنند و از شھرى به شھرى برند و او عاقل باشد مانند 

واله و حیران او را وحشتى مى باشد با آن كه اوضاع شبیه به آنھا بسیار ديده است و كسى را كه در 
  .كودكى و نادانى اسیر كنند سخن و ادب زودتر مى آموزد از كسى كه در دانائى و بزرگى او را اسیر كنند

و ايضا اگر عاقل متولد شود، مذلتى در خود خواھد يافت از آن كه نتواند به راه رفتن و او را بر دوش گیرند و در 
، و حال آن كه ناچار است براى او اين امور براى خرقه ھا پیچند و در گھواره خوابانند و بر رويش جامه افكنند

  .رقت بدن و رطوبتى كه در اعضاى او است در ھنگام متولد شدن 
و ايضا اگر دانا و كامل متولد مى شد، آن شیرينى و وقعى كه كودكان را در دلھا مى باشد او را نخواھد بود 

ل دنیا در آن ھستند و اشیاء را مالقات مى كند با لھذا اول كه به دنیا مى آيد نادان و غافل است از آنچه اھ
ذھن ضعیفى و معرفت ناقص و روز به روز اندك اندك در ديدن ھر چیز و ورود ھر حال معرفتش زياد مى شود، 
و به امور غريبه الفت مى گیرد، و بر احوال مختلف معتاد مى شود، و به تدريج از حد تاءمل و حیرت به مرتبه 

ه عقل خود تصرف و تدبیر و چاره امور معاش خود مى كند و عبرت مى گیرد از احوالى كه اى مى رسد كه ب
  .مشاھده مى نمايد و به سھو و غفلت مبتال گردد و به اطاعت و معصیت مكلف مى شود

و ايضا اگر در حین والدت عقلش كامل و اعضايش قوى مى بود و در كار خود مستقل مى بود، حالوت تربیت 
و حكمتى كه در . ل مى شد و مصلحتى كه پدر و مادر را در تربیت فرزندان ھست به عمل نمى آمداوالد زاي

اين تربیت است كه بعد از احتیاج پدر و مادر به تربیت ايشان مكافات حقوق آباء و امھات بكنند برطرف مى 
محافظت ايشان مستغنى  شد، و پدران و فرزندان به يكديگر الفت نمى گرفتند زيرا كه فرزندان از تربیت و

مى بودند، پس در ھمان ساعت كه از مادر متولد مى شدند از ايشان جدا مى شدند، و كسى پدر و مادر 
خود را نمى شناخت و نمى توانست احتراز كرد از نكاح و خواستگارى مادر و خواھر و محرمان خود و كمتر 

عقل از شكم مادر بیرون آيد خواھد ديد چیزى كه  قباحتى بلكه شنیع تر و قبیح تر از ھمه آنست كه اگر با
آيا نمى بینى چگونه ھر امرى از امور خلقت را باز داشته با . حالل و نیكو نیست ديدن آن ، يعنى عورت مادر

  .نھايت صواب و حكمت و خالى گردانیده خرد و بزرگ امور خود را از شوائب خطا و زلل 
  منفعت گريه اطفال

عت گريه اطفال را و بدان كه در دماغ اطفال رطوبتى ھست كه اگر بماند علتھا و بشناس اى مفضل منف
دردھاى عظیم در ايشان احداث مى نمايد مانند كورى و امثال آن ،، پس گريه اين رطوبت را از سر ايشان 
فرود مى آورد و باعث صحت بدن و سالمتى ابصار ايشان مى گردد، پس چنانچه طفل به گريه منتفع مى 
گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنھان است و ايشان سعى مى كنند كه او را ساكت گردانند و به ھر حیله 

مى خواھند او را خاموش كنند كه از گريه باز ايستد به سبب آن كه نمى دانند كه گريه براى او اصلح است 
ت ھا باشد كه ملحدان كه ھم چنین جايز است كه در بسیارى از چیزھا منفع. و عاقبتش نیكوتر است 

مذمت تدبیر خالق مى كنند ندانند و اگر بدانند و بفھمند اين معنى را حكم نخواھند كرد بر چیزى از چیزھاى 
عالم كه در آن منفعتى نیست به سبب آن كه حكمت آن را ندانند زيرا كه بسیارى از آنھا را كه منكران نمى 

ه علم مخلوق از آن قاصر است و علم حق تعالى به آن احاطه كرده دانند عارفان مى دانند و بسى از آنھا ك
  .است 

  فايده و حكمت سرازير شدن آب دھان اطفال
و اما آبى كه از دھان اطفال جارى مى شود و اكثر اوقات سبب دفع رطوبتى مى گردد كه در بدن ايشان 

كسى را كه رطوبت بر او غالب مى  بماند، ھر آينه احداث دردھاى عظیم در ايشان نمايد چنانچه مى بینى
  .شود يا ديوانه و مخّبط مى شود يا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتال مى گردد

پس خداوند علیم در كودكى مقرر گردانیده كه اين رطوبت از دھان ايشان دفع شود تا موجب صحت ايشان 
مت آن و لطف كرده است بر ايشان و تفضل كرده است بر خلق خود به آنچه جاھلند به حك. در بزرگى گردد

  .به آنچه نمى دانند آن را
و اگر بشناسند نعمتھاى او را بر خود، ھر آينه تفكر در آنھا مشغول گرداند ايشان را از ارتكاب معصیت او، 
منزه است خداوندى كه بزرگ و كامل است نعمتھاى او بر مستحقین و غیر ايشان از خلق بى پايان ، و 

 .ز آنچه مى گويند مبطالن و ملحدان بلندى بسیاربلندتر است ا

- ۴ - 

 
 

  آفرينش آالت توالد و تناسل
اكنون نظر كن اى مفضل كه قدير ذوالمنن چگونه آالت مجامعت را در مرد و زن آفريده بر وجھى كه مناسب 



رحم مى  حكمت آن است ، پس مرد را آلتى داده كه منتشر و بلند مى شود با نطفه و به سبب آن به قعر
رسد چون مى بايد كه آب خود را در ديگرى بريزد و براى زن ظرف عمیقى آفريده كه آب مرد و زن ھر دو در 

فرزند داشته باشد در آن ظرف و مصون و محفوظ باشد تا ھنگامى كه بدنش   آنجا جمع مى شود و گنجايش 
  نه و تعالى عما يشركون ؟مستحكم شود و بیرون خرامد آيا اين از تدبیر حكیم لطیف نیست سبحا

  حكمت در خلقت ھر يك از اعضاى بدن و فوايد آنھا
. اى مفضل در ھمه اعضاى بدن و تدبیر آنھا كه ھر يك براى غرضى و حاجتى آفريده شده اند: تفكر كن 

دست ھا براى كار كردن و پاھا براى راه رفتن ، چشمھا براى ديدن ، و دھان از براى غذا خوردن ، و معده 
براى ھضم كردن ، و جگر براى جدا كردن اخالط بدن ، و منافذ بدن براى بیرون رفتن فضالت تا ھنگام دفع ، و 
فرج براى حصول نسل و ھمچنین جمیع اعضا اگر تاءمل كنى در آنھا و نظر و فكر خود را به كار فرمائى مى 

  .انددانى كه ھر يك براى كارى خلق شده اند و براى مصلحتى مھیا گرديده 
  پندار واھى

  .گروھى مى گويند كه اينھا از فعل طبیعت است ! گفتم اى موالى من : مفضل گفت 
بپرس از ايشان كه آيا اين طبیعت كه شما مى گوئید علم و قدرت دارد بر اين افعال يا نه : حضرت فرمود كه 

نام كرده اند، زيرا كه  ))بیعت ط((؟ پس اگر گويند كه علم و قدرت دارد، پس به خدا قائل شده اند و او را 
  .معلوم است طبیعت را شعورى و اراده اى نیست 

و اگر گويند كه طبیعت را علم و اراده نیست ، پس معلوم است كه اين افعال محكمه متقنه از طبیعت بى 
شعور صادر نمى شود چنانچه دانستى ولیكن عادت الھى جارى شده است كه اشیاء را با اسباب جارى 

  .يد و جاھالن بر اين اسباب نظر افكنده اند و از مسبب االسباب غافل شده اندنما
  )48(چگونگى ھضم غذا

ضل در تدبیر حكیم قدير در رسیدن غذا به جمیع بدن ، به درستى كه اول غذا وارد معده اى مف: تفكر كن 
مى شود و معده آن را طبخ مى دھد، ھضم مى كند و خالص آن را به جگر مى فرستد در عروق باريكى چند 

ى به جگر كه كه در میان معده و جگر ھستند، و اين عروق مانند پااليشند براى غذا كه نرسد از ثقل غذا چیز
باعث جراحت آن گردد زيرا كه جگر نازك است و تاب غذاى خشن و غلیظ را ندارد، پس جگر صافى غذا را 

قبول مى كند و در آنھا به لطف تدبیر حكیم خبیر مستحیل به خون و بلغم و صفرا و سودا میشود و از جگر 
ق به ساير بدن مى رسد مانند راھھا و مجارى به سوى ساير بدن ھست كه خون از آن مجارى و عرو

مجارى كه در زمین براى آب مھیا كنند تا به ھمه زمین جارى گردد و آنچه خبائث و زيادتى ھاست جارى مى 
مى رود و  )49(شود و به سوى اوعیه اى كه براى آنھا خلق شده است و آنچه از صفرا است به سوى زھره 

  .سودا به سوى سپرز مى رود، و رطوبت ھا به سوى مثانه جارى مى شود
ھیا كردن پس تاءمل كن حكمت تدبیر حق تعالى را در تركیب بدن و گذاشتن ھر يك از اعضاء در جاى خود و م

اوعیه و ظرفھا در آن براى فضول اغذيه و اخالط تا آن كه اين زيادتى ھا و كثافتھا در بدن پھن نشوند كه مورث 
  )50(.فساد بدن و دردھا شوند

پس صاحب بركت و نعمت است خداوندى كه نیكو كرده است تقدير را و محكم گردانیده است تدبیر را و او را 
  .است حمد و ستايش چنانچه اھل و مستحق آن است 

  مرحله آغازين رشد بدن و كیفیت تكّون آن در رحم
  .و نمو بدن را در ھمه احوال تا به حد تمام و كمال رسد وصف نما براى من نشو: گفتم : مفضل گفت كه 

اول اين تدبیر تصوير جنین در جائى كه ديده اى نمى بیند و دستى : فرمود كه ) علیه السالم (حضرت امام 
بدان نمى رسد و در چنین جائى تدبیر آن را مى كند تا او را از رحم بیرون مى آورد با خلقت تمام و اعضاى 

ال آن كه در او مخلوق شده آنچه قوام و صالح بدن در آن است از اعضاء و جوارح و احشاء و مستوى و ح
كاركنان بدن و آنچه در اصل تركیب بدن ضرور است از استخوان و گوشت و پیه و مغز و پى و رگھا و 

ل و غضروفھا، پس چون به سوى جھان بیرون آمد مى بینى چگونه نمو مى كند با ھمه اعضاء بر يك شك
ھیئت و يك نسبت كه ھر نسبتى كه ھر عضوى با ساير اعضاء داشته در كودكى در بزرگى تفاوت نمى كند 

اگر عمرش به آن حد برسد يا آن كه پیش از آن حد . تا آن كه به حد اشّد كه نھايت قوت بدن است برسد
  .دبیر خداوند قديرمدت عمر خود را تمام كند آيا مى تواند بود چنین امرى مگر از لطف حكمت و ت

  شرافت انسان بر ديگر حیوانات
نظر كن در آنچه حق تعالى مخصوص گردانیده است به آن انسان را در خلقتش براى تشريف و ! اى مفضل 

تفضیل او بر ساير حیوانات زيرا كه چنان خلق شده كه راست مى تواند ايستاد و درست مى تواند نشست 
خود به عمل آورد و تواند كارھا را چنانچه خواھد به تقديم رساند اگر به روش كه كارھا را به دستھا و جوارح 

  .چھارپايان به رو در افتاده بود ھیچ يك از اعمال او مباشر نمى توانست شد
  حواس پنجگانه در انسان و اسرار آفرينش آن

ت خود و شرف اكنون نظر كن اى مفضل به سوى اين حواس كه مخصوص شده است به آنھا انسان در خلق
يافته به آنھا بر غیر خود چگونه ديده ھا را در سر او قرار داده است مانند چراغھا كه در باالى مناره برافروزند 

تا تواند ھمه اشیاء را مطالعه نمايد، و ديده را در اعضاى پائین تر قرار نداده مانند دستھا و پاھا كه آفتھا به آن 
ه آن جوارح علتى در آنھا حادث شود و در اعضاى وسط بدن قرار نداد مانند برسد يا در مباشرت اول اعمال ب



شكم و پشت كه دشوار باشد به كار فرمودن آن در ديدن اشیاء و چون ھیچ موضعى از براى اين حاّسه 
مناسب تر از سر نبود در آنجا قرار داد كه از ھمه اعضاء بلندتر است و آن را صومعه گردانیده براى حواس 

  .جگانه كه محسوسات پنجگانه را درك نمايد و ادراك ھیچ يك از محسوسات از او فوت نشودپن
اگر ديده نمى بود كه رنگھا را احساس نمايد، خلق رنگھا بى فايده . پس چشم را آفريد كه رنگھا را دريابد

  .بود
د، آفريدن صدا بى نفع اگر صدا مى بود و گوش نمى بود كه بشنو. و سمع را از براى ادراك صداھا آفريده 

  .بود
اگر محسوسات مى بودند و حواس نبودند، خلق آنھا بى فايده بود و از آن . و ھم چنین است ساير حواس 

  .جانب نیز چنین است 
  .و اگر ديده مى بود و صاحب رنگ كه ديده مى شود نمى بود، ديده را فايده نبود

  .ده بودو اگر گوش مى بود و شنیدنى نمى بود، گوش بى فاي
پس نظر كن كه چگونه ھر چیزى را براى چیزى آفريده و براى ھر حاّسه محسوسى و براى ھر محسوسى 

  .حاّسه مقرر ساخته 
و ايضا در ھر حسى امرى چند مقرر گردانیده كه متوسط باشند میان حاسه و محسوس كه احساس بدون 

اگر روشنى نباشد كه رنگ براى ديده ظاھر  .آنھا حاصل نمى شود مانند روشنى و ھوا براى ديدن و شنیدن 
. و اگر ھوا نباشد كه صدا را به سامعه برساند، سامعه ادراك صدا را نمى كند. شود ديده ادراك آن نمى كند

آيا مخفى مى ماند بر كسى كه صحیح باشد نظرش و بكار فرمايد فكرش را آن كه مانند آنچه من وصف كرده 
كه ھر يك با ديگرى مطابق و موافق است و آن چه احساس حواس بر آنھا ام از تھیه حواس و محسوسات 

  .موقوف است ھمه مھیاست نمى باشد مگر به عمد و تقدير از خداوند لطیف و خبیر
  فقدان بینايى و خلل ھاى آن

در حال كسى كه نابیناست چه خللھا در امور او به ھم مى رسد زيرا كه پیش پاى ! تفكر كن اى مفضل 
ا نمى داند، و پیش روى خود را نمى بیند، و میان رنگھا فرق نمى كند، و صورت نیك و بد را تمیز نمى خود ر

و اگر دشمنى بر روى وى شمشیر كشد امتناع . كند، و اگر بر گودالى مشرف شود احتراز نمى تواند كرد
زرگرى حتى آن كه اگر نه نمى تواند نمود و ھیچ صنعتى از او متمّشى نمى شود مانند كتابت و درودگرى و 

  .تندى فھم او باشد، به منزله سنگى خواھد بود كه افتاده باشد
  فوايد سامعه

و ھمچنین كسى كه سامعه ندارد، بسیارى از امور او مختل است زيرا كه از لذت مخاطبه و محاوره و نغمات 
ر دشوار است ، و دلتنگ مى شوند دل ربا و الحان راحت افزا محروم است ، و در محاورت او كار بر مردم بسیا

و نمى شنود از اخبار و احاديث مردم سخنى گويا حاضرى است مانند غايبان ، و زنده اى است . از مكالمه او
مانند مردگان و كسى كه عقل ندارد مانند چھارپايان است ، بلكه بسیارى از مصالح كه چھارپايان مى دانند، 

  .ديوانگان نمى دانند
ى كه چگونه اعضاء و جوارح و عقل و حواس و مشاعر انسان ھر چه او را ضرور است و از فقدان آيا نمى بین

آن خلل به احوال او راه مى يابد؛ ھمه در خلقت حاصل است ؟ اينھا ھمه دلیل است بر اين كه به تقدير و 
  .تدبیر عالم خبیر آفريده شده است 

  ىراز محروم ماندن بعضى افراد از بینايى و شنواي
پس چرا بعضى از مردم اين جوارح ايشان مفقود مى باشد و آن اختاللھا كه فرموديد در احوال : مفضل گويد

  ايشان به ھم مى رسد؟
اين براى تاءديب و موعظه است براى آن كسى كه مبتال مى شود و غیر آن ، چنانچه : حضرت فرمودند كه 

مال قبیحه بكنند و ديگران نیز از احوال ايشان پند گیرند، پادشاھان تاءديب مى كنند مردم را كه ايشان ترك اع
. و مردم اين را از ايشان مى پسندند و انكار برايشان نمى كنند و در اين باب تصويب راءى ايشان مى نمايند

ز و باز حق تعالى اين گروه را كه به اين بالھا مبتال گردانیده اگر صبر كنند و به سوى خدا انابت نمايند بعد ا
مرگ آن قدر ثواب كرامت فرمايد كه در جنب آن ثواب ھا بسیار سھل و حقیر مى شمارند اين بالھا را حتى 

آن كه اگر ايشان را بعد از مرگ مردد گردانند میان آن كه به دنیا برگردند، صحیح باشند يا مبتال، ھر آينه 
  .اختیار بال را خواھند كرد براى آن كه مثوبات ايشان مضاعف گردد

  حكمت خلق برخى از اعضاء به صورت فرد يا جفت
در اعضايى كه طاق و جفت آفريده شده اند چه حكمت و تدبیر در آنھا مرعى داشته ، ! فكر كن اى مفضل 

را يكى آفريده ، زيرا كه مصلحتى نیست در آن كه آدمى را دو سر بوده باشد نمى بینى كه اگر  ))سر((  پس 
كنى ھر آينه زياد خواھد بود بر او بدون احتیاجى به سوى آن زيرا كه حواسى كه با سر آدمى سر ديگر تصور 

  .آدمى به آن محتاج است در يك سر مجتمع مى تواند بود
و . و ايضا اگر چنین باشد اگر به يك سر سخن گويد، سر ديگر معطل خواھد بود و حاجتى به او نخواھد بود

ده و زايد خواھد بود و اگر به يكى سخن گويد به غیر سخنى كه اگر از ھر دو سر يك سخن گويد يكى بى فاي
به ديگرى گويد بر شنونده دشوار خواھد شد كه متوجه كدام يك شود و اختالف در فھم به ھم خواھد 

  .رسید



و دستھا را جفت آفريده ؛ زيرا كه خیرى نیست در آن كه آدمى يك دست داشته باشد زيرا كه خلل مى 
اولت آنھا نمايد از اعمال ، نمى بینى كه نجار و بنا اگر يك دست ايشان شل شود نمى رساند به آنچه مز

توانند كه صناعت خود را به عمل آورند، و اگر به تكلف و مشقت به عمل آورند مانند كسى كه دو دست دارد 
  .ھر دستى معاونت دست ديگر مى كند به عمل نمى توانند آورد

  صدا قدرت تكلم و عضوھاى مربوط به
در صدا و سخن و آلتھا كه قادر منان براى آنھا در انسان مقرر ساخته است ، ! بسیار تفكر كن اى مفضل 

پس حنجره مانند لوله اى است از براى بیرون آمدن آواز، زبان و دندانھا و لبھا آلتى چندند براى قطیع حروف و 
را چنانچه مى بايد نمى تواند گفت  ))ین س((ظھور نغمات ، نمى بینى كسى را كه دندانھايش ريخته است 

را  ))راء((را درست نمى تواند ادا كند و كسى كه زبانش سنگین شده  ))فا((، و كسى كه لبش افتاده باشد 
و شبیه ترين چیزھا به ادوات اخراج حروف و اصوات ناى انبانى است كه باد . درست نمى تواند اظھار كرد

شبیه است به انبانى كه باد در آن مى كنند، و عضالتى كه شش را  حنجره شبیه است به ناى ، و شش
مى گیرند تا صدا بیرون آيد مانند انگشتان است كه بر آن انبان مى گذارند تا داخل شود باد در ناى ، و لبھا و 

ن دندانھا كه حروف نغمات را تقطیع مى كنند مانند انگشتان است كه پیاپى بر دھان مى گذارند تا صداى آ
  .به الحان مختلفه بیرون آيد

و ھر چند محل خروج صدا را ما تشبیه كرديم به ناى انبانى براى شناسانیدن ، اما در حقیقت آن را بايد 
و اين منافع كه مذكور شد از آن برخاسته و آن . تشبیه به ادوات صوت كرد زيرا كه آن مقدم است بر اين 

عت خالق برداشته ، پس خبر داد تو را به منافعى كه اين اعضاء خلقت صانع است و اين مخلوق كه از آن صن
  .را ھست در صنعت كالم و اخراج حروف 

  فوايد ديگر اين اعضا
و در اين اعضاء با اين منافعى كه مذكور شد منافع ديگر است ، پس حنجره براى آن كه نسیم از خارج به 

ه آن نفس كه پیاپى پیوسته بر آن وارد مى شود كه شش برسد و ترويح كند دل را و بادزنى باشد براى آن ب
  .اگر اندك زمانى آن نسیم حبس شود و به دل نرسد البته آدمى ھالك مى شود

و به زبان مزه ھاى مختلف مى چشد و میان آنھا تمیز مى كند كه كدام تلخ است و كدام ترش و شیرين و 
پاكیزه و با اين منافع ، زبان ياورى است و فرو بردن كدام آب شور است و كدام شیرين و كدام گنديده و كدام 

  .طعام و آب 
و دندانھا با اين منفعتھا پشتیبانى است براى . و دندانھا خورد مى كند غذا را كه آسان شود فرو بردن آن 

  .لبھا كه از اندرون دھان نگاه مى دارد آنھا را كه سست نشوند و نیاويزند
  مذكور پديد مى آورد خلل ھايى كه فقدان برخى آالت

عبرت گیر براى اين از حال كسى كه دندانھايش افتاده است ، نمى بینى كه لبھايش سست و متحرك 
است و به لبھا مى مكد آب را كه به تدريج به گلو داخل شود كه اگر به يك دفعه داخل شود در گلو بند مى 

به مثابه دو در است كه بر دھان بسته مى شوند و شود يا اندرون را مجروح مى گرداند، و با اين منافع لبھا 
ھرگاه خواھند مى گشايند و ھرگاه خواھند مى بندند، پس دانستى كه به آنچه وصف كرديم براى تو بر ھر 

يك از اين اعضاء چندين منفعت عظیم مترتب مى شود چنانچه يك آلت براى چندين عمل به كار آيد مانند 
  .چوب و كندن زمین و غیر آن به كار مى رود تیشه نجارى كه براى تراشیدن

  دستگاه فھم و ادراك
و اگر دماغ و مغزى كه در سر است براى تو گشوده شود، خواھى ديد آن را كه پیچیده شده است به 

حجابى چند بعضى بر باالى بعضى براى آن كه نگاه دارند آن را از عوارضى كه موجب اختالل آن مى گردد و 
و استخوان كاسه سر به منزله كاله خودى . را محافظت كنند كه متحرك و مضطرب نشودبراى آن كه آن 

و به . است براى محافظت آن كه اگر صدمه بر سر واقع شود يا بر جائى سائیده شود ضررى به آن نرسد
وده روى پوست سر موئى رويانیده كه به مثابه پوستینى باشد براى آن و آن را از سرما و گرما محافظت نم

است ، پس كى محافظت كرده است دماغ را چنین محافظتى مگر آن را آفريده و منبع حواس آدمى گردانیده 
و سزاوار محافظت و حراست است به سبب علو منزلت و بلندى درجه و علو مرتبت كه نسبت به ساير 

  .اجزاى بدن دارد
  قرارگاه چشم

پرده به روى آن قرار داده كه آويخته شود و كنار آن را تاءمل كن اى مفضل پلك را بر چشم چگونه به منزله 
كه شفر مى نامند مانند رسنھا و حلقه ھا تعبیه كرده كه ھر وقت كه خواھند پرده را بیاويزند و ھر گاه 

خواھند باال كشند و ديده را در میان غارى قرار داده و به آن پرده و موھاى مژه كه بر آن رويانیده محافظت 
  .نموده 

  اختمان دلس
كسى دل را در میان سینه قرار داده و پنھان كرده و پیراھنى كه آن پرده دل است بر روى آن ! اى مفضل 

پوشانیده و دنده ھا را بر باالى آن حافظ آن گردانیده با گوشت و پوستى كه بر روى دنده ھا رويانیده براى آن 
  ردد؟كه از خارج چیزى بر او وارد نشود كه موجب جراحت آن گ

كى در حلق دو منفذ قرار داده ، كه يكى محل بیرون آمدن صدا و نفس باشد كه آن حلقوم است و متصل 



و ديگرى محل نفوذ غذا است كه آن را مرى مى گويند و متصل است به معده و غذا را به   است به شش 
  .معده مى رساند

ود او را از آن كه به شش برسد و آدمى را و بر حلقوم سرپوشى قرار داده كه در ھنگام خوردن غذا مانع ش
  .ھالك كند

كى شش را باد زن دل قرار داده كه پیوسته در حركت است و آن را سستى به ھم نمى رسد و باز نمى 
  .ايستد براى آن كه حرارت در دل جمع نشود كه آدمى را تلف كند

باشد قرار داد، كه ھر وقت كه خواھند كى براى منافذ بول و غايط مانند بندھائى كه در میان كیسه ھا مى 
بر ھم آورند و ھر وقت كه بخواھند بگشايند كه ھر دو فضله دفع شوند؟ و اگر چنین نبود، ھمیشه اين دو 
فضله جارى و متقاطر مى بودند و عیش آدمى فاسد مى شد، آدمى چه قدر از اين نعمتھا را وصف تواند 

ست از آن كه كرديم و آنچه مردم نمى دانند بیشتر است از آن كه بلكه آنچه احصاء نمى كنیم زياده ا. كرد
  .مى دانند

  كى معده را عضوى عصبى در نھايت صالبت گردانیده از براى آن كه طعامھاى غلیظ را ھضم تواند كرد؟
 و كى جگر را نرم و نازك گردانیده براى آن كه قبول نمايد خالص غذاى لطیف را تا آن كه در آنجا ھضم ديگر

  بايد لطیف تر از ھضم معده مگر خداوند قادر؟
آيا گمان مى برى كه بى مدبرى و مقدر حكیم علیم چنین امور كه مشتملند بر انواع حكمتھا و مصلحتھا به 

عمل تواند آمد؟ كال و حاشا، متمّشى نمى شود مگر از خداوند قادرى كه عالم است به اشیاء پیش از 
  .رت او بیرون نیست و لطیف و خبیر است آفريدن آن ھا و ھیچ چیز از قد

  مغز در لوله ھاى استخوان
فكر كن اى مفضل چرا مغز نازك را در میان لوله ھاى استخوان مضبوط گردانیده تا آن را حفظ نمايد كه ضايع 

نشود؟ چرا خون سائل را در رگھا محسور گردانیده است مانند آب كه در ظرفھا جاى دھند مگر از براى آن كه 
  ضبط نمايد آن را كه از بدن بیرون نرود و يا به جاھا كه نبايد جارى نشود؟

چرا ناخنھا را در اطراف انگشتان قرار داده است ؟ مگر براى آن كه نگاه دارنده آنھا و ياور آنھا مى باشد در 
  .كارھا

از در آن جارى شود، تا به  چرا میان گوش را پیچیده قرار داده مانند زندانھا و دخمه ھا؟ مگر براى آن كه آواز
پرده گوش كه محل قوه سامعه است برسد و سورت آن شكسته باشد كه به آن پرده جراحتى و ضررى به 

  .ھم نرسد
چرا خداوند اين گوشت را بر رانھا و نشستگاھش قرار داده ؟ مگر براى آن كه در نشستن آزار به وى نرسد 

كاھیده شده باشد اگر چیز نرمى حايل نباشد میان او و زمین چنانچه كسى كه بدنش در بیمارى يا غیر آن 
  .كه صالبت زمین به او نرساند آزار مى كشد

  كى گردانیده است آدمى را نر و ماده ، و مگر كسى كه او را براى تناسل آفريده ؟
آرزوھا تحصیل و كى او را نسل آورنده آفريد؟ مگر آن كسى كه او را صاحب امل و آرزو قرار داده كه براى آن 

  .نسل نمايد
  .و كى داده است به او آالت عمل ، مگر آن كه او را كاركن آفريده 

  و كى او را كار كن آفريده مگر آن كه او را محتاج گردانیده ؟
  .و كى او را محتاج گردانیده مگر آن كه اسباب رفع حاجت او را مھیا گردانیده 

ت مخصوص گردانید؟ مگر آن كه مكلف گردانیده و پاداش عمل نیك و كى او را به فھمانیدن میان ساير حیوانا
  .و بد براى او مقرر گردانیده 

  .و كى به او چاره بخشیده مگر آن كه او را قوت چاره عطا كرده است 
  .مگر آن كه حجت را بر او تمام كرده . و كى قوت چاره او را عطا كرده است 

آنھا نمى رسد مگر آن خداوندى كه به نھايت شكر نعمتھاى او  و كى متكفل امرى چند شده كه چاره اش به
  .نمى تواند رسید

و تدبیر نما در آنچه از براى تو وصف كردم آيا بى صانعى چنین او را حاصل مى تواند شد و چنین : فكر كن 
  كارخانه منظم مى تواند بود؟

  .تبارك اهللا عما يصفون 
  وصف قلب
كه سوراخ چند در آن ھست مقابل سوراخ چند كه در : اى تو احوال دل رااكنون وصف مى كنم بر! اى مفضل 

اگر اينھا مقابل يكديگر نمى افتاد، ھر آينه نسیم نفس به دل نمى . ھست كه باد زن دل است   شش 
  .رسید و آدمى ھالك مى شد

آيد؟ آيا عقل خود آيا تجويز مى كند صاحب فكر و انديشه كه اين قسم امور بدون تدبیر مدبر حكیم به عمل 
  .ھیچ مانعى از اين سخن باطل نمى يابد

اگر ببینى يكتاى دو در را كه در آن قالبى باشد آيا احتمال مى دھى كه اين را عبث ساخته باشند؟ بلكه 
جزم مى كنى كه صانعى كه اين را ساخته است يكتاى ديگر ساخته و قالب را براى آن ساخته كه با تاى 

چنین حیوان نر گويا يكتاست كه عقل حكم مى كند كه براى او جفتى ساخته اند كه با ھم . ديگر جفت شود



  .او ضم شود و آلت در آلت ديگرى داخل شود براى مصلحت توالد و تناسل 
پس ھالك و ناامیدى و عذاب براى آنھا باد كه دعوى فلسفه و حكمت مى كنند چگونه كور شده اند از 

  و مدبر او نموده اند؟صنعتى تا آن كه انكار صانع 
آيا نمى دانند كه اگر آلت مرد ھمیشه سست و آويخته مى بود چگونه به قعر رحم مى رسید كه نطفه را در 

آنجا بريزد؟ و اگر پیوسته ايستاده مى بود چگونه آدمى در میان رختخواب مى گرديد، يا میان مردم راه مى 
با اين قباحت منظر بايست ھمیشه شھوت بر مردان و  رفت و چنین عمودى در پیش روى او ايستاده بود و

  .زنان ھر دو غالب باشد
پس حق تعالى چنین مقرر گردانیده كه در اكثر اوقات خوابیده باشد و در ھنگام احتیاج برخیزد براى مصلحت 

  .دوام نسل 
  زوائد خوراكى ھا

در خوردن و آشامیدن و فضالت بر نعمتھاى عظیم كه حق تعالى را بر آدمى ھست : عبرت بگیر اى مفضل 
  .به آسانى از او دفع شدن 

آيا نمى بینى كه از نیكوئى تقدير خانه كه آدمى بنا مى كند آن است كه بیت الخالء در پنھان ترين جاھاى 
  خانه باشد؟

و ھم چنین خالق قديم و مدبر حكیم در خانه بدن محل خروج فضله را كه به منزلت بیت الخالى بدن است 
نھان ترين اعضاء قرار داده است و از پیش و پس نمايان نیست ، بلكه پنھان گردانیده در موضع پنھانى از در پ

آنھا والیتان با گوشتى كه در آنھاست او را پوشانیده ، پس ھر گاه آدمى . بدن كه پوشیده و مستور است 
اھر مى شود براى آن كه فضله محتاج شود به دفع فضله و كثافت بنشیند به آن نحو مخصوص ، آن سوراخ ظ

و كثافت دفع شود، پس بسى صاحب نعمت و بركت است آن خداوندى كه پیاپى است رحمت ھاى او و 
  .احصا نمى شود نعمت ھاى او

  لطف اختالف اوضاع دندان ھا
و  در اين آسیاھا كه در دھان آدمى آفريده ، بعضى را تیز كرده براى قطع كردن و بريدن: فكر كن اى مفضل 

جدا كردن طعام ، و بعضى را پھن آفريده براى خائیدن و خورد كردن طعام ، چون به ھر دو نوع احتیاج بود ھر 
دو را آفريده و آنھائى كه براى بريدن است در پیش دھان قرار داده ، و آنھا كه براى خورد كردن است در عقب 

را قطع كند و چون داخل دھان گردد به آن آسیاھا آنھا قرار داده كه از اينھا میوه و گوشت و ساير مطعومات 
  .خورد شود

  حكمت در نمو مو و ناخن
تاءمل كن و عبرت بگیر در آفريدن مو و ناخنھا كه چون نمو مى كنند و دراز مى شوند و بسیار مى شوند و 

بد و متاءثر نشود، بايد تخفیف داد به تدريج ، پس به اين سبب آنھا را بى حس گردانیده كه از بريدن ، الم نیا
و اگر چنین نمى بود آدمى میان دو امر َبدَونا ماليم مردد مى شد يا آن كه مى گذاشت كه دراز شوند و گران 

  .بودند بر او و اگر تخفیف مى داد درد و الم مى يافت 
  چرا حق تعالى چنان نیافريد اينھا را كه بر يك اندازه باشند و بلند نشوند؟: مفضل گفت 

خدا را در بلند شدن و بريدن آنھا نعمت ھا ھست كه اكثر مردم قدر آنھا را ندانند و شكر : رمود كه حضرت ف
  .خداى را بر آنھا نمى كنند

بدان كه دردھا و الم ھاى بدن بیرون مى رود به بیرون آمدن موھا از مسامات آنھا و به دراز شدن ناخنھا از 
مى را به نوره مالیدن و سر تراشیدن و ناخن گرفتن در ھر ھفته سر انگشتان و به اين سبب امر كرده اند آد

تا مو و ناخن زودتر بلند شوند و به بیرون آمدن آن دردھا از بدن بیرون رود، و چون بلند شوند و نبريدند ديرتر 
  .دراز مى شوند و دردھا و مواد آنھا در بدن محتبس مى شوند و باعث بیمارى ھا و علت ھا مى گردند

  تخصیص روئیدن مو به برخى اعضا حكمت
و ايضا مو را در جائى چند كه ضرر دارد نرويانیده ، اگر مو در ديده روئیده مى شد مورث كورى مى شد، و اگر 

و اگر در میان كف مى روئید احساس . در میان دھان مى روئید آشامیدن و خوردن بر اين كس ناگوار مى شد
و اگر در ذكر مرد مى . و بعضى از اعمال به آسانى متمشى نمى شد. اشیاء را به لمس نمى توانست كرد

روئید، لذت جماع از مرد و زن فوت مى شد، پس نظر كن كه ھر جا كه مصلحت در روئیدن نیست نروئیده و 
اين نه مخصوص به انسان است ، بلكه در بھايم و درندگان و ساير حیوانات كه نسل مى آورند مى بینى 

را كه ھمه اعضاء را مو گرفته به غیر از اين مواضع كه ذكر شد به سبب اين وجوه كه مذكور بدن ھاى ايشان 
 .شد از مو خالى است 

- ۵ - 

 
 



  رد بر پیروان مانى
پس تاءمل كن در خلقت قدير حكیم كه راه خطا و غلط و اعتراض به ھیچ وجه در آن نیست و ھمگى بر وفق 

ملعون كه در خلقت قادر بى چون خواسته اند كه راه خطا پیدا  ))مانى ((و اصحاب . صواب و حكمت است 
عیب كرده اند موئى را كه پشت زھار و زير بغل مى رويد و نمى دانند كه روئیدن اين موھا به علت ! كنند

رطوبتى است كه بر اين مواضع ريخته مى شود و در آنھا مو مى رويد مانند گیاھى كه در جائى كه آب جمع 
زمین مى رويد، نمى بینى كه اين مواضع پنھان تر و مناسب ترند براى قبول اين فضله از مواضع مى شود از 

  ديگر؟
و باز در روئیدن اين موھا منفعت دينى ھست انسان را كه او را مكلف ساخته اند به ازاله اينھا كه مثاب گردد 

دى كه الزم فارغ بودن آدمى است از و اشتغال آن به اين اشغال بدنى مانع گردد كه او را از طغیان و فسا
  .اشتغال زيرا كه مانع مى شود او را بسیارى از غرور و ارتكاب معاصى و شرور

  حكمت در دوام جريان آب دھان
در آب دھان و منفعتى كه در آن ھست زيرا كه حق تعالى چنین مقرر گردانیده كه ھمیشه : تاءمل كن 

اگر اين رطوبت نمى بود آنھا فاسد و بى طراوت مى شدند، اگر . لو رادر دھان كه تر كند كام و گ. جارى باشد
اين رطوبت با غذا ھضم نمى شد، در گلو گوارا نمى شد و اين رطوبت مركبى است از براى غذا كه آن را به 

  .معده مى رساند
آدمى و ايضا اين رطوبت به زھره مى رسد و موجب صالح حال انسان است زيرا كه اگر زھره خشك شود 

و به تحقیق كه گفته اند گروھى از جاھالن متكلمان و ضعفاء العقول فالسفه به جھت قلت . ھالك مى شود
اگر شكم آدمى به ھیئت قبا مى بود كه ھر گاه طبیب خواھد بگشايد و اندرون آن را : تمیز و قصور علم كه 

آينه اصلح بود از آن كه بسته اند و از مشاھده نمايد و دست داخل كند و معالجه كند آنچه را كه خواھد، ھر 
ديده پنھان است و دست به آن نمى رسد و دردھاى اندرون را نمى توان شناخت مگر به دلیل ھاى غامض 

و عالمتھاى مشتبه مانند نظر كردن و قاروره و بوئیدن عرق و اشباه اينھا از عالماتى كه غلط و اشتباه در آنھا 
  .ه اشتباه باعث كشتن مريض گرددبسیار مى شود، و بسا باشد ك

و جواب اين شبھه آن است كه جاھالن بايد بدانند كه اگر چنین مى بود و اطالع بر امراض و معالجه آنھا به 
اين آسانى مى بود، ھر آينه مردم را ترس از مرگ و بیمارى نبود و علم به بقاى خود به ھم مى رسانیدند و 

  .يدند و موجب طغیان و فساد ايشان مى شدبه سالمت و صحت خود مغرور مى گرد
و مفسده ديگر اين كه پیوسته رطوبات شكم مترشح مى بود و ھر جائى كه مى نشست و مى خوابید 

  .ملوث مى گردانید و جامه اش ھمیشه تر و كثیف مى شد و عیش بر او فاسد مى گرديد
مى شود به حرارت غريزى مى شود كه  و مفسده ديگر اين كه معده و جگر و دل افعالى كه از اينھا صادر

حق تعالى در جوف آدم محتبس گردانیده اگر در شكم فرج ھا و رخنه ھا مى بود كه توان گشود و اندرون 
شكم را ديد و دست را داخل جوف توان كرد، ھر آينه برودت ھوا به جوف مى رسید و با حرارت غريزى 

پس بدان كه ھر چه اوھام به . و آدمى ھالك مى شدمخلوط مى شد و عمل احشاى جوف باطل مى گرديد 
  .سوى آن مى رود به غیر نحوى كه خالق حكیم اشیاء را بر آن طريقه آفريده خطا و باطل است 

  شھوت ھا و لطف در خلقت آنھا
در افعالى كه حق تعالى در آدمى مقرر ساخته از خوردن ، و خواب رفتن ، و جماع كردن ! فكر كن اى مفضل 

به درستى كه براى ھر يك از اينھا در نفس آدمى محركى قرار داده . نچه در ھر يك از اينھا تدبیر فرموده ، و آ
كه مقتضى ارتكاب آن است و تحريص آدمى بر آن مى نمايد، پس گرسنگى مقتضى طعام خوردن است كه 

بدن و استراحت  و ماندگى و بى خوابى محرك بر خواب است كه راحت. زندگى و قوام بدن به آن است 
. و شھوت ، محرك بر جماع است كه دوام نسل و بقاى نوع انسانى به آن است . قوتھاى بدنى به آن است 

و اگر گرسنگى نبود و غذا خوردن براى آن بود كه آدمى مى داند كه بدن به آن محتاج است و در طبع آدمى 
ر بسیارى از اوقات كسالت و سستى مى ورزيد حالتى نبود كه آدمى را مضطر گرداند به خوردن ، ھر آينه د

از خوردن غذا تا بدنش به تحلیل مى رفت و ھالك مى شد، چنانچه گاھى آدمى محتاج مى شود به دوائى 
  .مھلكه و مرگ   براى اصالح بدن خود و مدافعه مى نمايد تا منجر شود به امراض 

و قواى آن براى استراحت به آن محتاج اند، ھر  و ھم چنین اگر خواب رفتن به آن بود كه مى دانست كه بدن
  .آينه ممكن بود كه از روى تثاقل يا حرص در اعمال مدافعه نمايد تا بدنش بكاھد

و اگر حركت جماع براى محض ھم رسانیدن فرزند بود، بعید نبود كه سستى ورزد و نكند تا نسل كم شد يا 
  .فرزند و اعتنائى به شاءن آن ندارند منقطع گردد زيرا كه ھستند بعضى مردم كه رغبت به

پس نظر كن كه مدبر علیم براى ھر يك از اين افعال كه صالح و قوام بدن به آنھاست محركى از نفس طبیعت 
  .براى آن مقرر گردانیده كه آن را بر آن تحريص نمايد و به فعل آن مضطر گرداند

  :بدان كه در آدمى چھار قوه است 
  .قبول غذا مى كند و وارد معده مى گرداندكه  ))جاذمه ((: اول 
  .كه طعام را نگاه دارد در معده و غیر آن تا طبیعت فعل خود را در آن به عمل آورد ))ماسكه ((: دوم 

و خالص آن را جدا مى كند و در جمیع بدن پھن مى . كه غذا را در معده طبخ مى دھد ))ھاضمه ((: سوم 
  .كند



مى كند آنچه از ثقیل غذا مى ماند بعد از اخذ ھاضمه خالص آن را به قدر حاجت كه دفع  ))دافعه ((: چھارم 
  .منحدر مى سازد

پس تفكر كن در تدبیر اين چھار قوت كه در بدن و كارھاى آنھا براى آن كه بدن به ھمه محتاج است و آنچه از 
  .حكمت و تدبیر در آن مرعى شده 

  دمى براى طلب غذا كه قوام بدن به آن است ؟و اگر جاذبه نمى بود، چگونه حركت مى كرد آ
  و اگر ماسكه نبود، چگونه طعام در جوف مى ماند تا معده آن را ھضم كند؟

و اگر ھاضمه نمى بود، چگونه غذا طبخ مى يافت تا جدا شود از او آنچه خالص است و غذاى بدن مى شود 
  و بدل آنچه از بدن به تحلیل مى رود مى شود؟

  .ى بود، چگونه دفع مى شد به تدريج ثقل آنچه از ھاضمه مانده است و اگر دافعه نم
پس نمى بینى چگونه موكل گردانیده است حكیم قدير براى توبه صنع لطیف و حسن تقدير خود اين قوتھا را 

  :به بدن ، و قیام نمودن آنھا به آنچه صالح بدن در آن است ، از براى تو مثلى بیان كنم 
و او را در اين خانه حشم ، و غالمان و نوكران و خادمان . ه منزله خانه پادشاه است به درستى كه بدن ب

ھستند، و قوام و مدبران كه موكلند به مصالح ايشان ، و ديگرى براى قبض آنچه وارد مى شود و ضبط كردن 
یدن و ديگرى براى تا ھنگام حاجت و ديگرى براى به عمل آوردن آن و مھیا كردن ، و به ھر يك حصه او را رسان

  .پاك كردن آن خانه از كثافتھا
حشم ((، اين بدن است و ))خانه ((، خالق حكیم است كه پادشاه عالمیان است ، و ))پادشاه ((پس بدان كه 

  .، چھار قوه اند كه مذكور شدند))مدبران ((، اعضاء و جوارحند و ))
توضیح شافى مبرھن ساختیم ، مخالف آن طورى و احوال اين قوا را بر وجھى كه ما ذكر كرديم و به اين 

است كه اطبا در كتب خود بیان كرده اند زيرا كه ايشان بر وجھى ذكر كرده اند كه در آن اعمال ادويه و 
معرفت امراض به كار ايشان آيد، و ما به نحوى ذكر كرده ايم كه مرض شك و شبھه را از نفوس خاليق دفع 

اشناسى را از پیش ديده ايشان بردارد تا از روى يقین و اذعان اقرار كنند به كند و غشا و كورى و سبل حق ن
  .وجود پروردگار عالمیان 

  نقل قول اطبا در شرح احوال قواى آدمى
كه حضرت ، چون اشاره فرمودند به قول اطبا، اگر مجملى از اقوال ايشان و حكما مذكور شود : مترجم گويد

  .نامناسب نیست 
عیان حكماء و اطبا آن است كه آدمى را قوه چند است كه با نباتات و حیوانات در آنھا شريك مشھور میان طبی

  .است ، و قوه چند ھست كه با حیوانات شريك است و قوه چند است كه مخصوص او است 
  گفتار در قواى نباتى

  .است  ))مولده ((و  ))نامیه ((و  ))غاذيه ((اما اول قوه 
را مستحیل مى گرداند به چیزى كه مشاكل و مشابه عضوى است كه به غذا و غاذيه آن است كه غذا 

محتاج است و احتیاج به اين قوه از آن جھت است كه چون تكون بدن از اجزاء رطبى چند است و حرارت 
غريزى در بدن ضرور است كه اخالط را نزجى بدھد و زيادتى ھا را به تحلیل برد و البته به سبب آن بعضى از 

ات ضرويه بدن به تحلیل مى رود و ھواى خارج بدن و حركات بدنى و نفسانى نیز باعث تحلیل مى رطوب
شوند اگر قدرى از غذا بدل آنچه از بدن به تحلیل مى رود، نشود به زودى بدن خشك شود و بكاھد و برطرف 

در رحم كوچك مخلوق پس حكیم علیم قوه غاذيه را در بدن براى بدن ما يتحلل قرار داده و چون طفل . شود
مى شود و به آن كوچكى كارھائى كه از انسان بايد به عمل آيد از آن به عمل نمى آيد، پس بايد كه بزرگ 
شود لھذا حق تعالى قوه نامیه را نیز در بدن قرار داده كه داخل كند غذا را در میان اجزاى اصلیه بدن كه از 

ط و امثال اينھا تا زياد شوند در طول و عرض و عمق تا به منى به ھم مى رسد مانند استخوان و عصب و ربا
و اين قوه تا سى سال عمل مى كند و بعد از بیست چندان . حدى برسند كه مناسب ھر شخص است 

عملش ظاھر نیست و از سى سال كه گذشت از عمل باز مى ماند و بعد از آن فربه مى شود اما نمو نمى 
پس قوه . ست اگر توالد و تناسل نشود نوع به زودى برطرف مى شودو چون مرگ آدمى را ضرور ا. كند

  .مولده در بدن قرار داده كه منى از آن به عمل آيد كه ماده وجود شخص ديگر شود
  خادمان قوه غاذيه

  .))دافعه ((و  ))ھاضمه ((و  ))ماسكه ((و  ))جاذبه ((. و قوه غاذيه چھار خدمتكار دارد
و ماسكه براى آن كه نگاه دارد تا ھضم . ا را جذب كند و بكشد به سوى اعضاءامام جاذبه براى آن كه غذ

  .گردد و شبیه شود به عضو محتاج به غذا
  مراتب چھارگانه ھضم

  .و مراتب ھضم چھار است 
مى گويند و اول اين ھضم در دھان  ))كیلوس ((اول در معده كه غذا در آنجا مانند كشكاب مى شود و آن را 

  .))خوائیدن ((قت مى شود در و
دوم در جگر زيرا كه كیلوس چون ھضمش تمام شد در معده خالص و لطیف آن از رگى چند كه از معده به 

مى گويند داخل جگر مى شود و پھن مى شود در تمام جگر در  ))ماساريقا((سوى جگر ھست كه او را 
مستحیل به اخالط اربعه مى شود و عروق ريزه چند كه در تمام جگر دويده و ھضم دوم در آنجا مى شود و 



  .و ابتداى اين ھضم در ماساريقا مى شود. مى گويند ))كیموس ((آن را 
و ھضم سیم در رگھاى بدن مى شود و اولش در وقتى است كه اخالط داخل مى شوند در رگ بزرگى كه از 

  .مى شود باالى جگر رسته است و از آنجا به رگھاى ديگر كه در جمیع بدن منتشر است داخل
و ھضم چھارم در اعضاء مى شود و ابتدايش در ھنگامى است كه از دھانھاى رگھا مترشح مى شود در 

  .اعضاء
  .اما قوه دافعه براى آن كه فضولى كه از غذا زياد مى آيد دفع كنند مانند بول و غايط

نى منقلب مى گرداند، و قوه مولده دو تا است يكى آن است كه فضله ھضم چھارم را از خون در خصیه به م
و دوم آنكه ھر جزوى از منى را مستعد عضوى از اعضاء اصلیه مى گرداند كه بعضى استخوان شود و بعضى 

  .رباط
  .محركه و مدركه : و اما قوتھائى كه مخصوص حیوان است كه در نباتات نمى باشد بر دو قسمند

ه اى است كه ھر گاه مرتسم شود در خیال و باعثه قو. اما محركه ، منقسم مى شود به باعثه و فاعله 
يا مطلوب باشد دفع وى ، باعث شود قوه فاعله را بر تحريك . صورت امرى كه مطلوب باشد حصول وى 

خوانند و اگر به  ))قوه شھويه ((اعضاء، پس اگر باعث بر تحريك به جھت طلب امر مطلوب الحصول باشد 
  .خوانند ))قوه غضبیه ((جھت دفع امر مھروب عنه باشد 

  .و فاعله قوه اى است كه عضالت و ادوات تحريك را مھیاى تحريك گرداند
  .پنج در ظاھر، پنج در باطن : و اما مدركه پس ده قوه است 

  انقسام مدركه به قواى ده گانه ظاھريه و باطنیه
  .اما پنج قوه ظاھره 

مع النورين است ، و مراد از مجمع باصره است و آن قوه اى است كه حامل آن روحى است كه در مج: اول 
النورين موضع مالقات دو عصبه مجوفه است كه از چپ و راست مقدم دماغ رسته شده و به ھم مالقات 

كنند به حیثیتى كه تجويف ھر دو در موضع مالقات يكى شوند و بعد از مالقات منعطف شده آن كه از طرف 
پ رسته به حدقه چپ آيد و به اين قوه نفس ادراك راست رسته است به حدقه راست و آن كه از طرف چ

  .كند جمیع رنگھا و روشنى ھا را با لذات و جمیع اشیاء ملونه مضیئه را بالعرض 
و علما را خالف است در آن كه مدرك با لذات عین مرئى است يا صورتى كه از آن منطبع گردد و در جلیديه 

  .چشم و به وساطت آن در مجمع النورين و از آن منتقل گردد به حس مشترك  )51(
  .مذھب دوم معرف است به مذھب طبیعیین 

ند به خروج شعاع از بصر بر شكل مخروطى كه سرش در مركز جمعى قائل ا: و اصحاب اقوال اول دو گروھند
بصر باشد و تھش منطبق بر سطح مرئى و تابش اين شعاع بر مرئى سبب انكشاف و ظھور ذات مرئى گردد 

  )52(.و اين مذھب رياضیین است . ناطقه   در نزد نفس 
و جمعى ديگر قائل به خروج شعاع نیستند، بلكه گويند كه از ھواى ما بین رائى و مرئى متكیف گردد و به 

  .كیفیت شعاعى كه در بصر است سبب ذات مرئى شود
سامعه است و آن قوه اى است : دوم . ضى احاديث نیز ظاھر مى شودو قول به انطباق اشھر است و از بع

كه حامل آن روحى است كه در عصبه مقعر صماخ است و نفس به اين قوه ادراك كند جمیع اصوات و صداھا 
و صوت كیفیتى است كه حادث شود در ھوا به جھت تموجى كه پیدا و حاصل شود از خوردن دو چیز به . را

ا از جدا شدن دو چیز از ھم به طريق عنف به شرط مقاومت ھر دو به ھم و آن تموج ھم از روى عنف ي
مخصوص تا در ھوا باقى باشد صوت موجود بود و چون آن تموج مستمر گردد تا به ھواى راكد در گوش 

منتھى شود به مقعر صماخ كه عصبه مذكوره در آنجا مفروش است صوت متاءدى شود به قوه اى كه سپرده 
  .وح آن و مدرك نفس گرددبه ر

برآمدگى شبیه به پستان كه در ((شامه است و آن قوه اى است كه حامل آن روحى است كه در : سوم 
میان بینى از مقدم دماغ رسته سارى است و نفس به اين قوه ادراك كند جمیع بوھا را به سبب وضوح 

  .ھواى متكیف به كیفیت رايحه به خیشوم 
آن قوه اى است كه حامل آن روحى است كه در عصبه جرم زبان سارى است و نفس ذائقه است و : چھارم 

به اين قوه ادراك كند جمیع مزه ھا را و به واسطه رطوبت لعابیه متكیف به كیفیت طعم و يا مخلوط به اجزاى 
  .ذى طعم شود على الخالف 

در اكثر اعضا و نفس به  المسه است و آن قوه اى است كه حامل آن روحى است كه سارى است: پنجم 
اين قوه ادراك كند جمیع كیفیات ملموسه را مانند حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و مالست و خشونت و 

  .لینت و صالبت و سبكى و سنگینى 
  قواى باطن

  :و اما پنج قوه باطن 
شود به سوى حس مشترك و آن قوه اى است كه در مقدم بطن اول دماغ يعنى مغز سر كه متاءدى : اول 

و اين قوه را تشبیه كرده اند به حوضى كه . آن و مرتسم شود در آن جمیع صور محسوسه به حواس ظاھره 
پنج جدول آب در آن ريخته شود و حواس ظاھره را جاسوسان اين قوه گفته اند كه ھر كدام ھر چه بیابند 

گويند يعنى  ))بنطاسیا((به زبانى يونانى خبر به او رسانند و نفس در آن مشاھده كنند و به اين سبب آن را 



  .لوح نفس 
خیال است و آن قوه اى است در آخر بطن اول از دماغ كه حفظ كند جمیع صور مرتسمه در حس : دوم 

  .مشترك را، پس اين قوه حافظه حس مشترك باشد
تعلقه به وھم است و آن قوه اى است در مؤ خر بطن اوسط از دماغ كه ادراك معانى جزئیه م: سوم 

محسوسات به آن حاصل مى شود مانند عداوت جزئیه كه گوسفند مثال از گرگ ادراك كند و سبب میل آن 
به آن شود و مراد از معانى آن است كه به حواس ظاھره مدرك نشود و صور امورى را مى گويند كه به 

  .حواس ظاھره مدرك شوند
اخیر از دماغ كه حفظ معانى جزئیه كند و نسبتش به حافظه است و آن قوه اى است در مقدم بطن : چھارم 

  .وھم چون نسبت خیال است به حس مشترك 
متخیله است و آن قوه اى است در مقدم باطن اوسط از دماغ كه تركیب كند صور محسوسه جزئیه را : پنجم 

اشته باشد، يا بعضى با بعضى و جدا كند بعضى را از بعضى چنانچه ظاھر شود از تخیل انسان كه دو بال د
آدم بى سر، يا تخیل كردن ملونى را صاحب طعمى كه در واقع ندارد يا خالى از طعمى كه در واقع دارد و يا 

  .تصور كردن دوست را غیر دوست و دشمن را غیر دشمن الى غیر ذلك 
  قواى ويژه انسان

است كه به آن ادراك قوه عاقله : و اما قوه ھائى كه مخصوص انسان است و در ساير حیوانات نیست 
و قوه عامله است كه به آن مھیاى مزاولت اعمال و افعالى شود كه او را به . تصورات و تصديقات مى كند

  .مراتب كماالت حقیقیه رساند
  مراتب قوه عاقله

  :و قوه عاقله چھار مرتبه دارد
ت خالى است و مستعد اولى حالتى كه چنین رائى باشد در ابتداء تعلق نفس به او كه از جمیع معقوال

  .حصول آنھاست و اين مرتبه را يا نفس ناطقه را در اين مرتبه عقل ھیوالئى مى نامند
مرتبه دوم آن است كه تصورات و تصديقات بديھیه او را حاصل مى شود و تفكر يا حدس از بديھیات به 

  .مى نامند ))ملكه عقل بال((و اين مرتبه را، يا نفس را در اين مرتبه . نظريات منتقل مى شود
مرتبه سوم آن است كه معقوالت نظريه براى او حاصل بشود اما ھمگى را مستحضر نباشد و چون خواھد 

  .مى گويند ))عقل بالفعل ((اين مرتبه را، يا عقل را در اين مرتبه . آنھا را حاضر تواند ساخت 
ا اتصالى به مبادى عالیه و الواح سماويه مرتبه چھارم آن است كه معقوالت ھمه در نزد او حاضر باشد و او ر

 ))عقل مستفاد((به ھم رسیده باشد كه مطالعه امور از آنجا تواند كرد و اين مرتبه را، يا نفس را در اين مرتبه 
به اين مرتبه  )53(يكاد زيتھا يضئى و لو لم تمسسه نارمى نامند و بعضى آيه كريمه نور را  ))قوه قدسى ((و 

و جمعى تاءيید به روح القدس را نیز به اين معنى . و بعضى روايات نیز ايمائى به اين دارد )54(تفسیر كرده اند،
  .است  -صلوات اهللا علیھم اجمعین  - تاءويل كرده اند و اين مرتبه مخصوص انبیاء و اوصیاء 

  مراتب قوه عملیه
  :ار مرتبه منقسم مى گرددو قوه عملیه نیز به چھ

آن است كه ظاھر خود را به متابعت شريعت حقه و آداب و سنن مصطفويه از نماز و روزه و غیر اينھا : اول 
  .پاكیزه گرداند

  .آن كه باطن خود را از اخالق رديه و ملكات دنیه طاھر سازد: دوم 
  .آن كه نفس را به علوم حقه و حكم حقیقیه مزين گرداند: سوم 

آن كه از مرادات و ارادات خود خالى شود و به غیر قرب جناب مقدس الھى و تحصیل رضاى اوامرى : ارم چھ
منظور او نباشد و ارادات خود را تابع ارادت حق جل و عال كرده باشد و دامن از دنیاى دنى بر چیده باشد و به 

: و قال جل شاءنه  )55()) اءن يشاء اهللا و ما تشاؤ ن اال((: كما قال اهللا تعالى مالء اعلى متعلق شده باشد 
 )56(.ق به ، و يده التى يبطش بھاو كنت سمعه الذى يسمع به ، و بصره الذى يبصر به ، و لسانه الذى ينط((

  .شان است است و بعضى از خواص اي) علیھم السالم (و اين مرتبه نیز مخصوص به ائمه طاھرين 
و در اين مقام سخنان ديگر ھست كه به مذاھب باطله شبیه است و ذكر آنھا موجب اشتباه مى گردد و 

و اين اصطالحات كه . بعضى از آنھا در كتاب عین الحیاة مذكور شد و در اين ترجمه ذكر آنھا مناسب نیست 
بعضى از مراتب كه در اين حديث  مبنى بر قواعد حكما است در اين مقام مذكور شده به جھت آن كه فھم

ره (انتھى كالم المترجم . (شريف بر سبیل اجمال مذكور شده فى الجمله توقفى بر ذكر اين مراتب داشت 
  .برگشتیم به ترجمه حديث )) 

  قوا و نیروھاى درونى و باطنى
انسانى قرار  چون دانستى قواى بدنى را، اكنون تاءمل كن در قوه ھا كه حق تعالى در نفس! اى مفضل 

اگر از اين قوه ھا حافظه را نمى . داده و فوائد آنھا را، مانند قوه مفكره و واھمه و عاقله و حافظه و غیر اينھا
داشت چگونه بود حال او و چه خلل ھا داخل مى شد در امور او و زندگانى او و معامالت او زيرا كه در 

از مردم چه در نزد او ھست ، چه داده است و چه گرفته  خاطرش نمى ماند كه از او چه در نزد مردم است و
است و در خاطرش نبود آنچه را ديده و آنچه را شنیده و آنچه گفته و آنچه به او گفته اند و به ياد نداشت كه 

و اگر در راھى مرات . كى به او نیكى كرده و كى به او بدى كرده و چه چیز نفع دارد او را و چه چیز ضرر دارد



و اگر تمام عمر علمى را مذاكره و مباحثه مى كرد به يادش . حصى عبور مى كرد آن را نمى دانست الي
نمى ماند، و به ھیچ دين اعتقاد نمى كرد، و به ھیچ تجربه منتفع نمى شد، و از ھیچ امرى از امور گذشته 

خ گردد و نام انسانیت عبرت نمى توانست گرفت ، بلكه چنین كسى سزاوار بود كه مطلقا از انسانیت منسل
  .را بر او اطالق نكنند

پس تاءمل كن كه به فوت يك قوه از قواى نفسانى چه خللھا در احوال او به ھم مى رسد، چه جاى آن كه 
  .ھمه آن ھا از او فوت شود

  فوايد فراموشى
آدمى نبود و نعمت فراموشى در آدمى اگر تاءمل كنى عظیم تر است از نعمت يادآورى ، اگر فراموشى در 

ھیچ كس را از مصیبتى تسلى حاصل نمى شد، و حسرت احدى منقضى نمى شد، و كینه ھیچ كس از 
  .سینه اش زايل نمى شد

و به ھیچ يك از نعمت ھاى دنیا متمتع نمى شد براى آن كه آفاتى كه بر او وارد شده ھمیشه در برابر او بود 
ال او غافل گردد، يا حسودى لحظه اى از فكر او و امید نداشت كه پادشاھى كه دشمن او است از احو

بپردازد، پس نمى بینى كه خداوند حكیم حفظ و نسیان را در آدمى قرار داده و ھر دو ضد يكديگرند، در ھر 
  .يك مصلحتى ھست كه وصف نمى توان كرد و ھر دو در انتظام احوال آدمى ضرور است 

به وحدت صانع است نه تعدد چنانچه مجوس از اينجا به غلط  پس اگر تفكر كنى اين امور متضاده موجب اقرار
افتاده اند و به دو خدا قائل شده اند تعالى اهللا عما يقولون زيرا كه ھمچنان كه در بدن آدمى اين دو ضد، ھر 
دو در كار است و صانع بدن بايد كه ھر دو را قرار دھد تا صنعتش تمام باشد، ھم چنین در عالم كبیر، اشیاء 

تضاده كه بعضى را خیر و بعضى را شر مى نامند و وجود ھر دو ضرور است و ھر دو براى نظام كل ، خیر م
  .است و در كار است و آن جاھالن نمى دانند

  منافع حیا
نظر نما اى مفضل به آنچه انسان مخصوص به آن شده از میان ساير حیوانات از خلق جلیل القدر، عظیم 

اگر حیا نمى بود ھیچ كس مھماندارى نمى كرد و وفا به وعده ھا نمى نمود و .  است ))حیا((النفع كه آن 
  .حوائج مردم را بر نمى آورد و ارتكاب نیكى ھا و اجتناب از قبايح و بدى ھا نمى كرد

حتى بسیار از امور واجبه را مردم از براى حیا به عمل مى آورند، زيرا كه بعضى از مردم ھستند كه اگر از 
و صله رحم و احسان به خويشان نمى كردند و . م نمى كردند رعايت حق پدر و مادر نمى كردندمردم شر

امانت ھاى مردم را پس نمى دادند و ترك معاصى نمى كردند، پس نمى بینى كه خدا چگونه عطا كرده 
  .است به آدمى ھر خصلتى را كه صالح او در آن است و امر دنیا و آخرتش به آن تمام مى شود

  ھام سخنال
تاءمل كن اى مفضل در سخن گفتن كه خدا بر آدمى به آن انعام كرده كه به آن تعبیر مى كند از آنچه در 
ضمیر او است و آنچه در دلش خطور مى كند و نتايج افكار خود را به آن بیان مى نمايد و ما فى الضمیر 

اب چھارپايان بود كه از آنچه در خاطرش بود و اگر اين سخن گفتن نبود، انسان از ب. ديگران را به آن مى داند
  .خبر نمى توانست داد و آنچه در خاطر ديگران بود نمى توانست دانست 

  فايده نوشتن
ذر فوائد كتابت و نوشتن كه به آن ضبط كرده اند خبرھاى گذشتگان را براى ! و باز تاءمل كن اى مفضل 

و به آن باقیمانده است كتابھا كه در علوم و آداب . آيندگان حاضران ، و ضبط مى نمايند اخبار حاضران را براى 
  .و غیر آنھا نوشته اند

  .و به نوشتن حفظ مى كند آدمى آنچه جارى مى شود میان او و ديگران از معامالت و حساب 
اگر نوشتن نبود منقطع مى شد اخبار بعضى از زمانھا از بعضى و كسى كه به سفر مى رفت ، خبرش به 

و علوم مندرس مى شد و آداب ضايع مى شد، و خلل عظیم در امور و معامالت مردم . نمى رسید  اھلش 
راه مى يافت ، و فوت مى شد از ايشان آنچه محتاج بودند به نظر در آن از دين ايشان و رواياتى كه ايشان را 

  .ضرور است دانستن آنھا
اوند در خلقت آدمى آفريده باشد، بلكه مردم گفتن و نوشتن از چیزھائى نیست كه خد: اگر كسى گويد كه 

به حیله و زيركى خود به ھم رسانیده اند و اصالحى است كه در میان خود كرده اند و جارى شده است در 
میان ايشان ، لھذا مختلف مى شود و در امم مختلفه كه به لغتھاى مختلف سخن مى گويند و ھم چنین 

و ھر امتى و گروھى به . و سريانى و عبرانى و رومى و غیر اينھا كتابت مختلف مى باشد مانند خط عربى
 .زبانى سخن مى گويند، و به خطى مى نويسند

   

- ۶ - 

 
 



اما آنچه . ھر چند آدمى را فى الجمله در گفتن و نوشتن فعلى چاره و تدبیرى ھست : جواب مى گوئیم كه 
مله حق تعالى است و عطیه اى است از خزاين به آن به عمل مى آيد اين چاره ھا و تدبیرھا از صنعت كا

رحمت او، زيرا كه اگر خدا به آدمى زبان گويا، و ذھن ادراك كننده امور نداده بود مانند ساير حیوانات قدرت بر 
سخن نداشت ، و اگر كف و انگشتان كه آلت كتابت است به او نمى داد چگونه كتابت مى كرد چناچه ساير 

و كتابت ندارند، پس اصل اينھا ھمه از فطرت حكیم قدير است و تفضلى است كه بر حیوانات قدرت بر نطق 
خلق خود كرده است ، پس ھر كه اين نعمتھا را شكر كند، ثواب مى يابد و ھر كه كفران كند خدا بى نیاز 

  )58( )57(.است از شكر عالمیان و طاعت ايشان 
  لیم علومتع

تفكر كن اى مفضل در آنچه قادر علیم راه علم آن را به مردم داده و آنچه علمش را به مردم نداده كه ھر يك 
موافق حكمت و مصلحت است ، زيرا كه ھر چه صالح دين و دنیاى آدمى در دانستن آن است راھى براى آن 

لى شاءنه به داليل و شواھدى كه در گشوده ، اما آنچه صالح دين او در آن است معرفت خالق است تعا
خلق اشیاء ظاھر گردانیده كه داللت مى كند بر وجود صانع و علم و قدرت و حكمت و لطف و عدالت و رحمت 

و معرفت آنچه واجب است بر مردم دانستن آنھا از عدالت بر كافه مردم ، و نیكوئى كردن با پدر . و مغفرت او
و رعايت فقرا و مساكین نمودن ، و اشباه اينھا كه معرفت اينھا و اقرار و  و مادر، و خیانت نكردن امانت را

اذعان به لزوم اينھا در طبع و فطرت ھمه امم است و عقل حكم مى كند به نیكى و لزوم اينھا، خواه 
  .مسلمان و خواه كافر، خواه مخالف و خواه مؤ الف 

به آن داده مانند زراعت كردن و درخت كشتن و آباد  اما آنچه صالح دنیا در دانستن آن و آدمى را راه علم
كردن زمین ھا و بیرون آوردن قناتھا و نگاه داشتن چھارپايان و معرفت گیاھھا و ريشه ھا كه به آن استشفا 
مى نمايند از انواع بیماريھا و دردھا و بیرون آوردن معدن ھا كه انواع جواھر را بیرون مى آورند، و علم سوار 

یھا و غوص كردن در درياھا و انواع حیل ھا در صید كردن وحشیان و مرغان و ماھیان و تصرف در شدن كشت
صنعت ھا و وجوه متاجر و مكاسب و غیر آنھا كه شرحشان به طول مى انجامد، و تعداد آنھا دشوار است ، و 

  .صالح امور دنیاى مردم در آنھاست 
  حكمت در آنچه آدمى از داشتن آن ممنوع شده

داده است خداوند علیم به آدمى آنچه صالح دين و دنیاى او در آنھا است ، و منع كرده است از آدمى  پس
دانستن امرى چند را كه از شاءن و طاقت او نیست دانستن آنھا مانند علم غیب و امور آينده و بعضى از امور 

میان درياھاست ، يا در اقطار عالم گذشته مانند آنچه در باالى آسمان است ، يا در زير زمین است ، يا در 
ھست ، و آنچه در دلھاى مردم است ، و در رحمھاى زنان است و اشباه اينھا از آنچه علم آنھا از خلق 

  .محجوب است 
و طايفه دعوى دانستن اين امور مى كند و خطاھائى كه از ايشان صادر مى شود در آنچه خبر مى دھند و 

  .باطل مى گرداند و دروغ ايشان را ظاھر مى سازد حكم مى كنند، دعواى ايشان را
پس تفكر كن كه چگونه داده اند به آدمى علم آنچه آدمى در دين و دنیا به آن محتاج است و علم ما سواى 

  .آنھا را از او منع كرده اند تا قدر خود را بشناسد و نقص خود را بداند و ھر دو مقتضاى مصلحت او است 
  ن عمرحكمت مخفى بودن زما

تاءمل كن اى مفضل در مصلحت پنھان كردن عمر ھر كس از او، زيرا كه اگر مقدار عمر خود را بداند اگر 
عمرش كوتاه باشد زندگى بر او ناگوار خواھد بود براى آن كه عمر خود را كوتاه و وقت مرگ خود را نزديك مى 

نزديك به فنا رسیده باشد، پس پیوسته  داند بلكه خواھد بود به منزله كسى كه مالش فانى شده باشد، يا
و بیم تھى شدن كیسه زندگانى بر فرزند آدم زياده از بیم . فناى مال است   در غم تنگدستى و در ترس 

تھى شدن خزانه دينار و درھم است ، زيرا كسى كه مالش فانى مى شود، امید حصول عوض آن را دارد و 
  .ناامیدى بر او مستحكم مى گردد كسى كه به فناى عمر يقین به ھم رسانید،

و اگر بداند كه عمرش دراز خواھد بود، امید بقا به ھم مى رساند و در لذات دنیا و معاصى حق تعالى فرو 
و اين مذھب و طريقه را خدا . مى رود به امید آن كه لذات خود را در مى يابم و در آخر عمر تائب مى شوم 

آيا نمى بینى كه اگر بنده اى داشته باشى و چنان با تو . مى كنداز بندگان خود نمى پسندد و قبول ن
معامله كند كه يك سال به خشم آورد و يك روز يا يك ماه تو را خشنود گرداند از او اين را قبول نمى كنى ؟ و 

از جمله بندگان شايسته تو نخواھد بود و از او نمى خواھى مگر آن كه در دل داشته باشد اطاعت و 
  .ھى تو را در ھمه امور و در جمیع احوال خیرخوا

اگر گوئى كه گاه ھست مردى سالھا به معصیت مى گذارند و در آخر توبه مى كند و توبه اش مقبول مى 
  .شود

اين امرى است كه آدمى را عارض مى شود بنابر غلبه شھوت و برنیامدن با نفس و : جواب مى گوئیم كه 
ود اين مخالفت را قرار بدھد و بناى امر خود را بر آن گذارد، پس به اين خواھشھاى آن ، بى آن كه در نفس خ

و اما كسى كه بناى كار خود را بر اين . سبب خداوند غفور مى بخشد و تفضل مى كند بر او به آمرزش 
گذارد كه در اكثر عمر خود معصیت مى كنم و در آخر توبه خواھم كرد، پس خواھد فريب دھد كسى كه او را 

ب نمى تواند داد او را به آن كه در عاجل ھر لذتى را كه مى خواھم در مى يابم به امید آن كه در آخر فري
  .توبه خواھم كرد



و ايضا معلوم نیست كه وفا به اين وعده خواھد كرد يا نه ، زيرا كه ترك ترفه و لذت نمودن و مشقت توبه را 
به غايت صعب و ايمن نیست آدمى به مدافعه  متحمل گرديدن خصوصا در پیرى و ضعف بدن ، امرى است

توبه از آن مرگ او را دريابد و از دنیا بیرون رود بى توبه چنانچه كسى را بر مردى قرضى باشد و اجلى از 
از اجل قادر بر اداى دين باشد و پیوسته مداھنه نمايد تا اجل دين برسد و   براى آن قرار داده باشد و پیش 

  .ض بر او بماندمالش تھى باشد و قر
پس معلوم شد كه بھترين اشیاء براى آدمى آن است كه قدر عمر از او مستور باشد كه در تمام عمر خود 

  .منتظر مرگ بوده باشد و به اين سبب ترك معاصى كند و اختیار طاعات نمايد
ست باز مرتكب در اين وقت كه مدت زندگانى از او مستور است و در ھر ساعت مترصد مرگ ا: اگر گوئى كه 

مى شود و انتھاك محرمات مى نمايد، جواب گوئیم كه وجه تدبیر در اين باب آن است كه به عمل   فواحش 
آمده است ، اگر آدمى با اين حال ترك منھیات و بديھا نكند از زيادتى طغیان و مزيد قساوت قلب او خواھد 

مى كند دوائى را كه منتفع گردد به آن ، اگر بود نه از خطاى تدبیر چنانچه طبیب گاھى براى بیمار وصف 
مريض مخالفت قول طبیب نمايد و به امر و نھى او عمل ننمايد و از تدبیر او منتفع نگردد، تقصیر از طبیب 

  .نخواھد بود، بلكه كوتاھى از بیمار است كه به گفته طبیب عمل نكرده و نفع از تدبیر او نبرده 
ھر ساعت مترقب مرگ باشد نفس خود را از معاصى منع ننمايد، ھر گاه و ايضا ھر گاه آدمى با آن كه 

اعتماد بر طول عمر خود داشته سزاوارتر خواھد بود كه كباير فظیعه از او به ظھور رسد، پس ترقب مرگ در 
  .ھر حال بھتر است از براى او از اعتماد بر بقا داشتن 
ى شدند و پندپذير نمى گرديدند گروھى متعظ مى و ايضا اگر صنفى از مردم به سبب ترصد مرگ غافل م

شوند و ترك معاصى مى نمايند و به اين سبب به اعمال شايسته رغبت مى نمايند و نفايس اموال و اسباب 
و امتعه و حیوانات تصدق بر فقرا و مساكین مى نمايد، پس از عدالت دور بود كه اين گروه را از اين منفعت 

  .كه ديگران از آن بھره مند نمى گردند محروم گرداند به سبب آن
  منفعت امتزاج رؤ يا با حق و باطل

در خواب ھا چگونه تدبیر كرده است حق تعالى كه ممزوج گردانیده است راست آنھا را ! فكر كن اى مفضل 
ى از به دروغ به جھت آن كه اگر ھمه راست مى بود، ھر آينه ھمه مردمان پیغمبران بودند و انبیاء را امتیاز

و اگر ھمه دروغ بود، نفعى در آنھا نبود بلكه فضول و بى فايده بود، پس چنین . ساير مخلوق انسانى نبود
مقرر فرموده كه گاھى راست باشد و مردم منتفع گردند از آن در مصلحتى كه به سوى آن ھدايت يابند يا 

  .ام بر آن ننمايندمضرتى كه از آن احتراز نمايند و بسیار دروغ مى باشد كه اعتماد تم
  خلقت اشیا در جھت رفع نیاز انسان

فكر كن در اين اشیاء كه مى بینى در عالم براى مصالح بنى آدم ، مھیا كرده مانند خاك براى بنا كردن و آھن 
براى صنعتھا و چوب براى كشتى ھا و غیر آن و سنگ براى آسیا و غیر آن ، و مس براى اوانى ، و طال و 

مالت ، و جواھر براى ذخیره گذاشتن ، و دانه ھا براى خوردن ، و بوى خوش براى لذت بردن و نقره براى معا
دواھا براى تصحیح بدن ، و چھارپايان براى بار برداشتن و سوار شدن ، و ھیزم براى افروختن ، و خاكستر 

  .اين براى ساروج ساختن ، و ريگ براى فرش زمین و چه مقدار مى توان احصا كرد از امثال 
و خبر ده مرا اگر كسى داخل خانه شود و نظر كند به سوى خزانه ھا كه مملو باشد از آنچه مردم به آنھا 
محتاجند و ھر چیز را به جاى خود بیند و ھر امر را موافق مصلحتى كه خود داند يابد آيا توھم مى كند كه 

چگونه تجويز مى توان كرد كه عالم با اين  بدون تدبیر مدبرى و به غیر تقدير مقدرى به عمل آمده باشد؟ پس
  .وسعت كه در ھر امرى از آن انواع مصلحت جارى شده بى مدبرى حكیم و صانعى علیم به وجود آيد

عبرت بگیر به چیزى چند كه آفريده شده اند براى حوائج آدمى و آنچه در آنھا به ظھور آمده از ! اى مفضل 
ست حبوب را كه طعام او باشد و او را مكلف گردانیده كه آسیا كند و تدابیر كثیره حسنه چنانچه آفريده ا

خمیر نمايد و نان به عمل آورد، و كرك را براى پوشش او آفريده و او را مكلف گردانیده كه ندافى كند و بريسد 
بیت او و ببافد، و درخت را براى او خلق كرده و او را تكلیف نموده كه غرس نمايد و آب بدھد و قیام به تر

و عقاقیر را براى دواى او آفريده و او را تكلیف نموده كه در محالش پیدا كند و با ديگرى مخلوط سازد و . نمايد
  .و ھم چنین ساير اشیاء بر اين مثال است . دواھا را براى امراض ترتیب دھد
  اصالح احوال در گرو كار و تالش

در تحت قدرت آدمى نیست خود متكفل گرديده و در ھر چیزى براى پس نظر نما در تدبیر علیم خبیر كه آنچه 
انسان كارى و عملى و حركتى كه در تحت قدرت او داخل است گذاشته براى آن كه صالح او در اين است 
زيرا كه اگر جمیع امور او را كفايت مى كردند كه او را در اشیاء محل و شغلى و عملى نبود ھر آينه بر وى 

مى گرفت از وفور شر و بطر و طغیان و به اين سبب مرتكب مى شد امرى چند را كه موجب زمین قرار ن
  .طلب نفس او باشد

  و ايضا اگر جمیع مايحتاج انسان را كفايت مى كردند، ھر آينه گوارا نبود ايشان را زندگانى ، و لذت از تعیش 
ل جمیع امور او شوند از خوردنى و نمى يافتند نمى بینى كه اگر كسى مھمان شود نزد گروھى كه متكف

آشامیدنى و خدمات ھر آينه از فراغت دلتنگ شود و نفس او با او منازعه كند كه به امرى مشغول گردد، 
پس چگونه باشد حال او اگر در تمام عمر كفايت جمیع امور او كنند كه به ھیچ امرى و عملى محتاج نباشد، 

اى آدمى آفريده شده آن بود كه در آنھا براى او شغلى و عملى بماند پس از تدبیر صواب در اين اشیاء كه بر



تا ان كه بطالت او را دلتنگ نگرداند و اشغال او را مانع گردد از آن كه متوجه تحصیل امورى چند شود كه 
  .شدنى نیستند و اگر بشود خیر آن در آن نباشد

  اھمیت آب و نان و فراوانى آب
پس نظر كن كه چگونه تدبیر كرده است . اش آدمى و زندگانى نان و آب است كه سر مع! و بدان اى مفضل 

امر را در اين دو چیز زيرا كه چون آدمى را احتیاج به آب شديدتر است از احتیاج به نان بنابر آن كه صبر او بر 
محتاج  گرسنگى زياده است از صبر بر تشنگى ، و احتیاجش به آب بیشتر است از احتیاج به نان زيرا كه

است به آب از براى خوردن و وضو ساختن و غسل كردن و شستن جامه ھا و آب دادن چھارپايان و زراعتھا، 
لذا آب را فراوان گردانیده كه نبايد خريد تا آن كه آدمى را در تحصیل آن كلفتى و مشقتى نبوده باشد، و نان 

تا آدمى را آن شغل از طغیان و ارتكاب به امور  را چنان مقرر فرموده كه به چاره و حركت تحصیل آن بايد كرد
باطله باز دارد، نمى بینى كه كودكى را كه ھنوز به حد فھم و ادراك و تعلم نرسیده به معلم مى دھند كه از 

  بازى و ارتكاب امورى چند كه موجب فساد خود و اھل او مى شود باز دارد؟
ه از اندازه خود بیرون رود و مرتكب امرى چند گردد كه و ھم چنین آدمى كه اگر از شغل خالى باشد ھر آين

  .بر نفس او و ديگران عظیم باشد  ضررش 
عبرت بگیر براى اين از حال كسى كه در رفاھیت و كفايت و نعمت و فراغ بال و حسن حال نشو و نما كرده 

مردم به ديگرى باشد چگونه است حال او در طغیان و فساد؟ عبرت بگیر كه چرا شبیه نیست احدى از 
گله از آھو و اسفر و دراكه ھمه به  -چنانچه وحشیان و مرغان و غیر اينھا به يكديگر شبیه اند چنانچه 

يكديگر شبیه اند چنانچه فرق میان ھر يك از ايشان و ديگرى نمى توان گذاشت و بنى آدم را نمى بینى كه 
ر يك صفت نیستند، و علت و حكمتش آن صورت ھا و خلقت ھاى ايشان مختلف است كه دو تاى ايشان ب

است كه مردم محتاجند كه يكديگر را به حالھا و صفت ھا بشناسند براى معامالتى كه در میان ايشان جارى 
مى شود و در میان بھايم و مرغان اينھا نمى باشد كه يكديگر را بشناسند، نمى بینى كه مشابھت طیور و 

يشان نمى رساند و اگر دو تواءم از بنى آدم به يكديگر شبیه باشند بر وحوش به يكديگر ھیچ ضرر به احوال ا
مردم كار در معامله ايشان بسیار دشوار مى شود به مرتبه اى كه آنچه را كه به يكى از ايشان بايد داد به 

ست و گاه ا. ديگرى مى دھند و يكى را كه بايد به گناھى مواخذه كنند ديگرى را به عوض او مواخذه نمايند
  )59(.كه مثل اين اشتباه در مشابھت رخوت و البسه شخصى با ديگرى به ھم مى رسد

به اين دقايق حكمتھا كه به ھیچ خاطرى خطور نكرده و ھمگى پس كى لطف كرده است به بندگانش 
اگر بینى صورت انسانى را كه بر . موافق مصلحت است مگر خداوندى كه رحمتش ھمه چیز را فرا گرفته 

ديوارى كشیده اند و كسى گويد به تو اين ، بى مصورى و نقاشى خود به ھم رسیده البته قبول نخواھى 
مى كنى اين را در صورت جمادى كه بر ديوار نقش كرده اند و انكار نمى كنى در نمود، پس چگونه انكار 

  .آدمى زنده سخنگو
  فايده آالم و بیمارى ھا

تفكر كن كه چرا بدنھاى حیوانات با وجود غذا خوردن دائمى ھمیشه نمو نمى كند، بلكه به حدى از بزرگى 
راى آن كه مصلحت در ھر يك از اصناف حیوان و كه رسیدند به ھمان حد مى مانند و بزرگ تر نمى شوند ب

انواع ايشان است كه به حدى از بلندى و ضخامت بوده باشد تا به يكديگر مشتبه نشوند و آن مصالحى كه 
اگر پیوسته در نمو بودند آن مصالح فوت مى شد لھذا به آن . از براى ايشان آفريده شده از ايشان فوت نشود

ردن غذا نمو نمى كنند چرا بدن آدمى به خصوص از میان ساير حیوانات مانده مى حد كه رسیدند با وجود خو
شود از حركتھا و راه رفتن و دشوار است بر او صنعت ھاى لطیف مگر براى آن كه مؤ ونه عظیم باشد در 
ال آنچه مردم به آن محتاجند براى پوشیدن و رخت خواب و كفن كردن و اشباه اينھا قوتى به ھم رسد و احو

  .منتظم گردد
  راز ابتالى انسان به آالم

و اگر آدمى را ھرگز المى و دردى نمى رسید به چه چیز ترك مى كرد فواحش و گناھان را؟ و به چه چیز 
تواضع مى كرد براى خدا و تضرع مى كرد نزد او؟ و به چه چیز مھربانى مى كرد به مردم و بذل و صدقات به 

را كه دردى عارض شد خضوع و شكستى مى كند و رغبت مى  مساكین مى نمود؟ نمى بینى كسى
و اگر . نمايد به درگاه خدا و طلب عافیت مى كند از شافى مرض ، و دست مى گشايد به دادن تصدقھا

آدمى از زدن متاءلم نمى شد به چه عقاب مى كردند پادشاھان دزدان را و راه زنان را و به چه چیز ذلیل و 
عاصیان و متمردان را؟ و به چه چیز كودكان علوم و صنعتھا مى آموختند، و به چه چیز  فرمان بردار مى كردند

  .ممالیك براى آقايان خود ذلیل مى شدند و گردن به اطاعت ايشان مى نھادند
آيا اينھا حجت نیست براى ابن ابى العوجاء و امثال او از مالحده و مانى نقاش و اتباع او از گبران كه انكار 

  د حكمت آالم و دردھا را در عالم ؟مى كنن
اگر متولد نمى شد از انسان و ساير حیوانات ، مگر نر يا ماده ، ھر آينه منقطع مى شد نسل انسان و برمى 

افتادند حیوانات ، لھذا علیم حكیم مقرر گردانیده كه از ھر نوعى از حیوانات نر و ماده ھر دو به وجود آيند، 
و بر روى مرد ريش . ن به حد بلوغ رسیدند موى درشت بر زھار ايشان مى رويدچرا در ھنگامى كه مرد و ز

  مى رويد و بر روى زن نمى رويد؟
براى آن كه حق تعالى مرد را قیم و كار فرماى زن گردانیده و زن را جفت او گردانیده و براى او آفريده ، پس 



او گردد و به زن نداده تا از نازكى رو و به اين سبب مردم را ريش داده كه موجب عزت و جاللت و مھابت 
  .حسن و جمال كه مناسب حال اوست و براى التذاذ ھمخوابگى مرد ادخل است براى او باقى ماند

پس نمى بینى كه حكیم علیم در ھر امرى آنچه به عمل آورده ھمه موافق حكمت است و راه خطا در آن 
برو : ال شد و موالى من به نماز برخاست و فرمودچون سخن بدينجا رسید وقت زو: مفضل گفت . نیست 

فردا بامداد به نزد من بیا، پس من شاد و خوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد و خدا را حمد 
كردم بر آنچه موالى من به من تعلیم و تفضل نمود و شب را به سر آوردم شاد و با نعمت به آنچه موالى من 

  .دبه من تعلیم كرده بو
  در شگفتى ھاى خلقت حیوانات: مجلس دوم 

چون روز دوم شد بامداد به خدمت موالى خود شتافتم و بعد از استیذان ، رخصت يافتم و : مفضل گفت كه 
  .رخصت جلوس فرمود، نشستم 

حمد مى كنم خداوندى را كه مدبر افالك است ، و بعد از ھر قرنى ، قرنى مى آورد و بعد از ھر : پس گفت 
نى انشاء مى نمايد تا جزا دھد بدكاران را به مثل آنچه كرده اند و نیكوكاران را به اضعاف آنچه به عمل زما

آورده اند، براى عدالت او، مقدس است نامھاى او، و بزرگ است نعمتھاى او، و ھیچ گونه ستم نمى كند 
و من يعمل . مثقال ذرة خیرا يره فمن يعمل : مردم را ولیكن مردم بر خود ستم مى كنند چنانچه خود فرموده 

  )60(.مثقال ذرة شرا يره 
د او را، و ھر كه كند به قدر سنگینى ذره كار بدى ھر كه بكند به قدر سنگینى ذره كار خیرى مى بین: يعنى 

با آيات بسیار كه در اين باب خداوندى علیم در كتاب حكیم فرستاده ، لھذا حضرت رسالت . مى بیند آن را
ھمین اعمال شماست كه در قیامت برمى گردد به سوى : پناه صلى اهللا علیه و آله و سلم فرموده كه 

  .شما
  :تى سر به زير افكند پس فرمودبعد از اين سخنان ساع

و به طواغیت و . اين خلق ھمه حیرانند و كورانند و مستانند و در طغیان خود تردد مى كنند! اى مفضل 
شیاطین خود اقتدا مى نمايند، بینايان اند در ظاھر، و كورانند در باطن كه ھیچ نمى بینند، سخن گويانند 

و شنوايانند اما در شنیدن حق كرانند كه ھیچ نمى شنوند، . ندولیكن در حق گفتن اللند كه ھیچ نمى فھم
راضى شده اند به دنیاى دون و گمان مى كنند كه ھدايت يافتگان اند میل كرده اند از راه اصحاب زيركى و 

كیاست و چريده اند در مراعى ارباب رجاست و نجاست ، گويا ايشان از ناگاه رسیدن مرگ ايمنانند و از جزا و 
و بسى دور و دراز ! چه بسیار خواھد بود شقاوت و محنت ايشان ! ش عمل بر كرانند، واى بر ايشان پادا

و چه بسیار خواھد بود بال و مصیبت ايشان در روزى كه فايده ! خواھد بود عنا و مشقت و محنت ايشان 
  .نبخشد يارى به يارى و يارى كرده نشود مگر كسى كه خدا رحم كند او را

كه ! گريه مكن : فرمود كه . چون اين مواعظ شافیه را از موالى خود استماع نمودم بگريستم : مفضل گفت 
ابتدا : پس فرمود كه . چون حق را قبول كردى خالص شدى و چون پیشوايان خود را شناختى نجات يافتى 

ثل آنچه دانستى مى كنم براى تو به ذكر حیوان تا واضح گردد براى تو از غرايب حكمت ھاى خلقت حیوان م
  .از عجايب صنعت ھاى غیر آن 

  كیفیت بناى بدن حیوانات
در بناى بدنھاى حیوان كه خالق انس و جان چگونه ترتیب داده است كه نه بسیار صلب است : فكر كن 

اگر چنین مى بود خم نمى شد و اعمال از او متمشى نمى شد، و بسیار نرم نیست زيرا كه . مانند سنگ 
بود برپا نمى توانست ايستاد، و محل امور شاقه نمى توانست شد، پس ظاھر بدن را گوشت  اگر چنین مى

استخوانھاى صلب تعبیه كرده كه آن را نگاه دارد و استخوانھا را به عصبھا و   نرم قرار داده است و در میانش 
مه پوستى كشیده كه پیه ھا و رگھا بر يكديگر بسته و محكم گردانیده كه از يكديگر نپاشد و بر روى ھ

  .محافظت ھمه نمايد
و شبیه است به اين خلقت صورتھا كه مى سازند از چوبھا و مى پیچند به جامه ھا و به يكديگر مى بندند 

چوبھا را، ريسمانھا و به روى آنھا صمغى طال مى كنند، پس آن چوبھا به مثابه استخوانھاست و جام ھا به 
اگر جايز . له اعصاب و عروق و صمغى كه طال مى كنند به منزله پوست منزله گوشت ، و ريسمانھا به منز

باشد كه حیوان زنده حركت كننده خود به ھم رسیده باشد بى صانعى ، جايز خواھد بود كه آن مثال بى 
جان بى صانعى به عمل آمده باشد، و ھرگاه عقل در صورت بى جان تجويز ننمايد كه بى صانعى به وجود 

پس بعد از اين ، تفكر نما در بدن . اولى در حیوان صاحب احساس و ادراك تجويز نخواھد نمود آيد به طريق
چھارپايان كه مانند بدن انسان از گوشت و پوست و استخوان آفريده شده و شنوائى و بینائى به او داده كه 

از آن منتفع نمى شد و به  آدمى در حاجت خود او را به كار تواند فرمود زيرا كه اگر كر و كور مى بود آدمى
ھیچ كار او نمى آمد و ذھن و عقلى كه به انسان عطا فرموده به آن نداده تا ذلیل انسان و فرمان بردار او 

  .گردد و در ھنگامى كه خواھد بارھاى گران بر او كند و او را به امور شاقه باز دارد امتناع ننمايد
ه با وجود عقل و شعور فرمان او مى برند و امور شاقه را به اگر كسى گويد كه ، آدمى را غالمان ھستند ك

اين صنف از مردم بسیار كمند و اكثر مردم متحمل نمى شوند : امر او متحمل مى شوند، جواب گويم كه 
امرى چند را كه چھارپايان رو بر نمى تابند از بار كشیدن و آسیا گردانیدن و اشباه آنھا و قیام به اين امور 

  .نند نمودنمى توا



و ايضا اگر آدمیان متحمل امورى شوند كه چھارپايان متحمل آنھا ھستند، ھر آينه از ساير كارھاى خود باز 
پس . مانند زيرا كه به جاى ھر شترى و استرى جماعت بسیار از آدمیان مى بايد كه كار آن را متحمل شوند

و اعمال خود باز مانند و تعبھاى عظیم كه بر ھمه مردم بايد متوجه اعمال چھارپايان گردند و از صنعتھا 
  .ايشان وارد شود و تنگدستى و اضطرارى كه در معاش ايشان روى دھد

در اين سه صنف از حیوان يعنى انسان و چھارپايان و مرغان ھر يك را آنچه مناسب ! فكر كن اى مفضل 
احب عقل و زيركى باشند و متوجه حكمت وجود او است به او عطا كرده ، پس آدمیان را مقدر ساخته كه ص

صنعتھائى شوند مانند بنائى و زرگرى و نجارى و غیر اينھا، لھذا خلق كرده است از براى ايشان دست ھاى 
  .بزرگ با انگشتان غلیظ قوى كه تواند چیزھا را به دست گرفتن و اين صنعت ھا را به عمل آوردن 

ش ايشان از شكار باشد، براى ايشان دست ھا آفريده در و حیوانات گوشت خوار را مقدر گردانیده كه معا
نھايت استحكام با ناخن ھا و چنگال ھا كه براى گرفتن شكار مناسب است و براى صنعت ھاى بشر به كار 

  .نمى آيد
و حیواناتى كه علف خورند چون نه براى صنعت آفريده شده اند و نه براى شكار كردن براى ايشان سم ھا 

چراگاه ھا كه چرند ناھموارى زمین به ايشان ضرر نرساند و از براى چھارپايان سم ھا آفريده  آفريده كه در
  .گودى دارند مانند گودى كف پاى آدمى كه بر زمین منطبق مى شود تا براى سوارى و بار كردن مھیا باشند

يده است از براى ايشان تاءمل كن تدبیر حكیم قدير را در خلقت حیوانات درنده و شكار كننده كه چگونه آفر
نیشھاى تند و برنده و چنگالھاى محكم سخت و دھانھاى گشاده ، تا مناسب آن حالتى باشد كه براى آن 

  .خلق شده اند و ايشان را اعانت كرده است به اسلحه و ادواتى چند كه براى شكار شايسته باشد
اگر وحشیان . ه موافق كار ايشان است و ھم چنین مى يابى مرغان درنده را صاحب منقارھا و چنگالھا ك

علف خوار را چنگال مى داد ھر آينه به ايشان داده بود چیزى را كه به آن محتاج نیستند زيرا كه شكار نمى 
و اگر به درندگان سم ھا مى داد، ھر آينه به ايشان داده بود چیزى را كه به آن . كنند و گوشت نمى خورند

ع كرده بود چیزى را كه به آن محتاجند يعنى حربه اى كه به آن غذاى خود را محتاج نبودند و از ايشان من
شكار نمايند و تعیش كنند، آيا نمى بینى كه از خزانه قدرت كامله خويش عطا كرده است به ھر يك از اين دو 

 .صنف حیوان آنچه مشاكل و مناسب صنف او و طبقه اوست بلكه بقاء و صالح او در آن است 

   

- ٧ - 

 
 

  راز عدم احتیاج فرزندان حیوانات به پرستار
اكنون نظر كن به سوى چھارپايان كه بعد از والدت چگونه از پى مادران خود مى روند و محتاج نیستند به 
برداشتن و تربیت كردن چنانچه محتاجند به سوى آن اوالد آدمیان ، پس به جھت آن كه نداشتند مادران 

میان از مدارا و علم به تربیت و قوت بر آنھا به كفھاى پھن و انگشتان دراز كه ايشان آنچه دارند مادران آد
براى اين كارھا در كار است به اين سبب ايشان را مقارن والدت قوت برپا ايستادن و رفتار، حركت نمودن بى 

نین مى مربى و پرستار عطا فرموده كه ضايع نشوند و بى تربیت مربیان به نھايت صالح خود برسند و چ
يابى بسیارى از مرغان را مانند ماكو و تیھو و دراج و كبك كه در ساعتى از تخم بیرون مى آيند و راه مى روند 
و دانه برمى چینند، و آنھا كه ضعیفند و قدرت پرواز و رفتار ندارند مانند جوجه كبوتر اھلى و صحرائى و اشباه 

بانى قرار داده كه دانه را در چینه دان خود جمع مى كنند و ايشان ، خالق منان در مادران ايشان زيادتى مھر
پس به اين سبب خداى تعالى جوجه . در دھان جوجه ھاى خود مى ريزند تا ھنگامى كه خود به پرواز آيند

بسیار به ايشان نداده چنانچه به ماكیان و امثال ايشان داده تا مادر از عھده تربیت آنھا تواند برآمد و فاسد 
  .و نمیرند، پس ھر يك بھره اليق و مناسب حال خود از تدبیر حكیم لطیف خبیر يافته اند نشوند

  پاى حیوانات و راه رفتن آنھا
نظر كن به سوى پاھاى حیوانات كه ھمه را جفت آفريده تا آن كه رفتار بر ايشان آسان باشد و اگر طاق مى 

پا را بر مى دارد و اعتماد بر چند پاى ديگر مى كند،  بود مناسب آن نبود، زيرا كه حیوانى كه راه مى رود چند
پس حیوانى كه چھار پا دارد و دو پا را برمى دارد دو پا را مى گذارد اما به خالف يكديگر كه يك پا از يك جانب 

و پاى ديگر از جانب ديگر، يكى از پیش و يكى از عقب زيرا كه اگر دو پايه آن را از يك طرف بردارند نمى 
  .د، پس دست چپ را با پاى راست برمى دارد تا در راه رفتن نیفتدايست

  نعمت فرمانبرى حیوانات از انسان
نمى بینى كه دراز گوش چگونه تن در مى دھد به آسیا كردن و بار برداشتن با آن كه مى بیند كه اسب از 

صى شود جمعى كثیر از اين خدمات معاف است و به رفاھیت مى گذراند؟ و شتر با آن توانائى كه اگر عا
مردان قوى به آن مقاومت نمى توانند نمود، چگونه منقاد كودكى مى گردد؟ و گاو با آن قوت چگونه اطاعت 



صاحبش مى نمايد تا خیش به گردنش مى نھد و آن را به شخم كردن مى دارد؟ و اسب عربى نجیب ، الم 
گله گوسفند را يك مرد مى چراند، اگر آنھا  و شمشیر و نیزه را متحمل مى شود براى موافقت صاحبش ؟ و

پراكنده شوند و ھر يك به طرفى روند كى مى تواند از پى ھمه برود و به دست آورد؟ و ھم چنین جمیع 
اصناف حیوانات كه مسخر فرزند آدم گرديده اند، نیست مسخر شدن آنھا براى آدمى مگر آن كه صاحب عقل 

از اكثر حوائج . مى بودند ھر آينه امتناع مى نمودند )61(ا صاحب عقل و رويت و تدبیر نیستند، زيرا كه اگر اينھ
كسى را كه سرش را مى كشد، و گاو اگر عاصى مى شد بر  بنى آدم تا آن كه شتر اطاعت نمى كرد

صاحبش ، و گوسفندان پراكنده مى شدند از نزد شبان خود، و ھم چنین ساير حیوانات اطاعت صاحبان خود 
  .نمى كردند

  لطف در بى شعورى درندگان
ضرر بنى آدم ، ھر و ھم چنین درندگان اگر صاحب رويت و تدبیر مى بودند و با يكديگر اتفاق مى كردند در 

آينه در اندك وقتى ھمه را مستاءصل مى كردند و كى از عھده شیران و ببران و پلنگان و گرگان برمى آمد؟ و 
اگر با يكديگر اتفاق مى كردند و معاونت يكديگر مى نمودند ھر آينه سزاوار بود كه ايشان را مستاءصل 

شیران و پلنگان و گرگان و خرسان اگر ھمه با يكديگر  گردانند و كى مى توانست مقاومت و مدافعت نمايد با
  .در دفع بنى آدم اتفاق مى نمودند و در قلع و قمع ايشان مظاھرت يكديگر مى كردند

  لطف ھراس درندگان از انسان
نمى بینى كه مدبر حكیم و خالق علیم چگونه آنھا را از اين امور ممنوع گردانیده و به جاى آن كه آدمیان از 

ترسند، آنھا را از آدمیان گريزان و ھراسان ساخته كه از مساكن فرزندان آدم دورى مى جويند و از منازل  آنھا
ايشان كناره مى گیرند و از بیم ايشان براى طلب روزى خود شب بیرون مى آيند و روز پنھان مى شوند و به 

شد ترسان و متوحشند از ايشان ، آن صولت و قوتى كه دارند بى آن كه از آدمى به ايشان ضررى رسیده با
و اگر نه آن بود كه حق تعالى آنھا را عديم العقل و نادان از بنى آدم ترسان آفريده ، ھر آينه در میان خانه 

  .ھاى آدمیان بر روى ايشان بر مى جستند و كار بر ايشان تنگ مى كردند
  لطف در خلق سگ و مھربانى او بر صاحبش

گ را بر صاحبش مھربان گردانیده كه حمايت او نمايد و در محافظت او نھايت سعى و در میان اين درندگان س
و . مبذول دارد، پس در شب تار بر بام و ديوار برمى آيد براى پاسبانى خانه صاحبش و دفع كردن دزدان از او

د و نھايت در محبت صاحبش به مرتبه اى مى رسد كه جان خود را وقايه جان و مال و حیوانات او مى گردان
الفت با او به ھم مى رساند به حدى كه ھر چند گرسنگى و جفا و تعب كشد از او جدا نمى شود، پس 

كى سگ را صاحب اين خصلت ھا گردانیده كه پاسبان صاحبش باشد به غیر آن خداوندى كه در اصل خلقت 
بلند وحشت آورنده كه دزدان از  آالت اين كار به او عطا نموده از نیشھاى برنده و چنگال ھاى درنده و صداى

  .آن ترسند و پیرامون موضعى كه در آنجاست نگردند
  حكمت در خلقت روى دواب

ديده ھاى آنھا را پیش . تاءمل كن در روى چھارپايان و حكمتھا كه حق تعالى به كار برده در آن ! اى مفضل 
ى برنخورد و به چاھى نیفتد، و شق دھانش را از رو قرار داده كه برابر رو و پیش پاى خود را ببیند، تا به ديوار

زير قرار داده زيرا كه اگر به روش آدمیان دھانشان در میان رو و باالى ذقن مى بود ھر آينه نمى توانستند كه 
چیزى به دھان از زمین برگیرند چنانچه آدمى را دشوار است كه به دھان چیزى از زمین تناول نمايد، پس 

يم و امتیاز ايشان از ساير حیوانات كف ھا و انگشتان براى ايشان آفريده كه طعام را به براى تشريف و تكر
دست برگیرند و تناول نمايند و چون صالح آنھا در آن نبود كه چنان دست ھا داشته باشند، شق دھان 

داده كه دھانشان به  ايشان را از زير قرار داده كه علف را به دندان و به دھان برگیرند و پوزھاى دراز به آنھا
  .نزديك و دور برسد

  منافع دم حیوان
  .عبرت بگیر از منافعى كه حكیم علیم در دم حیوان قرار داده 

  .آن كه سترى است بر عورت ھاى آن كه گشوده نباشد چنانچه آدمیان به جامه مى پوشانند: اول 
بر آن گرد مى شوند، و به آن  آن كه در میان دبر و شكم آن چركى جمع مى شود كه پشه و مگس: دوم 

  .اذيت مى رسانند دم براى آنھا مانند بادزنى است كه آنھا را از موضع و ساير مواضع ديگر مى راند
آن كه چون دست ھا و پاھاى آن مشغول است به برداشتن بدن آن به سبب حركت دادن دم به : سوم 

  .جانب چپ و راست استراحت مى يابد
ر آن ھست كه در اوقات احتیاج معلوم مى شود چنانچه در ھنگامى كه در گل فرو مى و منافع بسیار ديگر د

  .رود و چاره اى براى بیرون آوردن آن بھتر نیست از آن كه دمش را بگیرند و آن را بیرون آورند
  .و در موى دمش منفعت ھاى بسیار ھست كه مردم در حوائج خود به كار مى برند

گردانیده كه بر رو افتاده باشند و بر چھار پا بايستند تا به آسانى سوار توان  پس پشت چھارپايان را مسطح
شد، و فرج ماده را از پس پشتش ظاھر گردانیده كه نر به آسانى با او مجامعت تواند كرد و اگر در پائین 

كه آن را به  شكمش مى بود مانند فرج زنان ھر آينه نر نمى توانست با او مجامعت نمايد زيرا كه نمى تواند
  .روش انسان بر پشت بخواباند و با آن مجامعت نمايد

  فیل و اعضاى آن



تاءمل كن در خرطوم فیل و لطف و تدبیرى كه در آن به كار رفته زيرا كه به منزله دست آن است در برگرفتن 
د زيرا كه علف و آب و ريختن آنھا در شكم خود، و اگر خرطوم نبود نمى توانست چیزى را از زمین برگیر

گردنى ندارد كه دراز كند مانند ساير چھارپايان ، چون چنان گردنى نداشت او را اعانت كرده به اين خرطوم 
دراز كه به آن بلند كند و آنچه خواھد بردارد، پس كى به عوض آن عضو اين عضو را به او كرامت فرموده به 

متى چگونه بر سبیل اتفاق واقع مى تواند شد، غیر آن كسى كه به لطف خود آن را آفريده است و چنین حك
  .چنانچه ملحدان مى گويند

سر فیل و : اگر كسى گويد كه چرا او را مانند ساير چھارپايان گردنى در خور جثه آن نداده ؟ جواب گوئیم كه 
گردن گوشھاى آن امرى است عظیم و بارى است گران ، اگر اين بار را بر گردنى حمل مى كردند ھر آينه آن 

را در ھم مى شكست و خراب مى كرد، پس سر فیل را ملصق به بدنش گردانیده كه اين تعب آن را نباشد 
و به جاى گردن ، خرطوم را به او عطا فرموده كه غذاى خود را به آن برگیرد، پس بدون بار كردن ، حاجت آن 

  .را بر آورده و امورش را منظم گردانیده 
ج فیل ماده را در زير شكمش آفريده كه ھر گاه شھوت مجامعت بر آن غلبه مى اكنون نظر كن كه چگونه فر

  .نمايد بلند و ظاھر مى گردد كه مقاربت نر با آن به آسانى میسر گردد
پس عبرت بگیر كه چگونه فیل را خداوند جلیل به خالف ساير حیوانات چھارپا آفريده و به نحوى آفريده كه 

  .ه بايد و شايد میسر است امور غذا و مجامعت آن چنانچ
  حقیقت زرافه

در خلق زرافه و اختالف اعضاى آن و مشابھت ھر عضوى از آن به حیوانى از حیوانات زيرا كه : تفكر كن 
  .سرش به سر اسب مى ماند و گردنش به گردن شتر، و سمش به سم گاو، و پوستش به پوست پلنگ 

گويند و در كتب لغت گفته اند كه  ))شتر گاو پلنگ ((ا كه به اين سبب در لغت فارسى آن ر: مترجم گويد
و مانند . مى گويند به كسر سین و سكون میم  ))سمع ((فرزندى كه گرگ از كفتار به ھم مى رساند آن را 

ماران به مرگ خود نمى میرند، و در دويدن به پرواز از مرغ پیشى مى گیرد، و جستن آن از سى ذرع بیشتر 
  .مى باشد
گروھى از جاھالن گمان برده اند كه مجامعت چند نوع از حیوان با يك ماده چنین حیوانى : مود كه حضرت فر

متولد مى شود، گفته اند سببش آن است كه چون اصناف حیوانات صحرائى بر سر آب جمع مى شوند، 
آن به حیوانى چند صنف آنھا با يك ماده مقاربت مى نمايند و اين حیوان به وجود مى آيد؛ و ھر عضوى از 

  !شبیه مى گردد
و اين سخن از جھالت قائلش ناشى شده و از قلت معرفت او به قدرت خالق عالم جل شاءنه زيرا كه ھیچ 

صنفى از حیوان با غیر صنف خود جمع نمى شود، چنان كه مى بینى اسب بر شتر نمى جھد، و شتر با گاو 
یه باشد گاھى بر آن مى جھد مانند درازگوش كه جفت نمى شود، بلى اگر حیوانى در شكل با حیوانى شب

به ھم مى رسد، و گرگ با كفتار جفت مى شود و از ايشان  ))استر((بر اسب مى جھد و از میان ايشان 
مى گويند، و حیوانى كه از میان ايشان به ھم مى رسد اگر چه  ))سمع ((حیوانى به وجود مى آيد كه آن را 

اما چنان نیست كه مانند زرافه ھر عضوى از آن شبیه به حیوانى باشد، بلكه به ھر دو حیوان شباھتى دارد 
مجموعش به مجموع آن دو حیوان شبیه است چنانچه استر سر و دم و گوشھا و سم ھايش حد وسطى 

است در میان اين اعضاء از اسب و درازگوش حتى آوازش گويا ممزوج گرديده از آواز آن دو حیوان ، و اين دلیل 
بر آن كه زرافه از اين حیوانات مختلفه به وجود نیامده ، بلكه خلقى است از خلق ھاى غريب صانع بى است 

چون تا مردم را داللت كند بر قدرت كامله اش كه ھیچ ممكن از آن بیرون نیست ، و بدانند كه خالق جمیع 
و اعضاى حیوانات را متفرق  اگر خواھد اعضاى چند حیوان را جمع مى تواند كرد. اصناف حیوانات يكى است 

و آنچه را اراده نمايد . مى تواند ساخت ، و در خلقت ، ھر چه خواھد مى افزايد و آنچه اراده نمايد مى كاھد
  .قدرتش از آن عاجز نیست 

و سبب درازى گردن آن ، آن است كه منشاء و مولد و مرعى و چراگاه آن در بیشه ھا است كه درختھاى 
شد، پس محتاج است به گردن بلند كه به دھان خود برگ از درختان بسیار بلند بگیرد و از بلند بسیار مى با

  .میوه ھاى آن غذاھاى خود را تحصیل نمايد
  خلقت بوزينه

تاءمل كن در خلقت بوزينه و مشابھت آن با انسان در بسیارى از اعضاى آن ، زيرا كه سر و رو و دوشھا و 
شاء و امعاى وى مانند احشاى آدمى است و خدا او را زيركى و فھمى سینه آن شبیه است به آدمى و اح

بخشیده كه ھر اشاره كه صاحبش مى كند مى يابد، و اكثر حركات آدمى را تقلید مى كند، و در خلقت و 
و حكمت در خلقتش آن است كه آدمى بداند كه او از خلقت و طینت . شمايل نھايت مناسبت به انسان دارد

و اگر گويائى . پايان مخلوق شده و صانع حكیم او را از ساير حیوانات به عقل و نطق امتیاز داده بھايم و چھار
و نفس ناطقه مدركه او را نبود او نیز مانند ساير چھارپايان و بھايم بود، پس خدا را بر اين نعمت عظمى و 

آن كه در جسم بوزينه زيادتى چند  موھبت كبرى شكر نمايد و عقل را در آنچه به كار او آيد مصروف گرداند با
ھست كه آن را از انسان ممتاز مى گرداند مانند پوزه ، دم و موئى كه بدنش را فرا گرفته و با اينھا اگر حق 

تعالى او را عقل انسان و گويائى او مى داد در نوع انسان داخل مى بود، پس فرق میان او و انسان حقیقت 
  .ق و نطق فايق نیست مگر به عقل و ادراك حقاي



  پوشش حیوانات و حكمت آن
به سوى لطف خداوند كريم نسبت به حیوانات ، چگونه بدن آنھا را كسوت مو و كرك و ! نظر كن اى مفضل 

پشم پوشانیده كه آنھا را از سرماھا و آفت ھا محافظت نمايد و سم ھاى شكافته و ناشكافته به آنھا داده 
ھا را دست ھا و انگشتان نیست كه توانند پشم يا پنبه براى خود بريسند و كه پاھاى آنھا نسايد زيرا كه آن

براى خود بسازند، پس كسوت ايشان را در خلقت ايشان قرار داده كه تا زنده اند   جامه ببافند يا نعل و كفش 
و  از ايشان جدا نمى شوند و محتاج نیستند به نو كردن و تبديل نمودن آنھا و چون انسان را دست ھا

انگشتان و زيركى داده است كه از براى خود جامه و انواع البسه مھیا گرداند لباس ذاتى در خلقت ايشان 
  :نیافريده و در اين اعمال براى او مصلحت ھاى بسیار است 

آن كه مشغول شدن به اين اعمال و اشغال او را مانع گردد از ارتكاب مالھى و مناھى و فسق و فساد : اول 
  .بادو مضرت ع

آن كه به كندن جامه در بعضى از اوقات او را راحتى و به پوشیدن در بعضى از حاالت او را لذتى مى : دوم 
  .باشد
آن كه پوشیدن انواع مختلفه از الوان جامه ھا و عمامه ھا و موزه ھا و كفش ھا و تبديل كردن جامه : سوم 

  .ھا، موجب زينت و جمال او مى گردد
ع كسب ھا و معیشت ھا به سبب صنايعى كه متعلق به اينھاست براى مردم به ھم آن كه انوا: چھارم 

مى رسد و قوت ايشان و عیال ايشان به اين صنعت ھا حاصل مى شود و در حیوانات ديگر پشم و مو و كرك 
  .به جاى لباس و سم به جاى كفش و موزه است 

  حیوانات ھنگام مرگ به اخفاى جثه خود مى پردازند
در خلق عجیبى كه حق تعالى بھايم را بر آن مجبول گردانیده كه در ھنگام مردن جثه ! اى مفضل  تفكر كن

و اگر اين نباشد پس در . خود را پنھان مى كنند از مردم چنانچه مردم مرده ھاى خود را پنھان مى كنند
اندك نیست كه براى  كجاست مردار وحشیان و درندگان و مرغھا و غیر اينھا كه ھیچ يك به نظر نمى آيد و

  .كمى پنھان باشد، بلكه اگر كسى گويد كه از آدمى زياده اند راست گفته 
نمى بینى در صحراھا و كوه ھا و گله ھاى آھو و گوزن و گاو كوھى و بز وحشى و غیر اينھا از وحشیان و 

ن و روى زمین و فوج ھاى و انواع حشرات زير زمی. اصناف درندگان از شیر و پلنگ و گرگ و كفتار و غیر اينھا
پرندگان از كالغ و كلنك و كبوتر و اسفر و اردك و غاز و مرغان شكارى از جمیع اينھا مرده و جیفه اى نمى 

  .يابى مگر نادرى كه صیادى شكار كند يا درنده اى آن را ھالك كند
مى شوند و در آنجا مى ھر يك از اين حیوانات چون آثار مرگ در خود احساس كردند، در مواضع پنھان مخفى 

میرند، اگر چنین نبود بايد صحراھا مملو از جیفه اينھا تا آن كه ھوا را متعفن گرداند و طاعون ھا و بیمارى ھا 
  .به سبب آن در میان مردم به ھم رسد

پس نظر كن كه دفن كردن مردگان كه بنى آدم در اول عالم در قصه كشتن قابیل ، ھابیل را و پیدا شدن دو 
غ كه يكى ديگرى را كشت و در خاك پنھان كرد آموختند حق تعالى چگونه آن را طبیعى حیوانات گردانیده مر

  .تا مردم از مفسده جیفه ايشان نجات يابند
  ھوش حیوانات

تفكر كن اى مفضل در زيركى كه حق تعالى در بھايم قرار داده براى مصلحت اينھا بر آن مجعول گردانیده 
ف شامل خود بدون عقلى و تفكرى تا آن كه ھیچ مخلوق از خوان نعمت او بى بھره است آنھا را به لط

نباشد و ھر آفريده به قدر قابلیت خود از خلقت خانه احسان او نصیبى وافر يابد چنانچه گوزن مار مى خورد و 
دن آب سم بسیار تشنه مى شود و خود را از آشامیدن جلوگیرى مى نمايد براى آن كه مبادا به واسطه خور

در تمام جسدش سرايت بكند و او را بكشد لذا به غدير آبى ممكن است برسد و از تشنگى ناله مى كند 
  .اما آب نمى آشامد، چون اگر آشامید فورا مى میرد

نگاه كن كه صانع حكیم چگونه طبع اين بھیمه را مجبول گردانیده است بر آنكه صبر نمايد بر چنین عطش 
آن ، و انسانى كه در نھايت عقل و تمیز باشد نفس خود را از چنین امرى كه اين  غالبى از خوف مضرت

  .مقدار خواھش داشته باشد از خوف ضرر غالبا منع نمى كند
  حیله روباه

و روباه وقتى كه طعمه به دستش نیايد خود را به روش مرده مى اندازد و شكمش را باد مى كند به حیثیتى 
د گمان مى كند كه مرده است ، پس به طمع آن كه آن را بدرد و از گوشت او كه مرغى كه بر آن مى گذر

بخورد بر جثه آن مى نشیند، آنگاه روباه مى جھد و آن را شكار مى كند، پس خداوندى كه او را محتاج به 
مجبول روزى گردانیده و آن را نطق و عقل نداده ، طبع آن را براى تحصیل روزى بر اين اصناف روباه بازى ھا 

گردانیده ، زيرا كه روباه توانائى كه ساير درندگان دارند در مغالبه و معارضه با شكار خود مانند شیر و ببر و 
پلنگ و امثال آنھا ندارد، پس حكیم علیم به عوض آن توانائى ، مزيد فطنت و زيركى به او ارزانى داشته كه 

  .معاش خود را تحصیل تواند نمود
  ارحیله دلفین براى شك

و دلفین كه يكى از حیوانات دريائى است در میان آب چون خواھد كه مرغى را شكار كند، ماھى را مى 
كشد و شكمش را مى شكافد كه بر روى آب بايستد و در زير ماھى پنھان مى شود و آب را حركت مى 



كند برمى جھد و دھد كه جثه اش در آب نمايان نشود و چون مرغ از ھوا مى آيد كه ماھى مرده را شكار 
  .مرغ را مى گیرد، پس نظر كن كه چگونه آن جانور ملھم شده است به چنین حیله براى مصلحت روزى خود

  .از افعى و ابر! خبر ده مرا اى موالى من : مفضل گفت 
كه ابر موكل است به افعى كه ھر جا آن را بیابد مى ربايد چنان كه سنگ مقناطیس آھن را : حضرت فرمود

يد، پس به اين سبب در فصولى كه ابر بسیار مى باشد، افعى سر از سوراخ بیرون نمى آورد، و در مى ربا
  .وسط تابستان كه ابر در آسمان نمى باشد، بیرون مى آيد

  كه چرا ابر را موكل به آن ساخته است ؟: مفضل گفت 
  .براى آن كه دفع مضرت آن از مردم بكند: فرمود

وصف كردى از براى من از چھارپايان و غرايب خلقت ايشان آن ! موالى من اى : عرض كردم : مفضل گفت 
مقدار كه كافى است براى كسى كه عبرت گیرد، مى خواھم وصف نمائى براى من غرايب خلق موران و 

  .مرغان را
  خلقت مورچگان و مرغان

نقصى مى يابى از آن كه  صغیر حقیر آيا در آن ))مورچه ((تاءمل نما در روى ! حضرت فرمود كه ، اى مفضل 
صالح آن حیوان در آن است ، پس از كجاست اين حسن تقدير و لطف تصوير در آفريدن مور حقیر مگر از تدبیر 

  .مدبرى كه مساوى است در قدرت او صغیر و كبیر و كبیر و جلیل و حقیر
ت خود كه گروھى از آنھا و جمعیتى كه مى كنند در جمع كردن و مھیا كردن قو ))موران ((به سوى : نظر كن 

متفق شوند براى نقل كردن دانه ھا به خانه ھاى خود چنان چه جمعى از مردم متفق شوند در نقل طعام يا 
  غیر آن ،

بلكه جد و اھتمامى كه موران در اين امر مى نمايند زياده از آدمیان است ، نمى بینى كه چگونه يارى 
ھا چنانچه آدمیان در كارھا معاونت يكديگر مى نمايند، پس دانه ھا يكديگر مى نمايند در نقل دانه به سوراخ

را به دو نیم مى كنند كه نرويد و ضايع نشود و چون رطوبتى در آنھا به ھم رسید يا آبى در سوراخ آنھا داخل 
 شد، دانه ھا را بیرون مى آورند و به آفتاب مى ريزند تا خشك شود و باز سوراخھاى خود را در زمین ھاى

اينھا ھمه بدون عقل و تفكر از ايشان به عمل ! بلند مى سازند كه محل عبور سیل نباشد كه غرق شوند
مى آيد به الھام خالقى كه ايشان را آفريده و به مصالح خود راھنمايى نموده و از محض لطف كامل و 

  .مرحمت شامل 
  كیفیت حیله شیر مگس

مى گويند يعنى شیر  ))اسد الذباب ((مى نامند و عامه مردم  ))لیث ((به سوى جانورى كه آن را : نظر كن 
مگس و ببین كه حق جل و عال چه مقدار حیله و تدبیر معاش به او داده ، ھر گاه احساس مى نمايد كه 
مگس نزديك او نشست آن را مدتى مھلت مى دھد و خود را مرده به آن مى نمايد و حركت نمى كند تا 

ن شد و از آن غافل گرديد، حركت ھموارى مى كند كه مگس خبر نیابد و چون آنكه دانست كه مگس مطمئ
به جائى رسید كه به يك جستن آن را تواند گرفت برمى جھد و آن را مى گیرد، و چون گرفت آن را به تمام 

ايد پاھاى خود نگاه مى دارد كه مبادا از آن نجات يابد و پیوسته آن را چنین دارد تا ھنگامى كه احساس نم
  .كه ضعیف و سست شده آنگاه او را از ھم مى درد و طعمه خود مى گرداند

  عنكبوت و حیله اش
آن خانه كه مى تند، دامى است كه براى شكار مگس مى سازد و در میانش پنھان مى  ))عنكبوت ((و اما 

و به ھمان گردد و چون مگس در آن دام بند شد به نزديك آن مى رود و ساعت به ساعت آن را مى گزد 
و شكار كردن عنكبوت . و شكار كردن شیر مگس ، شكار كردن سگ شكارى و يوز است . زندگى مى كند

و جمعى كه به تله و دام شكار مى كنند ھمین تدبیرھا كه عنكبوت و ساير . شكار كردن به دام است 
  .حیوانات به كار مى برند در شكار جانوران مى كنند

نور ضعیف مانند اسدالذباب و عنكبوت چگونه مدبر علیم در طبع آنھا حیله براى پس نظر كن به سوى اين جا
شكار كردن و تحصیل روزى خود نمودن قرار داده كه آدمى بدون حیله ھا و به كار بردن آلت ھا به آن نتوان 

زيرا كه . آن و حقیر مشمار چیز را كه به آن عبرت توان گرفت در امور عظیمه مانند مور حقیر و اشباه . رسید
بسیار است كه تمثیل مى نمايند معنى نفیس را به چیزى حقیر و به اين تمثیل نقصى در آن معنى نفیس 

  .به ھم نمى رسد، چنانچه اگر طال و نقره را در میزان با سنگ و آھن بسنجند سبب نقص آنھا نمى گردد
ان اهللا ال يستحیى اءن يضرب مثال : ه كه نزديك به اين معنى در كالم مجید وارد شده است ك: مترجم گويد

از امور به پشه يا خردتر از آن  خدا شرم نمى كند از آن كه مثل زند در امرى: يعنى  )62(ما بعوضة فما فوقھا
  .را

  كیفیت خلقت پرندگان
در جسم پرندگان و خلقت ايشان ، زيرا كه چون حق تعالى مقدر ! تاءمل كن اى مفضل : پس حضرت فرمود

فرموده كه در ھوا پرواز كند، جسمش را سبك آفريده و خلقش را مندرج و درھم گردانیده و از چھارپا كه در 
ريده و در آن دو پا اكتفا نموده و از پنج انگشت ، به آن چھار داده و براى دفع بول و سرگین ساير حیوانات آف

ھر دو يك سوراخ براى وى مقرر گردانیده و سینه اش را باريك و تند گردانیده كه ھوا را به آسانى بشكافد به 
دراز محكم آفريده كه آلت و در بال و دمش پرھاى . ھیئتى كه سینه كشتى را مى سازند براى شكافتن آب 



و چون . و جمیع بدنش را لباس پر پوشانده كه ھوا در میان آنھا داخل شود و در ھوا بايستد. پرواز وى باشد
مقرر فرموده كه طعمه خود را از دانه يا گوشت برگیرد كه بدون خائیدن فرو برد دندان براى آن نیافريده و به 

رموده كه طعمه خود را به آن بگیرد و از چیدن دانه پاره نشود و از جاى آن منقار صلب خشكى به او عطا ف
  .دريدن گوشت نشكند

و چون دندان به آن نداده و دانه را درست و گوشت را خام مى خورد آن را اعانت نموده به حرارت زيادى كه 
و پختن در اندك زمانى مى گدازد چنانچه مى بینى كه  )63(در اندرون آن قرار داده كه طعمه را بدون خائیدن 

ه اثرى از دانه انگور و غیر آن از جوف آدمى درست بیرون مى رود و در جوف مرغان چنان مضمحل مى گردد ك
  .آن نمى ماند

  سبب بر آمدن طیور از تخم
و باز چنان مقرر فرموده كه تخم گذارند و از تخم جوجه بر آورند و به روش ساير حیوانات فرزند نمى زايند زيرا 
كه اگر فرزند در جوف آنھا بماند تا مستحكم گردد، ھر آينه آنھا را سنگین كند از پرواز كردن و برخاستن مانع 

، پس ھر جزوى از اجزاى خلقت مرغ را مناسب و مشابه امرى گردانیده كه مقدر شده كه بر اين حالت گردد
 .باشد

   

- ٨ - 

 
 

و باز تاءمل كن در آن كه مرغى كه پیوسته در ھوا پرواز و شنا مى كند، براى مصلحت فرزند به ھم رسانیدن 
و تخم ھا را در زير بال خود . ى نشینندبر روى تخم خود يك ھفته و بعضى دو ھفته و بعضى سه ھفته م

مى گیرد تا جوجه بر مى آورد، چون جوجه از تخم بیرون آمد، باد در دھان جوجه مى دھد تا چینه دانش 
گشاده گردد براى غذا، و غذاى او را تحصیل مى نمايد و در گلوى آن مى ريزد كه به آن تربیت مى يابد و 

ت آنجا نور را كه دانه را بر چیند و در چینه دان خود جمع كند و بعد از زندگانى كند، پس كى تكلیف كرده اس
آن براى غذاى فرزند خود برگرداند؟ و براى چه متحمل اين مشقت مى گردد؟ و حال اين كه صاحب رويت و 
و تفكر نیست و در جوجه خود امید نفعى كه آدمى در فرزند خود مى دارد از اعانت و عزت و ابقى ماندن نام ا
در روزگار ندارد، پس معلوم مى شود كه خداوندى كه او را آفريده ، در طبع آن میل به ھم رسانیدن و تربیت 
كردن جوجه قرار داده و آن را مجبول بر اين امور گردانیده بى علتى كه خود داند و بدون تفكرى كه در عاقبت 

  .ينھا ھمه از لطف خداوند حكیم است آن نمايد براى آن كه نسلش باقى ماند و نوعش برطرف نشود و ا
به سوى ماكیان كه چگونه مست مى شوند و به ھیجان مى آيند براى گردآورى تخم و جوجه بر : نظر كن 

آوردن و حال آن كه تخم جمع شده و آشیان مھیائى براى خود ندارند، بلكه برانگیخته مى شود و باد مى 
ن كه صاحبش به ناچار براى آن تخم جمع مى كند و آن را در زير كند و فرياد مى كند و چیزى نمى خورد تا آ

بال خود مى گیرد و جوجه برمى آورد، پس حكیم علیم اين حالت را رد آن قرار داده براى آن كه نسلش باقى 
آب  اعتبار بگیر با آفريدن تخم مرغ و آب غلیظ زرد و. بماند و آن را بى تفكر و رويت بر اين امر مجبول گردانیده 

رقیق سفید كه در میان آن آفريده ، بعضى را براى آن كه جوجه از آن به ھم رسد، و بعضى براى آن كه 
  .غذاى آن جوجه باشد تا ھنگامى كه از تخم مرغ بیرون آيد

تاءمل كن كه چون بايد جوجه در میان پوست محكمى تربیت يابد كه راھى نباشد براى دخول چیزى در آن 
آن مدت ، در میان تخم چیزى آفريده كه تا ھنگام بیرون آمدن ، غذاى آن باشد مانند كسى براى غذاى آن در 

كه او را در قلعه حصین حبس كنند كه از بیرون چیزى نتوان به اندرون قلعه فرستاد بايد كه از آذوقه آنقدر در 
  .آن قلعه تھیه كنند تا موقع بیرون آمدن او را كافى باشد

  افع آنچینه دان مرغان و من
در چینه دان مرغان و آنچه مقدر ساخته است براى ايشان ، زيرا كه مسلك طعام به سوى چینه : تفكر كن 

دان تنگ است و طعام در آن نفوذ نمى نمايد مگر كم كم اگر مرغ حبه دوم را نمى خورد تا حبه اول به 
عمه خود بكند و حال آن كه به سنگدان برسد، ھر آينه به طول مى انجامید و كجا مى توانست استیفاء ط

تعجیل مى ربايد دانه خود را براى شدت حذرى كه دارد از شكاركنان آدمیان و درندگان حیوان ، پس چینه دان 
آن را براى آن مانند توبره گردانیده كه در پیش آن آويخته كه جا دھد در آن ھر طعمه كه يابد و ھر دانه كه به 

به تدريج و تاءنى آن دانه ھا را به سندان كه به مثابه معده وى است  دستش آيد در نھايت سرعت ، پس
  .داخل كند تا ھضم يابد و جزو بدنش شود

و در چینه دان منفعت ديگر ھست و آن منفعت آن است كه بعضى از مرغان محتاج مى شوند به آن كه 
دانیدن آسانتر است از آن كه از طعام از دھان خود به دھان جوجه خود بريزند و از چینه دان طعام را برگر

  .سنگدان برگردانند



  رد بر مالحده
عرض كردم كه بعضى از مالحده كه عالم را بى مدبرى مى دانند گمان مى كنند كه اختالف : مفضل گفت 

الوان و اشكال در پر و بال مرغان از جھت امتزاج اخالط بدن است و اختالف مقادير بدون مقدر قدير صورت 
  .مى گیرد

  رنگ آمیزى پرھاى مرغان
اين رنگ آمیزى ھاى گوناگون كه در پر و بال طاووس و دراج مالحظه مى نمائى ، ! اى مفضل : حضرت فرمود

با استواى اشكال و تقابل نظاير كه نقاشان بى نظیر از كشیدن شبیه آن به قلم تصوير و پرگار تقدير به عجز 
تعالى تزاج اخالط بدون تقدير مقدر كل مقدور به ظھور مى آيد؟ و تقصیر معترفند چگونه از طبع بى شعور و ام

  .اهللا عما يقول الملحدون علوا كبیرا
  ساختمان پرھاى طیور

پرھاى مرغ را، چگونه به ھم بافته و مانند جام ھاى رشته و مو با ھم تاءلیف يافته و به آن نحو : تاءمل كن 
شود و از ھم جدا نمى شود تا آن كه باد در  در ھم نشسته كه چون مى كشى اندك اندك گشوده مى

میان آنھا داخل شود و در ھنگام پرواز آن را در میان ھوا نگاه دارد و منى بینى در میان پر عمود غلیظ متینى 
مقرر ساخته و اطراف آن را به پرھا بافته تا آن كه به صالبتى كه دارد آنھا را راست بدارد و باز آن عمود را 

  .ده كه بر طاير سنگین نباشد و او را مانع از پرواز نگرددمجوف گردانی
  مرغان پا دراز و گردن دراز

آيا ديده اى آن مرغ را كه پاھاى دراز دارد و مى دانى چه منفعت در پاھاى دراز آن ھست ؟ ! اى مفضل 
ده بانى است كه نفعش آن است كه اكثر اوقات در میان آب مى باشد و تن آن بر روى آن پاھاى دراز مانند دي

بر بلندى ايستاده باشد و در كمین گاه جانوران آب است ، ھر گاه جانورى را ديد كه طعمه او مى تواند شد 
  .آھسته آھسته گام بر مى دارد تا آن را بربايد

اگر پاھايش كوتاه مى بود ھر گاه به جانب شكار خود روان مى شد شكمش به آب مى رسید و آن را به 
د و شكار آن رم مى كرد، پس اين دو پاى بلند را به او داده كه به حاجت خود رسد و مطلبش حركت مى آور

انواع تدبیر حكیم قدير را در خلق مرغان به درستى كه ھر مرغ كه پايش بلند است : تاءمل كن . فاسد نگردد
نش كوتاه مى بود، نمى گردنش دراز است براى آن كه طعمه خود را از زمین تواند گرفت اگر پايش بلند و گرد

توانست چیزى از زمین به سھولت بردارد و گاه ھست كه او را با گردن دراز و منقار بلند اعانت كرده كه بر او 
  كار آسانتر باشد، پس ھر جزو از اجزاى خلقت را كه در آن تاءمل

  .مى نمايى در نھايت صواب و حكمت مى يابى 
  گنجشك و امثال آن

ك و امثال آن ، چگونه ھر روز به طلب روزى خود پرواز مى كند و روزى خود را مى نظر كن به سوى گنجش
. يابد و چنان نیست كه در يك جا براى ايشان مجتمع و مھیا باشد، بلكه مى بايد به حركت و جستجو بیابند

نكرده كه  پیس تنزيه مى كنم خداوندى را كه روزى را چنانچه شايد و بايد براى ھر يك مقدر ساخته و چنان
بعد از طلب نیابند زيرا كه خلق به آن محتاجند و چنان نكرده است كه به آسانى به دست ايشان آيد و در يك 

و ھم چنین حیوانات زيرا كه اگر روزى خود . جا براى ايشان مجتمع باشد زيرا كه صالح ھیچ يك در آن نیست 
  .چندان مى خورند كه ھالك شوند را در يك مكان مجتمع يابند خود را بر آن مى اندازند و

اما آدمیان اگر مبتال به تحصیل روزى نباشند موجب بطر و طغیان و فساد ايشان مى گردد و از فراغ خاطر 
  .مرتكب انواع قبايح و معاصى مى گردند

  حقیقت بوم و شب پره
  و شب پره ؟بوم : آيا مى دانى كه چیست طعمه اين مرغان كه بیرون نمى آيند مگر در شبھا مانند

  !نه اى موالى من : گفتم 
معاش ايشان از جانورانى است كه در ھوا مى باشند مانند پشه و شب پره ھاى كوچك و ملخ : فرمود كه 

و عبرت . ھاى ريزه و مگس عسل و اشتباه اينھا كه در ھوا منتشرند و ھیچ موضع از آنھا خالى نمى باشد 
رافروزى بر بام يا عرصه خانه در ساعت جمع مى شود در دور آن بگیر به آن كه ھرگاه در شب چراغى را ب

جانور بسیار، اگر اينھا در ھوا نباشند پس از كجا مى آيند؟ اگر كسى گويد كه از صحراھا و بیانھا مى آيند، 
در اين زمان قلیل چگونه اين مسافت بعید را طى مى كنند؟ چگونه مى بینند از مواضع : جواب مى گوئید كه 

اين دورى چراغى را كه در میان خانه افروخته شده و خانه ھا بر دور آن احاطه كرده مه متوجه آن چراغ به 
شوند با آن كه مشاھد و محسوس است كه از نزديك آن چراغ ھجوم مى آورند، پس اين دلیل است بر آن 

مى آيند و پرواز مى  كه اين قسم جانوران در ھمه موضع در ھوا مى باشند، و آن مرغان كه در شب بیرون
  .كنند و دھان مى گشايند و اين جانوران را در میان ھوا مى ربايند و قوت خود مى گردانند

پس نظر كن براى مرغانى كه در شب پرواز مى كنند چنین روزى از اين جانوران ھوا براى ايشان مھیا 
  .گردانیده 

عتى نیست و از اين مصلحت عظیم غافل و گاه باشد كه كسى گمان كند كه در خلق جانوران ھوا منف
  .باشد

  امتیاز شب پره از طیور



تاءمل كن در غرائب خلقت شب پره كه آن را متوسط گردانیده میان پرندگان و چھارپايان ، بلكه به چھارپايان 
نزديكتر است زيرا كه دو گوش پھن دارد و دندان ھا و كرگ دارد و حامله مى شود و فرزند مى زايد و شیر 

  .مى دھد و بول مى كند و بر چارپا راه مى رود
و اين ھا ھمه خالف خلقت و صفت ساير طیور است ، و باز بر خالف ساير مرغان در شب بیرون مى آيد و 

  .قوتش از جانوران ھوا مى باشد
جه و اين گمان از دو و! و بعضى از نادانان گمان كرده اند كه خفاش را غذائى نیست و غذاى آن نسیم است 

  :باطل است 
  آن كه از آن بول و فضله جدا مى شود، و از نسیم چگونه بول و سرگین متولد مى شود؟: اول 
آن كه خدا براى آن دندان آفريده ، اگر غذائى كه محتاج به خائیدن باشد نداشت آفريدن دندان براى آن : دوم 

  .بى فايده بود و ھیچ جزوى از اجزاى خلق بى فايده نیست 
  خفاشمنافع 

و اما مصالح وجود خفاش ، پس معروف است حتى آن كه فضله اش را در بعضى از اعمال و ادويه داخل مى 
كنند و از اعظم مصالح وجود آن خلقت عجیب وى است كه داللت مى كند بر قدرت خالق قدير بر ھر چه 

  .خواھد و به ھر نحو كه اراده نمايد و مصلحت را در آن داند
  اش در كشتن مارابن تمر و حیله 

مى نامند، و آن كوچكتر از گنجشك است در بعضى اوقات بر درختى  ))ابن تمر((و اما آن مرغ كوچك كه 
آشیان ساخته بود، ناگاه نظر كرد مار عظیمى را مشاھده نمود كه قصد آشیان آن دارد، دھان باز كرده كه 

چاره براى دفع چنین انديشه مى كرد،  جوجه ھاى آن را بلع نمايد، از مشاھده اين حالت مضطرب شد و
ناگاه نظرش بر حسكه افتاد و آن گیاھى است كه از ھر طرف از آن خارھا نصب شده و در میان پشم بند 

  .مى شود
پس با الھام حق تعالى حسكه را به منقار خود برداشت و در دھان مار افكند و در حلقش بند شد و اضطراب 

  .كرد و بر زمین غلطید تا مرد
اگر من تو را با اين امر عجیب خبر نمى دادم كجا به خاطر تو يا ديگرى مى رسید كه از حسكه چنین منفعت 

عظیم متصور است يا از چنین مرغ كوچكى چنین حیله ممكن است كه به ظھور آيد و در بسیار از چیزھا 
  .شود منفعت ھا ھست دانسته نمى شود مگر به حادثه كه رخ نمايد يا چیزى كه شنیده

  زنبور عسل
تفكر كن در امر نحل يعنى مگس عسل و اجتماع آنھا در ساختن عسل و مھیا گردانیدن خانه ھاى مسدس 

به درستى كه چون در عمل تاءمل نمائى در نھايت غرابت و . و دقايق زيركى كه در آن به كار رفته  )64(
لطافت است و عمل آورنده اش در غايت شرافت و لطافت و منفعت ، و فاعلش را كه مالحظه مى كنى در 

پس اين امر دلیل  )65(.نھايت نادانى و غباوت است كه خود را ادراك نمى تواند كرد چه جاى امور ديگرى 
یع امور و است در نھايت وضوح بر آن كه صواب و حكمت در اين صنعت از زنبور نیست ، بلكه از عالم به جم

مقدر كل مقدور است كه طبع آن حیوان را بر اين صنايع غريبه مجبول گردانیده و براى مصالح بنى آدم آن را 
  .مسخر گردانیده 

  حقیقت ملخ و قوت و ھجوم آن
كه در نھايت ضعف او را خداوند دانا چه مقدار توانا گردانیده كه چون در ) يعنى ملخ (نظر كن به سوى جواد 

اءمل كنى مانند ضعیف ترين اشیاء است و چون عسگرى از آن مجتمع شوند و به سوى شھرى از خلقتش ت
و اگر سلطانى از سالطین ذى شوكت سوار ! شھرھا رو آورند ھیچ كس از بشر بر دفع ايشان قادر نیست 

از داليل قدرت آيا اين . شود و پیاده لشگر خود را جمع كند كه بالد خود را از شر ملخ حمايت نمايد نتواند
خالق جل شانه نیست كه ضعیف ترين خلق خود را فرستد به نزد قوى ترين خلق خود و او بر دفع آن قادر 

  .نباشد
نظر كن به سوى آن در ھنگامى كه متوجه بلندى مى شوند چگونه مانند سیل بر روى زمین حركت مى كند 

ت مى توان ساخت در سنین متوالیه و از منه اگر اينھا را به دس. و كوه و دشت و ھامون و شھر مى گیرد
متطاوله جمیع خلق عشرى از اعشار آن را نمى توانستند به عمل آورند، پس به اين استدالل كن بر قدرت 

  .توانائى كه ھیچ ممكن از قدرت او بیرون نیست و ھیچ بسیار از توانائى او افزون نیست 
  خلقت ماھى و حكمت در بسیارى نسل آن

خلقت ماھى را و مناسبت آن مرآن امرى را كه براى آن آفريده شده ، به درستى كه آن را بى پا :  تاءمل كن
آفريده براى آن كه به راه رفتن محتاج نیست زيرا كه مسكنش آب است و شش به آن نداده براى آن كه 

ھلوى خود بر آب مى زند و به جاى پا دو بال محكم به او داده كه در دو پ. نفس نمى تواند كشید در میان آب 
و جسمش را . چنانچه مالح از دو جانب كشتى مجازيف قرار داده كه به حركت آنھا كشتى جارى مى شود

فلسھا پوشانیده كه در میان يكديگر داخل شده اند مانند حلقه ھاى زره براى آن كه او را از آفتھا محافظت 
ى است شامه قوى به آن عطا فرموده كه بوى طعمه نمايد و چون بینائى آن ضعیف است و آب مانع ديدن و

اگر او را چنین شامه نمى بود به روزى خود . خود را از مسافت بعید احساس مى نمايد و طلب مى كند
و از دھانش به سوى گوش ھايش منفذھا ھست و دھان را از آب پر مى كند و از . نمى توانست رسید



مى يابد چنانچه حیوانات ديگر در نفس كشیدن به نسیم راحت گوش ھايش بیرون مى كند و به اين راحت 
  .مى يابد

اكنون تفكر كن در بسیارى نسل ماھى ، چنانچه در جوف ھر ماھى تخمھاى بسیار مى بینى كه از 
بسیارى احصا نمى توان كرد و علت اين كثرت آن است كه اكثر اصناف حیوان غذاى آنھا ماھى ھست ، 

تانھا مى باشند و در كنار آب مى ايستند و در كمین ماھى مى باشند كه چون پیدا حتى درندگان كه در نیس
شوند به ربايند، و چون آدمیان و درندگان و مرغان ھمه ماھى مى خورند و ماھى نیز ماھى مى خورد، تدبیر 

و كوتاھى ملك قدير مقتضى آن بود كه با اين كثرت آن را بیافريند، اگر خواھى وسعت حكمت خالق عالمیان 
علم آدمیان را بدانى نظر كن به سوى آنچه در درياھا از انواع ماھیان و حیوانات آبى و صدفھا و اصناف 

مخلوقات آفريده كه عدد آنھا را كسى احصا نمى تواند كرد و نمى توان دانست منافع آنھا را مگر نادرى از 
مانند قرمز كه مردم رنگ كردن به آن را . سانده مردم كه به مرور از منه و حدوث اسباب بر آن اطالع به ھم ر

رنگین شد به خون آن ، و چون   از آن يافتند كه سگى در كنار دريا مى گرديد و از اين كرم خورد و دھانش 
و اشتباه آن بسیار . مردم دھان آن سگ را مشاھده نمودند، آن رنگ را پسنديدند و به اين رنگ پى بردند

  .بر آن واقف مى گردند و به مصالح آن پى مى برنداست كه مردم گاه گاه 
فردا بامداد بیا : چون سخن بدينجا رسید وقت زوال شد و موالى من به نماز برخاست و فرمود: مفضل گفت 

  !ان شاءاهللا 
پس برگشتم شاد و مسرور و مبتھج و محبور به آنچه موالى من مرا از لطايف علوم و غرايب حكم بر من 

  .و خدا را بر اين نعمت عظمى حمد و ثنا گفتم و شب به غايت شادى و سرور خفتم افاضه فرمود 
  در شگفتى ھاى طبیعت: مجلس سوم 

  مقدمه
كه چون روز سوم بامداد به خدمت سید عباد و شفیع روز معاد شتافتم و رخصت طلبیده : مفضل گفت 

حمد و : نشستم ، پس فرمود سعادت مالزمت يافتم ، به دو زانوى ادب در خدمت موالى عرب و عجم
سپاس خداوندى را سزا است كه ما را برگزيد بر ساير عباد، و ديگرى را زيادتى و شرف بر ما نداد و 

مخصوص گردانید ما را به علم خود، و تقويت نمود ما را به حلم خود ھر كه از ما دورى گزيند جھنم جاى او 
  .بھشت مثواى او باشداست و ھر كه در ظالل دوحه ھدايت ما جا گیرد، 

شرح كردم براى تو خلقت انسان را و آنچه حق تعالى از بدو خروج از جزاير خالدات عدم تا دخول ! اى مفضل 
و ھم چنین . در عرصه تسعین ھرم از احوال مختلفه كه بر او وارد ساخته و آنچه در صفحه تصوير او پرداخته 

  .در خلق و تصوير و تقدير ساير انواع حیوان بیان كردم براى تو عجائب حكمتھاى رحمان را 
اكنون ابتدا مى كنم به ذكر آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و فلك دوار و لیل و نھار و سرما و گرما و عناصر 
چھار گانه كه زمین است و آب و ھوا و آتش و باران و سنگ ھا و كوه ھا و معادن و نباتات و درخت ھا و آن 

  .گردد از عبرتھا چه در آنھا ظاھر
  رنگ نیلى آسمان

تفكر نما در رنگ آسمان آن را به اين رنگ آفريده براى آن كه موافق ترين رنگھاست بر آن كه ديده ، و نور بصر 
را تقويت مى نمايد حتى آن كه اطبا مى گويند كه اگر كسى را ضعفى در ديده پديده آمده باشد بايد كه نظر 

ى ، و بعضى از طبیبان حاذق حكم كرده بود براى كسى كه كندى در بینائى او كند به كمبود مايل به سیاھ
  .به ھم رسیده بود كه پیوسته نظر كند در تغار كبودى كه مملو از آب باشد

پس تفكر كن كه چگونه حق تعالى رنگ آسمان را كمبود مايل به سیاھى گردانیده كه مكرر نظر كردن به 
پس آن كه حكما و دانايان بعد از تجارب بسیارى پى به آن برده اند چون در  آسمان بر ديده ھا ضرر نرساند،

خلقت حكیم علیم نظر مى كنى موافق آن مى يابى حكمت بالغه الھى در ھمه چیز ظاھر است ، كه عبرت 
  .گیرندگان از آن عبرت گیرند و تفكر نمايند در اين امر ملحدان 

  فوايد طلوع و غروب خورشید
در طلوع و غروب آفتاب براى قیام لیل و نھار، اگر طلوع آفتاب نمى بود جمیع امور دنیا ! مفضل تفكر نما اى 

باطل مى شد و نمى توانستند مردم سعى نمايند و تصرف كنند در امور معاش خود، و دنیا ھمیشه بر 
طلوع خورشید از آفتاب ايشان تار بود، و عیش ايشان بدون لذت ، و روح و روشنائى و نور گوارا نبود، و مصالح 

روشن تر است و احتیاج به بیان ندارد، بلكه تاءمل كن در منافع غروب آفتاب كه اگر آن نبود مردم را قرار و 
سكون میسر نبود با شدت احتیاجى كه دارند به نوم و استراحت تا آن كه ابدان ايشان از كالل برآيد، و 

ته شود براى ھضم طعام و رسانیدن غذا به سوى اعضاء و حواس ايشان قوت يابد، و قوت ھا ضمه برانگیخ
اگر ھمیشه روز مى بود، حرص مردم را بر آن مى داشت تا آن كه پیوسته كار كنند و بدنھاى خود را بكاھند 

به درستى كه بسیارى از مردم آن مقدار حرص بر جمع و كسب و ذخیره كردن اموال دارند كه اگر تاريكى 
. ان را، ھر آينه قرار نمى گرفتند و چندان كار مى كردند كه خود را از كار مى افكندندشب مانع نمى شد ايش

و ايضا اگر شب در نمى آمد، زمین از حرارت آفتاب به مرتبه اى تفتیده مى شد كه حیوانات و نباتات ضايع 
و گاھى غروب  مى شدند، پس قادر خبیر به حكمت و تقدير خود چنین مقدر كرده كه آفتاب گاھى طلوع كند

كند به مانند چراغى كه گاھى براى اھل خانه برافروزند كه حوائج خود را به آن تمشیت دھند و گاھى 
برگیرند كه ايشان قرار گیرند و استراحت نمايند، پس نور و ظلمت كه ضد يكديگرند ھر دو را براى نظام عالم 



  .و انتظام احوال بنى آدم آفريده 
  الحكمت فصول چھار گانه س

و ايضا تفكر نما در بلند و پست شدن آفتاب ، براى آن كه در ھر سال چھار فصل مختلف پديد آيد و تدبیر در 
مصلحت حكیم قدير ظاھر گردد، پس در زمستان حرارت در باطن درخت و نبات پنھان مى گردد كه ماده ھاى 

باران در ھوا متولد شود و ابدان حیوانات  میوه در آنھا متولد گردد و در ھوا كثافتى پديد آيد كه از آن ابر و
  .محكم شود و قوت يابد

و در بھار موادى كه در زمستان اشجار و نباتات متولد شده به حركت آيند، و گیاه ھا و گل ھا و شكوفه ھا 
  .برويند و حیوانات براى فرزند به ھم رسانیدن به حركت آيند

پخته مى شوند و رطوبات فاضله و اخالط فاسده ابدان و در تابستان به سبب شدت حرارت ھوا میوه ھا 
  .حیوانات به تحلیل روند و رطوبت روى زمین كم شود كه اعمال و عمارات و غیره به آسانى میسر گردد

و در پائیز ھوا صاف گردد و بیمارى ھا مرتفع گردد و بدن ھا صحیح شود و شب ھا دراز شود كه اعمالى كه 
  .میسر گردد، و اگر مصالح اين فصول را استقصا نمائیم سخن به طول مى انجامددر شب بايد به عمل آيد 

اكنون تفكر كن در گرديدن آفتاب به حركت خاصه خود در بروج دوازده گانه يعنى حمل و ثور و جوزا و سرطان و 
كه به اين اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت و تدبیر صانع قدير در آن ، به درستى 

دور تمام مى شود سال و به عمل مى آيد فصول چھار گانه ، يعنى بھار و تابستان و پائیز و زمستان و در اين 
مقدار از حركت آفتاب غله ھا و میوه ھا مى رسد و كارشان تمام مى شود و باز در سال ديگر نشور و نما از 

ب است از اول حمل تا اول حمل ؟ و به نمى بینى كه سال شمسى مقدارش حركت آفتا. سر مى گیرند
. اين سال و امثال آن پیمايند زمان ھا را از زمانى كه حق تعالى عالم را آفريده تا ھر عصر و زمانى كه خواھد
و به اين ھا حساب مى كنند مردم عمرھاى خود را و وقت ھاى قرض ھا و اجارات و معامالت و ساير امور 

  .يك سال تمام مى شود و به اين حساب مضبوط مى گردد خود را و به يك دوره آفتاب ،
نظر كن در چگونگى تابیدن آفتاب كه به چه نحو تدبیر كرده است حكیم وھاب ، به درستى كه اگر در يك 

موضع آسمان ايستاده بود و تجاوز از آن نمى نمود ھر آينه بسیارى از جھات از نور آن بھره ور نمى گرديدند و 
ھا و سقفھا مانع مى گرديد تابش آن را و چون مى خواست فیضش عام و نفعش تمام باشد كوه ھا و ديوار

چنان مقدر ساخته كه در اول روز از مشرق برآيد و بر آنچه مقابل آن است از جھت مغرب بتابد و پیوسته 
به جانب  حركت كند و بگردد به جاھاى مختلف االوضاع از نور خود بھره رساند تا به مغرب منتھى گردد و

ھیچ موضعى از مواضع نمى ماند كه بھره خود را از نور خورشید   مشرق كه در اول روز نتابیده بتابد، پس 
نیابد زھى منعمى كه در خوان احسانش گرده خورشید را به ذرات بر جمیع ساكنان معموره امكان از جماد و 

  .ته نبات و انسان و حیوان قسمت كرده و ھیچ يك را بى بھره نگذاش
اگر آفتاب يك سال يا كمتر تخلف مى ورزيد و بر اھل جھان نمى تابید حال ايشان ابتر مى : پس فرمود كه 

بود، بلكه ايشان را در آن حال ثبات و بقا محال مى نمود، پس مردم نمى بینند كه اين قسم امور جلیله كه 
ش جارى گرديده اند و جھت صالح عالم و نزد ايشان در تحصیل آنھا چاره و حیله نیست چگونه بر مجارى خوي

  .بقاى نوع بنى آدم از اوقات خود تخلف نورزيده اند
استدالل كن به ماه كه در آن داليلى است نمايان بر وجود خداوند عالمیان كه عامه ناس در معرفت ماه ھا 

حركت آفتاب است به كار مى فرمايند، و سال قمرى را به آن مى شناسند اما با سال شمسى كه مبنى بر 
موافق نیست زيرا كه سال قمرى جمیع چھار فصل را فرا نمى گیرد و نشو و نماى ثمار و اشجار در آن مدت 
تمام نمى شود و به اين سبب ماه ھا و سال ھاى قمرى از ماه ھا و سال ھا شمسى تخلف مى ورزند و 

  .ه در تابستان مى باشدماھى از ماه ھاى قمرى مانند ماه مبارك رمضان گاه در زمستان گا
  تابش ماه و برخى فوايد آن

تفكر كن در روشنى و تابش ماه در ظلمت شب سیاه و منفعت آن زيرا كه به آن بر مصلحتى كه گفتیم كه در 
تاريكى شب ھست از براى استراحت حیوانات و سردى ھوا براى صالح ايشان و نباتات باز مصلحت در آن 

مت باشد كه ھیچ روشنى در آن نباشد و ھیچ عمل از اعمال در آن متمشى نبود كه ھمیشه در نھايت ظل
نگردد، زيرا كه بسیار است كه مردم محتاج مى شوند كه در شب كار كنند براى تنگى وقت بر ايشان به 

جھت اتمام اعمال در روز، يا براى شدت گرمى ھوا در روز پس شب از جھت نور ماه بسیارى از اعمال را به 
آورند مانند شخم كردن زمین و خشم كردن زمین و خشت مالیدن در شب و چوب بريدن و اشباه  عمل مى

اين اعمال ، پس مدبر لیل و نھار و خالق ظلمت و انوار نور ماه را ياورى گردانیده است براى مردم در معاش 
  .ا حركت كنندايشان در ھنگامى كه محتاج به آن گردند و انسى گردانید براى مسافران كه در شب ھ

و باز چنان مقرر گردانیده كه در بعضى از شب ھا در تمام شب باشد و در بعضى مطلقا نباشد و نورش را 
كمتر از نور آفتاب گردانیده كه اگر مانند آفتاب مى بود منفعت شب بر طرف مى شد و مردم مانند روز در 

. مى شد و موجب ھالك ايشان مى گرديد معاش خود به حركت خواھند بود و سكون و راحت بر ايشان حرام
و در تغییر احوال ماه كه گاه بدر است و گاه ھالل و گاه در بوته محاق و گاه در عقده خسوف و وبال و در 
حینى زايد و در زمانى ناقص ، تنبیھى است بندگان را بر قدرت خداوندى كه خالق و مقدر وى است و بر 

  .واھد او را مى گرداندوفق مصالح عباد به ھر نحو كه مى خ
  كیفیت حركات ستارگان



در ستارگان و اختالف حركات ايشان ، كه بعضى از جاى خود حركت نمى كنند و با ! فكر كن اى مفضل 
يكديگر سیر مى نمايند و از ھم جدا نمى شوند و بعضى مطلق العنانند و از برجى به برج ديگر حركت مى 

شوند و ھر يك را دو حركت مختلف مى باشد يكى عام ، كه ھمه كواكب كنند و در حركت از يكديگر جدا مى 
به آن متحركند و آن حركت شبانه روزى است كه از مشرق به مغرب حركت مى كنند و ديگرى حركت خاصه 

است كه ھر يك براى خود دارند كه آن حركت از مغرب به سوى مشرق است مانند مورى كه بر روى آسیا 
پس مور دو حركت مختلف مى كند يكى . ند و آسیا را به جانب راست متحرك سازندبه جانب چپ حركت ك

 .به اراده كه از پیش روى خود حركت مى كند و يكى به كراھت و جبر كه آسیا آن را به جبر پس مى گرداند

- ٩ - 

 
 

ى و بدون پس سؤ ال كن از آن گروه كه دعوى مى كنند كه اين ستارگان به طبايع خود متحركند بى مدبر
تقدير صانعى ، اگر چنین باشد كه ايشان مى گويند چرا ھمه ساكن نمى باشند، يا چرا ھمه از برجى به 

زيرا كه اھمال يك معنى است ، پس چگونه از آن دو حركت مختلف به وزن . برجى منتقل نمى شوند
ى اين دو حركت مختلف از اين ظاھر مى شود كه بنا  معلومى و اندازه مقررى كه به عمل مى آيد، پس 

  .متسق بر عمد و تقدير مدبر خبیر است و به بخت و اتفاق نیست چنانچه مالحده مى گويند
  حكمت در ثوابت و سیارات

اگر ھمه بر يك نسق : چرا بعضى از ستارگان ثابت اند و بعضى متغیر؟ جواب مى گوئیم كه : و اگر گويند كه 
به يكديگر نمى بود، ھر آينه داللتى كه اوضاع نجوم مى كند بر  مى بودند و اختالف در اوضاع آنھا نسبت

است ، برطرف مى شد و چنانچه  -علیھم السالم  -حوادث آينده و يكى از اسباب علوم انبیاء و اوصیاء 
استدالل منجمان به انتقال آفتاب و ماه و ستارگان در بروج و منازل و اختالف اوضاع ايشان نسبت به يكديگر 

بله و مقارنه و تثلیث و تربیع و تسديس بر امورى كه در عالم بعد از اين حادث شود، و اگر ھمه منتقل از مقا
مى بودند و به حركات سريعه حركت مى كردند براى سیر سیارات منازل و بروج معلوم به ھم نمى رسید و 

ت صورى كه از ثوابت انتزاع نام ھا و عالمت ھاى بروج برطرف مى شد، زيرا كه انتقال سیارات را به محاذا
و . كرده اند مى توان دانست ، مانند مسافرى كه از منزلى به منزلى رود و از شھرى به شھرى منتقل گردد

اگر ھمه ستارگان با ھم حركت مى كردند يا حركات ھمه سريع مى بود اين معنى به عمل نمى آمد و 
در آن وقت كسى مى توانست گفت كه چون مصالحى كه در اين انتقادات منظور است فوت مى شد و 

  .حركات ھمه بر يك نسق است ، بسا باشد كه مستند به طبیعت عديم الشعور باشد
پس اختالف اين حركات با اتساق و انتظام و موافق حكم و مصالح دلیل است بر آن كه به اھمال و اتفاق 

  .نیست بلكه به تقدير قادر خالق است 
  ع ثوابتشرح مترجم نسبت به اوضا

سیاره كه قمر است  )66(آن است كه غیر كواكب ھفت گانه ) علیه السالم (كه ظاھر كالم امام : مترجم گويد
عطارد و زھره و شمس و مريخ و مشترى و زحل حركت خاصه نداشته باشند چنانچه در لول حكما چنین و 

توھم كرده بودند و به اين سبب آنھا را ثوابت نامیده اند و بعد از آن به ارصاد حركت قلیلى يافته اند و در رصد 
ر ھر ھفتاد سال يك درجه قطع مى اخیر كه اكنون بناى احكام بر آن است چنان يافته اند كه فلك ثوابت د

و آفتاب در سالى يك دوره قطع مى كند، . كند، و در بیست و پنج ھزار و دويست سال يك دوره تمام مى كند
و ماه در ماھى و زحل در سى سال دورى تمام مى كند، و مشترى در دوازده سال ، و مريخ در دو سال اال 

، و زھره و عطارد در قريب به يك سال ، پس محتمل است كه بناى اين كالم بر اين باشد  )67(يك ماه و نیم 
ه اند كه صور بروج از آنھا منتزع شده و ظاھر آن است كه عرب انتقال بروج را به محاذات كواكبى مى دانست

كه احتراز از بودن قمر در عقرب كه در تزويج و سفر در احاديث وارد شده نیز مراد محاذات ستاره ھاى عقرب 
باشد زيرا كه اصطالحات منجمان در آن زمان ھا متداول نبود و آن در اين زمان بعد از خروج از برج عقرب مى 

  .شود
تمل است كه مراد آن باشد كه نسبت آن ستاره ھا با يكديگر مختلف نمى شود و اين معنى نیز نزديك و مح

به معنى اول است و وجوه ديگر در كتاب بحاراالنوار مذكور شده كه ذكرشان در اينجا مناسب نیست و آنچه 
باشد كه طبیعت و دھر فرموده اند كه از اھمال دو حركت مختلف به عمل نمى آيد ممكن است كه مراد آن 

كه ايشان مى گويند اشیاء به آنھا منسوبند و مؤ ثر در عالم مى دانند و شعور و اراده ندارند و از طبیعت بى 
  شعور به غیر از يك فعل نمى آيد چنانچه از آتش سوختن و از آب سرد كردن ،

است كه از طبیعت عديم الشعور يا مراد آن باشد كه افعال مختلفه كه منطبق بر قانون حكمت باشد معلوم 
نمى آيد چنانچه آتش چیزى كه بايد بسوزاند و سوختن آن ضررى به كسى نرساند بسوزاند و چیزى را كه 

نبايد بسوزاند نسوزاند طبیعت چنین نمى باشد، پس اين دو حركت مختلف كه اختالفش موافق حكم 
. اراده و شعور ندارند صدورش محال است عظیمه و مصالح جلیله باشد از طبیعت يا زمان كه ھیچ يك 



  )انتھى كالم المترجم (. برگشتیم به ترجمه حديث 
  ستارگان پنھان و حكمت اخفاى آنھا

اكنون تفكر كن در ستاره ھا كه بعضى از سال ظاھر مى شوند و گاھى پنھان مى شوند، مانند ثريا، و جوزا 
ھر مى شدند، استدالل به ظھور ھر يك بر فصول و و دو شعرا و سھیل زيرا كه اگر ھمگى در يك وقت ظا

احوال مختلفه نمى توانست كرد چنانچه به طلوع بعضى استدالل مى كنند بر نضج میوه ھا، و به بعضى بر 
بار گرفتن شتران ، و به بعضى به دخول بعضى از فصلھا و چنانچه بعضى از كواكب را گاه باطن و پنھان قرار 

لظھور گردانیده كه ھرگز پنھان نمى گردد مانند بنات النعش صغرى كه ھفت ستاره اند داده و بعضى را دايم ا
و جدى و فرقدان از جمله آنھاست براى آن مصلحت در آن است كه بعضى چنین باشند تا عالمتى چند 

ى باشد براى دانستن قبله و جھات طرق و مسالك در دريا و صحرا زيرا كه چون اينھا در اكثر معموره ابد
الظھور و غالبا از ديده پنھان نمى شوند در استعالم سماوات و جھات طرق به آن ھدايت مى يابند و در آن 
  .دو امر مختلف در ھر يك مصلحتى عظیم ھست كه اگر يكى به عمل نمى آيد مصالح بسیار فوت مى شود

  منافع بى شمار ستارگان
بر بسیارى از اعمال كه اوقات آنھا به كواكب معلوم مى و در ستارگان منافع بى پايان ھست زيرا كه عالمتند 

و عالمتند براى حدوث حوادث بسیار از وزيدن . شود مانند زراعت كردن و درخت كشتن و سفر دريا و صحرا
بادھا، و باريدن باران ھا، و ظھور سرما و گرما و به آنھا ھدايت مى يابند مسافران در شب ھا و به نور آنھا 

  .ند در قطع بیابانھاى تار و درياھاى زخارمنتفع مى شو
و قطع نظر از ھمه اين منافع ، در اصل حركات اينھا در میان آسمان گاه به سوى مشرق و گاه به سوى 

. مغرب براى متفكران عبرت ھا است ؛ زيرا كه اينھا به سرعت حركت مى نمايند كه فوق آن تصور نتوان كرد
ت مى كردند، ھر آينه ديده ھا را به وفور نور خود مى ربودند چنانچه در و اگر نزديك ما به اين سرعت حرك

  .جستن برق ھاى متواتر كه در جو حادث مى شود خوف ذھاب ابصار ھست 
و ھم چنین اگر جماعتى در میان قبه باشند كه چراغ ھاى بسیار افروخته باشند و به نھايت سرعت آن 

  .ينه ديده ھاى ايشان حیران مى شود و مرتبه كه بر رو مى افتدھر آ. چراغ ھا را بر دور ايشان گردانند
پس نظر كن كه چگونه مقدر ساخته است حكیم علیم كه اين كواكب با اين سرعت حركت مى كنند و دور 

باشند كه ضرر به ديده ھا نرساند و مصلحتى كه در حركت سريعه ايشان ھست به عمل آيد و اندك نورى در 
ه در وقتى كه آفتاب و ماه طالع نباشد كسى را در شب ھا حركتى ضرور شود به نور اينھا ايشان قرار داده ك

  .و اگر انوار اينھا نبودى آدمى در شب تار نمى توانست از جاى خود حركت كند. منتفع گردد
ى پس تاءمل كن در لطف و حكمت علیم قادر كه تاريكى را از براى مصلحت در قدرى از زمان مقرر ساخته برا

  .آن كه مردم به آن محتاجند و مخلوط به قدرى از نور گردانیده كه كار بر ايشان دشوار نشود
تفكر كن در اين فلك كه با آفتاب و ماه و ستارگان و برج ھاى خود چگونه پیوسته بر دور عالم مى گردد به 

و اصناف حیوانات و حركت مضبوطى كه اختالف در آن نمى شود و فصول چھارگانه به آن منتظم مى گردد 
نباتات به اين تدبیر تربیت مى يابند و به غايت كمال خود مى رسند آيا چنین تدبیر كه جمیع عالم با اين 

  وسعت به او صالح يابد و نظام پذيرد بدون تدبیر مقدر حكیم مى تواند بود؟
  شرح حركات افالك توسط مترجم

عت حركات افالك آنچه حكما ضبط كرده اند نه فلك است آنچه حضرت بیان فرمودند، از سر: مترجم گويد كه 
كه مذكور شد و از احاديث ھفت فك و عرش و كرسى و حجت و سرادقات بسیار ظاھر مى شود كه حكماء 
اثبات نكرده اند، اما نفى ھم نكرده اند و حركت شبانه روزى كه اسرع حركات است كه در شبانه روزى يك 

منسوب مى دانند و بعد محدب آن را از زمین به غیر از خدا نمى دانند، و بعد دور قطع مى كند به فلك نھم 
مقعر آن كه به اعتقاد حكما مماس سطح محدب فلك ثوابت است از زمین موازى سى و سه ھزار بار و ھزار 

و پانصد و بیست و چھار ھزار و شصت و نه فرسخ تقدير كرده اند و حركت آن در شبانه روزى دويست ھزار 
از اينجا قیاس كن كه سرعت در . بار و ھزار فرسخ است ھر نقطه از آن اين مسافت را در روزى طى مى كند

  )انتھى كالم المترجم . (ذلك تقدير العزيز العلیم چه مرتبه است 
  تصادف ، نه

  اگر كسى بگويد گاه باشد به اتفاق چنین شده باشد چه گوئیم ؟: پس حضرت فرمود كه 
اگر اين شخص دوالبى را ببیند كه مى گردد و باغى را كه مشتمل باشد بر اشجار و نباتات : مى گوئیم كه 

آب دھد و آالت و ادوات دوالب ھمه بر قانون حكمت و مطابق مصلحت باغ ساخته شده باشد، آيا احتمال 
مردم در مى دھد كه دوالب بى صانعى و مدبرى به ھم رسیده باشد؟ و اگر او جراءت بر چنین قولى كند، 

حق او چه خواھد گفت ؟ ھر گاه عقل ، در دوالبى كه از تخته چند ساخته اند و به اندك حیله براى مصلحت 
قطعه از زمین پرداخته اند باور نكند كه بى صانعى و مقدر دانائى به عمل آمده باشد، چگونه تجويز اين 

حكمتى چند كه اذھان بشر قاصر است احتمال خواھد نمود و در اين دوالب اعظم كه مخلوق شده است به 
از ادراك عشرى از اعشار آن از براى مصلحت جمیع زمین و آنچه بر روى آن است كه گويد بى صنعت و تقدير 

  .علیم حكیم قدير به وجود آمده 
و اگر در اين افالك عظیمه خللى و رخنه پیدا شود كه محتاج به مرمت و اصالح باشند، چنانچه آالتى كه 

براى اعمال خود مى سازند گاھى محتاج به مرمت مى شوند، كى چاره اين مى توانست كرد و كدام مردم 



  صانع از عھده اين برمى آيد؟
  مقدار شب و روز

در مقادير لیل و نھار كه چگونه بر وفق مصلحت عباد تقدير گشته ، در اكثر معموره ھا ! تفكر كن اى مفضل 
، اگر مقدار روز صد ساعت يا دويست ساعت مى شد، ھر آينه ھر چه  نھايتش از پانزده ساعت زياده نیست

بر روى زمین است از حیوانات و نباتات ھالك مى شدند اما حیوانات به جھت آن كه در اين مدت طويل قرار 
نمى گرفتند و ساكن نمى شدند و چھارپايان در روز به اين درازى مشغول چرا مى گرديدند و آدمیان در تمام 

  .مدت مشغول عمل و حركت مى شدند معلوم است كه اينھا باعث ھالك ايشان مى شداين 
و اما نباتات از حرارت آفتاب در اين زمان طويل خشك مى شد و مى سوخت و ھم چنین شب اگر صد 

ساعت يا دويست ساعت ممتد مى شد حیوانات در اين مدت از حركت باز مى ماندند و طلب معاش نمى 
از گرسنگى ھالك مى شدند و حرارت طبیعیه نباتات كم مى شد و فاسد و متعفن مى  توانستند كرد و

  .شدند چنانچه بعضى از گیاه ھا اگر در مكانى برويد كه آفتاب بر آن نتابد ھر آينه فاسد مى گردد
  توضیح سخن حضرت در طوالنى ترين ايام

ول روز زياد، از پانزده ساعت نمى شود در ط: فرموده اند كه ) علیه السالم (كه آن چه حضرت : مترجم گويد
عمده معموره است ، توضیحش آن است كه زمین موافق مذھب حكما كروى است و شواھد حسیه بسیار 

بر آن داللت دارد و آب به اكثر سطح آن محیط است و عمارات بر كمتر از آن يك ربع است از سطح آن و آن 
ه كه معدل النھار بر سطح زمین احداث كند آن را خط استوا ربع را ربع مسكون مى نامند و دائره عظیم

خوانند و ابتداء معموره را از آنجا گیرند در طرف عرض و كمتر از يك ربع زمین معموره است زيرا كه ربعى از 
زمین كه خط استوا به طرف شمال واقع است آن را ربع مسكون مى نامند كه محل سكناى انسان و 

تمام آن معمور نیست بلكه بعضى از آن در جانب شمال از فرط سرما ممكن نیست كه حیوانات است ، اما 
حیوانى در آن تواند بود و مبداء عمارت از جانب مشرق موضعى است كه آن را كتك وز گويند و از جانب مغرب 

رب ده درجه جزيره ھايى است كه اكنون خراب است و آن را جزائر خالدات نامند و از آنجا تا ساحل درياى مغ
و معظم معموره را در عرض به ھفت قسمت كرده اند ھر قسمتى در طول از مشرق تا مغرب و در . است 

عرض چندان كه غايت درازى روز نیم ساعت تفاوت كند و در خط استواء درازى روز دوازده ساعت زياده نمى 
  .شود

كه درازى روز دوازده ساعت و نصف و ربع  و بعضى مبداء اقلیم اول را از خط استوا گیرند و بعضى از جائى
و مبداء سوم آنجا . و مبداء اقلیم دوم به اتفاق آنجا بود كه نھار اطول سیزده ساعت و ربع باشد. ساعتى بود

و مبداء پنجم چھارده . و مبداء چھارم چھارده ساعت و ربع . بود كه سیزده ساعت و سه ربع ساعت باشد
و مبداء ھفتم پانزده ساعت و سه ربع و آخر اقلیم . م پانزده ساعت و ربع و مبداء شش. ساعت و سه ربع 

ھفتم كه منتھاى معموره است موافق مشھور جائى بود كه درازى روز به شانزده ساعت و ربع رسد و چون 
طول آنھا را نسبت ) علیه السالم (در آخر معموره چندان عمارتى نیست و مردم او از قبیل حیوانانند حضرت 
  .به عمده معموره حساب كرده اند و نھايتش را پانزده ساعت فرموده اند

  طلوع و غروب جدى و فرقدين در بعضى امكنه
و بدان كه بالدى كه در خط استوا واقع شده شب و روز آن ھمیشه برابر است و جمیع كواكب را طلوع و 

ستان و دو زمستان ، دو پائیز و دو غروب مى باشد حتى جدى و فرقدين و در آن بالد ھشت فصل باشد و تاب
بھار و مواضعى كه بر خط استوا است مانند سودان مغرب و اسافل بربر و بالد حبش و جنوب سرانديب ھمه 

گرمسیر و به غايت گرم است و اھل آن بقاع سیاھان و جعدمويانند و از اعتدال مزاج و خلق نیك دور افتاده 
ر چند عرض بیشتر مى شود قطب شمالى كه جدى نزديك به آن و بالدى كه عرض شمالى دارند ھ. اند

است بلندتر مى شود و قطب جنوبى از افق پست تر مى شود و آنچه عرضشان به كمتر از میل كلى است 
مانند مكه معظمه سالى دو مرتبه آفتاب در وقت زال به سمت راءس ايشان مى رسد كه در آن وقت ھیچ 

میل كلى است سالى يك مرتبه چنین مى شود و آنچه زياده از میل كلى  چیز سايه ندارد و آنچه مساوى
است مثل اين بالد و اكثر معموره آفتاب به سمت راءس نزديك مى شود در تابستان و دور مى شود در 

زمستان اما به سمت راءس نمى رسد و چندان كه دورى از خط استوا بیشتر مى شود تفاوت در میان شب 
شود تا به جائى مى رسد كه روز به يك ساعت رسد يا كمتر و ھم چنین شب چنانچه نقل و روز بیشتر مى 

كرده اند كه تیمور در دشت قبجاق به جائى رسید كه نماز شام كردند صبح طالع شد، فرصت نماز خفتن 
ب نیافتند و باز به جائى مى رسد كه بیست و چھار ساعت روز باشد و آن روز را شب نباشد و ھم چنین ش

بیست و چھار ساعت شود و آن شب را روز نباشد تا آن كه عرض به نود درجه برسد و آن را عرض تسعین 
گويند و در آنجا معدل النھار بر افق منطبق شود و قطب شمالى كه نزديك ستاره جدى است محاذى به 

مام روز باشد و سمت الراءس شود و دور فلك در آنجا رحوى باشد يعنى به روش آسیا گردد و شش ماه ت
شش ماه تمام شب و شبانه روزى يك سال باشد و مشرق و مغرب معینى نباشد اما در آنجاھا از كثرت 

  )انتھى كالم المترجم . (برگشتیم به ترجمه حديث . برودت و جھات ديگر كسى تعیش نمى تواند كرد
  سرما و گرما و منافع آن دو

ن عالم وارد مى شود و به زياده و نقصان و اعتدال در اين جھان عبرت بگیر از سرما و گرما كه پیاپى بر اي
تصرف مى نمايند براى آن كه چھار فصل در ھر سال به ھم رسد و مصالحى كه مذكور شد و غیر آنھا به 



و ايضا اين سرما و گرما دباغى مى كنند بدن ھا را و به اصالح مى آورند آنھا را و اگر ھر دو بر ابدان . عمل آيد
  .سان و حیوان وارد نمى شدند ھر آينه بدن ھا فاسد و ضايع مى شدندان

فكر كن در اين مصلحت كه از سرما به تدريج داخل گرما مى شوند و به عكس ؛ زيرا كه سرما اندك اندك كم 
مى شود تا گرما به نھايت مى رسد و اگر به ناگاه از سرما به گرما دفعة داخل مى شدند ھر آينه ضرر مى 

ید به بدن ھا و احداث امراض مزمنه مى كرد چنانچه اگر كسى از حمام بسیار گرمى در ھواى بسیار رسان
سردى داخل شود، به او ضرر عظیم مى رساند و موجب بیمارى او مى شود غالبا، پس حق تعالى اين 

وجود حكیم  و اين يك دلیل است براى. تدريج را در سرما و گرما مقرر فرموده براى مصلحت بندگان حقیر
  .قدير

  استدالل به بطوء حركت خورشید بر صانع
اگر كسى گويد كه اين تدريج و تاءنى از جھت ابطاء حركت خاصه شمس است در پست شدن و بلند شدن 
، مى پرسیم كه علت ابطاء حركت شمس چیست ؟ اگر گويند كه علت او بزرگى دايره اى است كه آفتاب 

د باز از علت آن مى پرسیم تا آن كه منتھى شود به آن كه از حكمت صانع آن را به حركت خاصه قطع مى كن
قادر علیمى است كه به قدرت كامل و حكمت شامل اين حركت را بر قانون مصلحت منطبق گردانیده ، زيرا 

كه ترجیح بالمرجح محال است و تسلسل علل ، ممتنع و اشتمال صنعت بر حكمت دلیل قاطع است بر علم 
و بدان كه اگر گرما نمى بود میوه ھاى تلخ پخته و شیرين نمى شدند كه مردم از تر و خشك  و حكمت او

آنھا منتفع گردند و اگر سرما نمى بود زراعت در زير زمین بسیار نمى ماند كه جوجه بسیار كند و آنقدر 
پس نمى . عت نمايندحاصل به عمل آيد كه وفا به قوت انسان و حیوان كند و تخم زياد آيد كه بار ديگر زرا

بینى كه در ھر يك از گرما و سرما چه منفعتھا ھست و ھر يك با نفع عظیمى كه دارند بدنھا را مى گزند و 
  .آدمى از آن متاءثر و آن نیز موجب صالح دين و دنیا خلق است 

  منافع وزش باد و نسیم
گر چند گاه باد نوزد، موجب حدوث تنبیه مى كنم تو را اى مفضل بر منافعى كه در باد ھست ، نمى بینى ا

مى شود و نفس ھا را مى گیرد و بیماران را مى گدازد و میوه ھا را فاسد مى گرداند و بقول و   امراض 
سبزى ھا متعفن مى شوند و احداث مواد وباء و طاعون در ابدان مى كند و آفت در غالت پديد مى آيد، پس 

  .لق عباد است معلوم شد كه وزيدن باد از حسن تدبیر خا
  ھوا و اصوات

و تو را خیر مى دھم از حكمت اصل ھوا به درستى كه صدا اثرى است كه از اصطكاك اجسام در ھوا حادث 
مى گردد و ھوا آن را به قوه سامعه مى رساند و مردم در تمام روز و بعضى از شب در حوائج و معامالت خود 

چنانچه اثر كتابت در كاغذ مى ماند ھر آينه عالم پر مى سخن مى گويند، اگر اين سخن در ھوا مى ماند، 
شد از صدا و كار بر مردم دشوار مى شد و محتاج مى شدند كه ھوا را تازه كنند مانند كاغذى كه نوشته 
شد بايد كاغذ ديگر را تحصیل كنند و زياده از آن احتیاج مى شد زيرا كه آنچه ترك مى كنند و نمى نويسند 

ت از آنچه مى نويسند، پس خالق حكیم اين ھوا را كاغذ لطیف پنھانى گردانیده كه حامل بسیار زياده اس
سخن مى شود به قدر حاجت و باز محو مى شود از اثر سخن و صاف و خالص مى ماند براى سخن ديگر و 

  .كھنه و ضايع نمى شود
ر مصالح آن ، به درستى كه و ھمین نسیم كه او را ھوا مى نامند بس است براى عبرت تو اگر تفكر كنى د

حیات بدن ھا به آن است كه در جوف استنشاقش سبب زندگى است و از خارج مباشرتش بدن را به اصالح 
. مى آورد و صداھا را از راه ھاى دور حامل مى شود و مى رساند و بوھاى خوش را به شامه مى رساند

وش و صدا از آن طرف بیشتر مى رسد و حامل نمى بینى كه از ھر طرف كه باد از آن طرف مى آيد بويد خ
اين سرما و گرما كه ھر يك موجب صالح عالمند ھوا است و بادھا كه مى وزد و ھوا حادث مى شود و باد 

باعث ترويج بدن ھا است و ابرھا را از موضعى به موضعى مى برد و بر يكديگر مى چسباند كه ھمه افق را 
را از ھم مى پاشد و درخت ھا را آبستن مى گرداند و آب ھا را سرد مى كند و  فرا گیرد و بعد از باران باد ابر

را مى افروزد و چیزھاى تر را   كشتى ھا را جارى مى سازد و طعام ھا و میوه ھا را لطیف مى گرداند و آتش 
ا پژمرده مجمال حیات اشیاء به باد است و اگر باد نمى بود گیاه ھ. مانند جامه و غیر آن را خشك مى كند

  .مى شدند و حیوانات مى مردند و چیزھا گرم و فاسد مى شدند
  عناصر اربعه

در جواھر چھارگانه كه ھر يك را حق تعالى به قدر احتیاج مردم آفريده از آن جمله زمین : فكر كن اى مفضل 
اب و احطاب است كه آن را وسیع گردانیده تا وفا كند به مساكن و مراعى و مزارع بنى آدم و منابت اخش

  .ايشان و به عمل آيد از آن ادويه و عقاقیر عظیمه و معادن جسیمة المنفعه 
و گاه باشد كه جاھى گويد كه چه منفعت متصور است در بیابانھا خالى و صحراھاى وسیع و حال آن كه 
ن اينھا ماءواى وحشیان و مسكن ايشان است و محل فرح و تمتع انسان است و موجب مزيد وسعت ايشا

  .است كه اگر خواھند قرى و اوطان خود را بدل توانند كرد
تین گرديده و مردم به آنجا نقل كرده اند و وطن كه در وقتى محل قصور و بسا )68(و بسا بیابان ھاى چول 

  .ساخته اند
و اگر اين وسعت زمین نبود مردم مانند جمعى بودند كه در حصار تنگى باشند كه نتوانند بیرون رفت بر تغییر 



  .اماكن نداشته باشند
یده تا ممكن باشد و باز قادر حكیم چون اين زمین را از براى تعیش انسان و حیوان قرار داده و ساكن گردان

مردم را بر روى آن راه رفتن براى اعمال خود و نشستن به جھت استراحت و خوابیدن به رفاھیت و اعمال را 
نیكو و محكم به عمل آوردن و اگر پیوسته زمین در زير ايشان متحرك و لرزان مى بود، نمى توانستند ابنیه و 

اگر پیوسته زمین در زير . آورند، بلكه عیش بر آنھا گوارا نبودصناعات و تجارات و اشباه اينھا را نیك به عمل 
  .ايشان حركت مى كرد

براى اين حال عبرت بگیر به آنچه به مردم مى رسد در ھنگام زلزله با آن كه اندك وقتى مى ماند تا آن كه 
  .ترك منازل خود مى كنند و مى گريزند

زلزله و اشباه آن موعظه و تخويفى است : وئیم كه پس چرا گاھى زلزله مى شود؟ جواب گ: اگر كسى گويد
كه خدا مردم را به آن مى ترساند تا منزجر گردند از معاصى و ھم چنین آنچه نازل مى گردد به ايشان از 
بالھا در بدن ھاى ايشان و اموال ايشان براى صالح و استقامت ايشان است در دنیا و اگر صالح يابند به 

ت شده است در آخرت چیزى چند به ايشان مى دھد كه ھیچ چیز از امور دنیا معادل عوض آنچه از ايشان فو
  .آن نمى تواند بود، و اگر مصلحت او و ساير خلق در آن باشد كه عوض را در دنیا به او بدھد مى دھد

  طبع زمین و سنگ
خسك است و و از جمله حكمت ھا آن است كه زمین را به طبع سرد و خشك آفريده و سنگ نیز سرد و 

فرق میان آنھا آن است كه سنگ خشك تر است از ساير اجزاى زمین اگر ساير اجزاى زمین در اين مرتبه از 
يبس مى بود ھمه سنگ سفت مى بود و گیاھى كه حیات ھمه حیوانات به آن است نمى روئید و شخم و 

گردانیده و نرم و ماليم  بنا و ھیچ يك از اعمال ضروريه متمشى نمى شد پس يبس آن را از سنگ كمتر
  .ساخته كه اعمال ضروريه در آن به آسانى صورت يابد

و از جمله تدبیر خطیر ملك قدير آن است كه در معظم معموره قطب شمالى مرتفع است و چون زمین از 
كرويت حقیقیه بیرون رفته است ، طرف شمال ھمه جا بلندتر است از طرف جنوب و به اين سبب اكثر آبھا 

ند دجله و فرات از جھت شمال به جانب جنوب جارى شده اند و چون آب ھا كه در جوف زمین است تابع مان
روى زمین است در ارتفاع و انخفاض لھذا چشمه ھا و قنوات كه جارى مى كنند ھمه از شمال به جنوب 

ارت زمین به كار مى آيد تا بر روى زمین مى افتد و ھمه آب ھا چنین بر روى زمین جارى مى شود و در عم
مى رود و آنچه زياد مى آيد به دريا مى ريزد، پس چنانچه يك جانب بام را بلند و جانب ديگر را پست مى 

گردانند كه آب منحدر شود و بر روى آن نايستد، ھم چنین حق تعالى جھت شمال را بلندتر از جھت جنوب 
مى ايستاد و مردم را مانع مى شد از اعمال  گردانیده براى ھمین علت و اگر چنین نبود آب بر روى زمین

و اگر اين وفور آب در مجارى زمین و آنھا نبود كار تنگ مى شد زيرا كه . ايشان و راه ھا را مسدود مى گردانید
محتاجند به آب در آشامیدن خود و چھارپايان خود و آب دادن زراعات و درخت ھا و اصناف غالت ايشان و 

و در آن منفعت ھاى ديگر . ان و درندگان و تعیش ماھیان و حیوانات آب است آشامیدن وحشیان و مرغ
مى داند   ھست كه مى دانى ، و اعظم منفعتش را نمى دانى زيرا كه به غیر آن نفع معلوم كه ھمه كس 

  .كه حیات ھر چه بر روى زمین است از حیوانات و نباتات به آب است 
مى سازند با اشربه و نرم و گوارا مى گردد براى آشامیدن آن ، و به آن و منافع ديگر دارد مثل آن كه ممزوج 

بدن ھا و جامه ھا را از چرك پاك مى گردانند، و به آن خاك را گل مى سازند براى عمارت ، و ضرر آتش 
 افروخته را به آن دفع مى كنند، و حمام ھا به آن داير است كه مردم را از كالل و ماندگى باز مى آورد، و

 .منافع ديگر در آب ھست كه در ھنگام احتیاج معلوم مى گردد

   

- ١٠ - 

 
 

و اگر شك دارى و در منفعت اين آب ھاى بسیار كه در درياھا بر روى يكديگر نشسته و گمان كنى كه چندان 
 منفعتى ندارد، پس بدان كه مقر و ماءوا و محل تعیش اصناف ماھیان و حیوانات درياست و معدن مرواريد و

و بسیارى از ادويه و جواھر از دريا بیرون مى آورند و در سواحل بحار عود بخور . مرجان و ياقوت و عنبر است 
  .و انواع گیاه ھاى خوشبو عقاقیر و ادويه به عمل مى آيد

و ايضا دريا محملى است براى تجارات كه از بالد بعیده مى آورند مثل آنچه از چین به عراق و از بصره به 
و از بالد ھند به به بالد ديگر مى برند، و اگر اين تجارات را محملى به غیر از چھارپايان نبود، ھر آينه  كوفه

بسیارى از حبوب و امتعه و عقاقیر و ادويه و غیر آنھا در بالد خود مى ماند و فاسد مى شد و كسى از آنھا 
س متعرض حملش نمى شد و در منتقع نمى شد زيرا كه اجرت حملش از ثمنش زياد مى شد، و ھیچ ك

اين دو مفسده مى بود يكى ناياب بودن بسیارى از اشیاء در اكثر بالد با شدت احتیاج مردم به آنھا و ديگرى 



  .منقطع شدن معیشت تجارى كه اين امتعه را نقل مى كنند و به ارباح آنھا تعیش مى نمايند
  حكمت وسعت ھوا

ر اين گشادگى را نمى داشت ھر آينه نفس مردم مى گرفت و اما وسعت ھوا پس حكمتش آن است كه اگ
از كثرت ادخنه و ابخره كه در ھوا جمع مى شد و ھر آينه گنجايش آن نداشت كه ابر و میغ و ساير كاينات جو 

و آتش نیز چنین است كه اگر در ھوا پھن مى بود . و قبل از اين اشاره به منافع اينھا شد. از آن به عمل آيد
یم و آب ھر آينه عالم را مى سوخت و چون پیوسته مردم را به آن احتیاج ھست و اكثر مصالح مانند نس

ايشان موقوف است به آن پس گويا مخزون گردانیده او را در سنگ و آھن و چوب به اعتبار آن كه استعداد 
ھیزم آن را نگه دارند وجود آن را در آنھا قرار داده كه ھر وقت ھر خواھد تحصیل كنند و به فتیله و روغن و 

مادام كه محتاج به ابقاى آن باشند پس اگر ھمیشه مى بايست آتش را به فتیله و روغن و يا به ھیزم و 
پوش نگاھدارند، كار بر مردم دشوار مى شد، و اگر مانند آب و ھوا منتشر مى بود عالم را مى سوخت ، 

دند و از مفاسد آن محترز باشند و باز تحصیل آتش را پس به نحوى تقدير آن فرموده كه به منافع آن منتفع گر
  .مخصوص انسان گردانیده بارى شدت احتیاجى كه به آن دارد در معاش خود

و اما بھايم و ساير حیوانات ، پس ايشان را به آتش تمتعى نیست و در مصالح خود به كار نمى فرمايند و 
كف ھا و انگشتان براى تحصیل آتش و استعمال آن چون حق تعالى چنین مقدر كرده است لھذا براى آدمى 

عطا كرده است و به ساير حیوانات اينھا را نداده و لیكن اعانت كرده است ايشان را به صبر بر مشقت ھا و 
  .سرماھا تا به ايشان نرسد از نیافتن آتش آنچه به آدمیان مى رسد

یم است و آن چراغى است كه مردم مى و تو را خبر دھم از منافع آتش به امر صغیرى كه منفعتش عظ
افروزند و شب ھا در حوائج خود به كار مى برند، اگر اين نبود مردم در شب ھا از باب مردگان قبرھا بودند و 

در شب تار نمى توانستند كتابت و خیاطى و نساجى كردن و چگونه مى شد حال كسى كه او را دردى 
شود به ضمادى ، يا سفوفى ، يا دوائى ديگر كه به آن استشفا عارض شود در وقتى از اوقات شب و محتاج 

و منافع آتش در پختن طعامھا و گرم كردن بدن ھا و خشكانیدن جام ھا و تحلیل اشیاء زياده از آن . نمايند
  است كه احصاى آن توان نمود و از آن ظاھرتر است كه محتاج به بیان باشد بلكه از آتش روشن تر است

  صافى ھوامنفعت ابر و 
تفكر كن اى مفضل در منفعت ابر و صافى ھوا كه گاه چنین و گاه چنان است و ھر دو ضرور است براى 

مصلحت انسان ، و اگر يكى از اينھا دايم مى بود امور معاش آنھا مختل مى شد زيرا كه اگر ھمیشه باران 
د و ھوا سرد مى گشت و مى باريد بقول و سبزه ھا متعفن مى گرديدند و بدن حیوانات سست مى ش

و اگر ھوا پیوسته صاف . انواع بیمارى ھا در میان مردم حادث مى شد و راه عبور مردم مسدود مى گرديد
مى بود و باران نمى باريد، زمین خشك مى شد و گیاه ھا مى سوخت و آب چشمه ھا و رودھا بر طرف 

ھوا غالب مى شد و انواع مرض از يبوست مى شد و ضرر بسیار از اين جھات به مردم مى رسید و يبس بر 
در مردم به ھم مى رسید و چون گاه چنان و گاه چنین است ، ھوا معتدل مى ماند و ھر يك دفع ضرر ديگرى 

  .را مى كند و ھمه اشیاء به صالح و استقامت مى باشد
ه صالح آيد؟ جواب چرا چنان نكردند كه در ھیچ يك مضرتى نباشد كه بايد به ديگرى ب: اگر كسى گويد كه 

صالح آدمى رد آن است كه در دنیا بعضى از مشقت ھا و الم ھا به او برسد تا ترك معاصى كند : گوئیم كه 
چنانچه ھر گاه بدن آدمى را بیمارى عارض شود و محتاج شود به دواھاى تلخ ناگوار تا طبعش را به اصالح 

اند، و ھم چنین اگر روح او را شر و طغیانى آورد و فسادى كه در مزاجش به ھم رسیده است زايل گرد
عارض شود محتاج مى شود به امرى چند كه گزنده و الم رساننده باشد تا او به درد خود مشغول گردد و از 

  .فتنه و فساد باز ايستد و وا دارد او را به امرى چند كه موجب صالح دنیا و عقباى اوست 
ت نمايد بر اھل مملكت خود چندين ھزار از ھمیان درھم و اگر پادشاھى از پادشاھان قسم! اى مفضل 

دينار، ھر آينه در نظر مردم عظیم مى نمايد و آوازه كرم او به اطراف جھان مى رسد و اين بخشش در جنب 
زيرا كه به آن شھرھا معمور مى گردد و نموى كه از آن در غالت به ھم . يك باران سیراب كننده چه نمايد

ايا نمى بینى كه يك باران چگونه . الیم زمین اضعاف اضعاف قناطیر ذھب و فضه است مى رسد و در اق
قدرش بزرگ است و به آن نعمت بر مردم عظیم است و ايشان غافلند از آن و با اين نعمت ھاى عظیم اگر 

و  كسى را اندك حاجتى در درگاه خدا باشد و دير به عمل آيد به خشم مى آيد و آن را فراموش مى كند
نمى داند كه خیر او در اين است و به حصول اين لذت حقیر منفعت ھاى خطیر از او فوت مى شود و اين نفع 

  .عاجل خسران اجل او مى گردد
  منافع نزوالت آسمانى

تاءمل كن در كیفیت نزول باران بر زمین و تدبیر حكیم علیم در اين ، به درستى كه مقدر فرموده كه از بلندى 
یع پست و بلند زمین را فرا بگیرد و ھمه را سیراب گرداند زيرا كه اگر از جھت علو نمى باريد و از بريزد تا جم

جھت ديگر مى آمد ھر آينه كوه ھا و تل ھا و مواضع رفیعه را احاطه نمى كرد و زراعت ھاى زمین كم مى 
ه به آب باران به عمل نمى بینى كه زراعتى كه به آب روان به عمل مى آيد كمتر از زراعتى است ك. شد

مى آيد؟ و چون باران ھر كوه و دشت و ھامون را مى گیرد و زراعت ديم در دشت ھا و دامن ھاى كوه و سر 
تل ھا به عمل مى آيد و نمو عظیم مى كند، و از مردم در بسیارى از بالد مشقت جارى كردن آب از موضعى 

در اجراى قنوات مى باشد در میان ايشان نیست و به موضعى ديگر برداشته شده و نزاعى كه میان مردم 



تعدى كه ارباب قوت و عزت مى كنند كه آبھا را متصرف مى شوند و ضعفا را محروم مى گردانند در آن بالد 
  .نمى باشد

و چون مقرر فرموده كه باران از باال بريزد مقدر ساخته كه قطره قطره بیايد تا به قعر زمین برسد فرو رود و 
را سیراب گرداند، اگر به يك دفعه مى ريخت بر روى زمین جارى مى شد و به اعماق ارض فرو   ارض باران 

نمى رفت ، و ايضا زراعتھا و درختان را مى شكست اكنون كه به تدريج و تاءنى و قطره قطره مى آيد زمین را 
ه زراعت ايستاده ضرر نمى سیراب مى گرداند، و زراعات را مى روياند، و زمین را آبادان مى گرداند و ب

  .رساند
بدن ھا را نرم و ماليم مى كند، و ھوا را از كدورت جال مى : و در نزول مطر مصالح ديگر بسیار است زيرا كه 

بخشد، و به او طاعون و امراضى كه از فساد ھوا به ھم مى رسد زايل مى گردند و آفتى كه در برگ درختان 
و امثال اين منافع بسیار . مى نامند مى شويد و مى برد ))يرقان ((را و زراعت ھا به ھم مى رسد كه آن 

  .است كه ذكرش موجب تطويل كالم است 
در بعضى از سنوات از كثرت نزول امطار و ثلوج آفت ھا در زراعات به ھم مى رسد و : و اگر كسى گويد كه 

راض بر بدن ھا و آفت ھا در زراعت برودتى يا فسادى و عفونتى در ھوا احداث مى نمايد كه موجب حدوث ام
  ھا مى شود سبب اين چیست ؟

چنین است اما گاه ھست كه حق تعالى صالح اديان ايشان را ھم مى شمارد از وفور : جواب گوئیم كه 
اموال و استقامت ابدان ايشان ، و مردم را به اينھا مبتال مى گرداند تا موجب انزجار ايشان گردد از معاصى 

و لنبلونكم بشى ء من الخوف و الجوع و نقص من االءموال و االءنفس و : كالم مجید مى فرمايدچنانچه در 
  )69(.الثمرات 

  ق كوھھاحكمت خل
نظر كن اى مفضل به سوى اين كوه ھا كه از خاك و سنگ بر روى ھم نشسته و بلند شده و جاھالن گمان 

مى كنند كه زيادتى است در خلقت و احتیاجى به آنھا نیست و اين خطاست ، بلكه منافع در آنھا بسیار 
د براى مردم و در عرض سال به است از جمله آنھا آن كه برف ھا بر قله كوه ھا مى نشیند و بعضى مى مان

قدر حاجت برمى گیرند و از آن منتفع مى شوند و اكثرش آب مى شود و از آن نھرھا و چشمه ھاى عظیم 
  .جارى مى شود

و . و ايضا در اين كوه ھا اصناف نباتات و عقاقیر و ادويه به عمل مى آيد كه در زمین آنھا به ھم نمى رسند
ا براى تعیش درندگان و وحشیان مى باشد، و بر روى آنھا قالع منیعه و بروج ايضا در آنھا غارھا و دره ھ

  .مشیده براى تحصن از اعادى مى سازند
  .و ديگر آن كه سنگ ھا از آنھا مى برند و مى تراشند براى عمارت ھا و آسیاھا

  .و ايضا معادن انواع جواھر و فلزات مى باشند
  .ه غیر از قادر ذوالجالل كه خالق آنھاست كسى ديگر نمى داندو در جبال و تالل منفعتى چند است كه ب

  معادن و منافع آنھا
گچ و آھك و زرنیخ و : تفكر كن اى مفضل در اين معادن و آنچه بیرون مى آيد از آنھا از جواھر مختلفه مانند

زبرجد و زمرد و  مردار سنگ و سنگ سرمه و زيبق و مس و سرب و قلع و آھن و فوالد و نقره و طال و ياقوت و
از قیر و مومیائى و گوگرد و نفت و غیر اينھا از آنھا كه . انواع سنگ ھا، و انواع آنچه از آنھا جارى مى شود

مردم به كار مى فرمايند در حوائج خود آيا مخفى مى تواند بود بر صاحب عقلى كه اينھا ھمه ذخیره ھا مى 
و در زمین جا داده كه در وقت احتیاج بیرون آورد و به كار باشند كه حق تعالى براى آدمى مھیا گردانیده 

و باز چنان نكرده كه آنچه متمناى ايشان است از اينھا به عمل آيد و علم كیمیا را از مردم محجوب . فرمايد
گردانیده ، زيرا كه طال و نقره از معادن بسیار و به سھولت به عمل مى آيد و اگر به علم كیمیا ھمه كس به 

نى تحصیل آنھا مى توانست كرد، ھر آينه اينھا در عالم بسیار مى شدند و قدرشان نزد مردم كم مى آسا
شد، و قیمتى نمى داشتند و خريد و فروش و معامالت به اين ھا نمى شد و خراج پادشاھان به عمل نمى 

ختن شبه از مس و و ايشان را الھام كرده است سا. آمد، و كسى ذخیره براى اوالد خود نمى توانست كرد
آبگینه از ريگ و بیرون آوردن نقره از سرب و اشباه اين صنعت ھا كه مضرتى در دانستن آنھا براى مردم 

  .نیست 
پس نظر كن كه حق تعالى چگونه داده است براى آدمیان مراد ايشان را در امرى كه ضررى در آن نیست و 

  .اى ايشان منع كرده است از ايشان امرى چند را كه مضر است بر
و كسى كه معادن را بسیار فرو برد منتھى مى شود به رود عظیمى كه پیوسته جارى است و غور آن را 

  .نمى توان دانست و چاره در عبور از آن نھر نمى توان كرد، و در جانب ديگر نھر كوه ھاى نقره ھست 
  علت كمى جواھر

بندگان كمال قدرت و وسعت خزائن خود را تا بدانند  تفكر كن در اين تدبیر حكیم قدير كه خواسته بنمايد به
كه اگر مى خواست كوه ھاى نقره براى ايشان بر روى زمین مى آفريد و لیكن چون صالح ايشان در آن نبود و 

اين جوھر بیقدر مى شد و انتفاع ايشان از آن برطرف مى شد، لھذا به ايشان نداد و وفور شر را از ايشان 
یر براى اين امر به آن كه گاه ھست كه در میان مردم ظرفى يا جامه يا متاعى به ھم مى عبرت بگ. منع كرد

رسد كه غرابتى دارد تا عزيز و كم ياب است قیمتش بسیار مى باشد و مردم طالب او مى باشند به ثمن 



ء ھاى بسیار و چون در میان مردم بسیار شد كم قیمت مى شود و طلبكارش كم مى شود و نفاست اشیا
  .از نايابى آنھا مى باشد

در اين مقام فرموده و عقول از آن استبعاد مى نمايد نقلى ) علیه السالم (كه مؤ يد آنچه امام : مترجم گويد
يكى از وزراى ذى شاءن كه  -اسكنه اهللا فراديس الجنان  - در زمان خاقان خلد آشیان . در خاطر بود ثبت نمود

صناع را كه به ديان موصوف بود و به وقوف مشھور، فرستاد به تفحص معادن مى كرد شخصى از مھره 
كوھى كه در حوالى دارالعباده يزد واقع است و مشھور است كه يكى از اتابكان يزد در آنجا نقبى فرو برده و 
غارى عظیم ظاھر گرديده و در میان عوام شھرت دارد كه در آنجا كیمیا به عمل مى آورده اند و امر كرد او را 

آن مرد براى فقیر نقل كرد كه دو شخص با خود برداشتم و بر سر آن نقب رفتم . ه حقیقتى از آن معلوم كندك
و در چاه عمیقى داخل شدم و يك رفیق با خود بردم و ديگرى را بیرون باز داشتم كه تا شام انتظار ما را 

و به يكى از آن راھھا كه رفتیم در ببرد، چون به قعر چاه رسیديم نقبھاى مختلف به جھات مختلفه ظاھر شد 
منتھاى آن ، چاه عمق ديگر بود و در آنجا فرو رفتیم و باز به نقبھاى وسیعى بسیار رسیديم كه آب بسیار از 
سقف آن مى ريخت ، و در يك طرفش درياچه عظیمى بود كه در آنجا جمع مى شد و در طرف ديگر، گودال 

ريخت و از صداى آب معلوم بود كه عمق بسیار دارد اما تھش را  بسیار عظیمى بود و اين آب به آنجا مى
نتوانستیم ديد و در كنار آب ، راه باريكى بود به مشقت بسیار از آنجا عبور كرديم و به نقب ديگر رسیديم و 

ھم چنین مى رفتیم تا به جائى رسیديم كه استخوانى چند و جام ھاى پوسید، در كنارى بود كه معلوم بود 
و در آنجا ھر چند سعى كرديم نتوانستیم چراغ افروخت ، باز جراءت . آمده بودند و در اينجا مرده بودند جمعى

كرديم دست مى مالیديم و مى رفتیم تا به چھار صفه وسیع رسیديم و در آنجا روشنائى قلیلى از سقف 
د و از يك طرفش سنگ ظاھر مى شد و سوراخ معینى نبود و ھر چند دست مالیديم رخنه و نقبى ظاھر نش

عظیمى از سقف جدا شده بود و بر دور آن كه دست مالیديم چنان ظاھر شد كه چاھى بود و اين سنگ 
روى آن را گرفته ، نا امید شديم و به آلت ساعتى كه ھمراه داشتیم دست مالیديم ، معلوم شد كه اول 

نماز ظھر و عصر را اداء كرديم و بر قادر بى زوال است و پیش از طلوع آفتاب داخل نقب شده بوديم و در آنجا 
نیاز توكل كرده اراده معاودت نموديم و از راھى كه رفته بوديم به گمان و تخمین برگشتیم تا آن كه به ھدايت 

قادر ذوالمنن در ھنگام نماز خفتن بر سر نقب رسیديم ، و آن رفیق رد آن وقت از ما ناامید شده بود اراده 
فت در عرض راه يكى از نقبھا كه مى رفتیم دست بر ديوارش كه مالیديم نرم مى نمود به معاودت داشت و گ

و در . ناخن گرفتیم قدرى در جیب نھاديم و دامان را پر كرديم و در بیرون مالحظه كرديم الجورد نفیسى بود
يم گفت چون شما فرياد بسیار كرديم آن مرد كه در بیرون گذاشته بود. وقتى كه به آن چھار صفه رسیديم 

  .رفتید من به آن طرف كوه رفتم در اول زوال صداى ضعیفى از زمین شنیدم 
و چون به قريه تفت برگشتیم مرد بسیار معمر صالحى از اھل آن قريه به ما رسید، چون بر حال ما اطالع 

و آنچه ديده بود يافت گفت كه من نیز در عنفوان شباب به اين خیال محال با چند نفر متوجه آن نقب شديم 
نقل كرد ھمه مطابق بود و گفت چون به آن چھار صفه وسیع رسیديم در آنجا چاھى يافتیم و در آن چاه 

بسیار فرو رفتیم تا به قعر چاه رسیديم ، در قعر آن چاه راھى به قدر آن كه دو آدم تواند رفت پیدا شد و در 
ديگر رسیديم و در آنجا روشنائى از يك جانب مى آن راه قريب ربع فرسخى رفتیم تا به چھار صفه وسیع 

نمود زياده آن كه در غار اول ديده بوديم و برق و لمعان طال و نقره بسیار از برابر مى نمود چون به نزديك 
رفتیم آب عمیقى پیدا شد، يكى از رفقا اراده كرد كه به شنا عبور كند غرق شد و ما ترسیديم و معاودت 

كه اين معدن عظیمى بوده و ھر رگى كه پیدا مى شده كار مى كرده اند و چون به آخر  و معلوم شد. كرديم 
  .مى رسید به راه ديگر مى رفته اند تا به آن آب منتھى شده و دست بازداشته اند

  .و مؤ يد اين آن كه مى گفت كه در اكثر جاھا اثر كوره و سندان و اسباب اعمال ظاھر بود
مضمون حديث موافقتى داشت به تقريب بر سیبل اجمال مذكور شد العھدة على  چون اين نقل غرابتى و با

  )انتھى .(الراوى برگشتیم به ترجمه حديث 
  فوايد نباتات

نظر كن اى مفضل در نباتات و انواع منافعى كه واھب حیات و خالق ارضین و سماوات در آنھا مقرر ساخته ، 
را براى علف حیوانات و ھیزم را براى برافروختن آتش و چوب را  میوه ھا را براى غذا آفريده و كاه ھا  پس 

  .براى اصناف نجارى ھا و پوست درختان و برگ و ريشه و ساق و صمغ آنھا را براى انواع منفعت ھا
اگر میوه ھا كه مى خوريم براى ما بى درخت بر روى زمین به ھم مى رسید و بر شاخ درختان نمى بود ھر 

ر امور معاش ما به ھم مى رسید ھر چند از فواكه منتفع مى شديم زيرا كه منافع چوب و آينه خلل بسیار د
و اينھا منفعت ھاى عظیم است قطع نظر از التذاذى كه . ھیزم و علف و كاه و غیر ذلك از ما فوت مى شد

شود كه  آدمى را از ديدن گیاه ھاى سبز و درختان خرم و گل ھاى الوان و شكوفه ھاى گوناگون حاصل مى
  .ھیچ لذتى را با آن برابر نمى توان كرد

  لطف در ريع حبوبات
فكر كن اى مفضل در اين ريعى كه خدا در زراعت مقرر فرموده كه از يك دانه صد دانه بیشتر و كمتر به ھم 

مترتب مى رسد و ممكن بود كه ھر دانه كه بكارند يك دانه از آن به وجود آيد، و اگر چنین مى بود فائده بر آن 
نمى شد زيرا كه مى بايد كه تخم سال ديگر به عمل آيد و قوت زراعت كنندگان تا سال آينده حاصل شود، 
نمى بینى كه اگر پادشاھى خواھد شھرى از شھرھا را آبادان كند، راھش آن است كه تخمى به ايشان 



  .صول حاصل به ايشان بدھدمساعده بدھد كه ايشان در زمین بپاشند و بايد كه آذوقه ايشان را تا وقت ح
پس نظر كن كه آنچه عقالء به فكر خود يافته آن دو پیش از تفكر و ادراك ايشان در صنعت مدبر حكیم به 

  .عمل آمده ، پس زراعت را آن مقدار ريع كرامت كرده كه وفا به تخم ايشان و قوت زارعان بكند
ا بر مى آورد و بسیار مى شود كه آنچه مردم و ھم چنین درخت خرما و ساير میوه ھا از دور خود جوجه ھ

و . قطع كنند براى آن كه در جاى ديگر غرس نمايند يا از براى حوائج ديگر به كار برند اصل درخت باقى باشد
  .اگر آفتى به اصل درخت برسد بدلى داشته باشد و صنفش برطرف نشود

  حكمت در نمو بعضى حبوب غالت
انه ھا مانند عدس و ماش و باقال و اشباه اينھا كه در ظرفى چند مانند كیسه تاءمل كن در روئیدن بعضى از د

. ھا و خريطه ھا مى رويند تا آن خريطه ھا محافظت نمايد آنھا را از آفت ھا تا ھنگامى كه مستحكم شود
  .چنانچه حق تعالى طفل را در میان مشیمه براى ھمین جا داده كه از آفت ھا در رحم محفوظ ماند

ا گندم و اشباه آن را خدا در میان پوست صلبى قرار داده و بر سر ھر دانه در میان خوشه نیزه آفريده كه و ام
  .مرغان نتوانند آنھا را از خوشه بربايند و ضرر به زراعات رسانند

  .مرغان دانه ھا را گاھى مى ربايند: اگر كسى گويد كه 
ته زيرا كه مرغ نیز خلقى است از مخلوقات الھى و بلى حكیم علیم چنین مقدر ساخ: جواب مى گوئیم كه 

روزى مى خواھد و خدا براى او آنچه از زمین مى رويد بھره مقرر ساخته ، و لیكن اين حجابھا و نیزه ھا را 
براى دانه ھا مقرر گردانیده كه مرغان ضرر بسیار نرسانند و فساد فاحش از ايشان به وجود نیايد، زيرا كه اگر 

ھا را بى مانع و مزاحم مى يافتند، ھمه را ضايع مى كردند و خود را بسیار خوردن مى مردند، و  مرغان دانه
زارعان به دستى تھى برمى گشتند، پس حق تعالى اين وقايه ھا را مقرر فرموده كه دانه ھا را قدرى 

دمیان بماند زيرا كه محافظت نمايند و اندكى از آن را بعد از به عمل آوردن مرغان بخورند و اكثرش براى آ
و ايضا احتیاج ايشان . ايشان احقند به آن و تعب كشیده اند و زحمت ھا برده اند تا دانه را به عمل آورده اند

  .زياده از احتیاج مرغان است 
  خلقت نباتات و كیفیت وصول غذا به آنھا

چون آنھا محتاجند پیوسته به تاءمل كن حكمت حق تعالى را در آفريدن درخت ھا و اصناف گیاه ھا، زيرا كه 
غذا مانند احتیاج حیوانات ، و آنھا را دھانى مانند دھان حیوانات نیست و حركت نمى توانند كرد مثل جانوران 

براى تحصیل غذا، لھذا ريشه آنھا را در زمین مركوز گردانیده كه از زمین غذاى خود را بیرون آورند و به شاخ 
د، پس زمین مانند مادر تربیت كننده است و ريشه ھا مانند دھان مى گیرند و ھا و برگ ھا میوه ھا برسانن 

نمى بینى كه ستون خیمه ھا را چگونه به طنابھا از ھر جانب مى كشند تا راست بايستد و . شیر مى مكند
در نیفتد و به جائى میل نكند، و ھم چنین درختان و ساير نباتات ريشه ھا در زمین دارند كه از ھر جانب 

كه نگاه دارد از افتادن و میل كردن ، اگر اين نمى بود چگونه درخت ھاى طويل عظیم . زمین كشیده شد
  .مانند نخل و صنوبر و چنار بر پا مى ايستادند و از بادھاى تند نمى افتادند

پس نظر كن به سوى حكمت حكیم كه چگونه پیش از آن كه بشر در صناعات خود تدبیر كنند بر طبق آن 
قدير فرموده ، بلكه صنعت خیمه و اشباه آن را از روى خلق درخت و امثال آن برداشته اند زيرا كه خلقت بر ت

  .صنعت مقدم است 
  حكمت در برگھا و وصف آنھا

تاءمل كن اى مفضل آفريدن برگ را كه ھر برگى مانند رگھاى بدن از ھر جانب كشیده ، بعضى غلیظ و 
متد گرديده ، و بعضى باريكند كه در میان رگ ھاى گنده بافته شده و به بزرگند كه در طول و عرض برگ م

اگر به دست مى ساختند مانند صنعت آدمیان در عرض يك سال از ساختن يك برگ . يكديگر متصل گرديده 
فارغ نمى توانست شد و ھر آينه محتاج بودند به آالت بسیار و حركات بى شمار و گفتگوھا و مشورت ھا و 

ك وقتى از فصل ربیع نساج قدرت بصیر و جمیع آن گل ھاى بديع برگ ھاى منیع و گیاه و درختان و در اند
سبزه و ريحان و شكوفه و شقايق نعمان آن قدر ھويدا گردانیده كه از وفورش صحرا و كوه و دشت به ستوه 

ن و زمن ، پس بدان آمد بدون حركت و سخن بلكه به محض قدرت كامله حكیم ذوالمنن و امر مطاع خالق زمی
علت آن رگھاى ريزه را كه در میان جمیع برگ پھن شده است براى آن كه آب و غذا به توسط آن رگھا در 

و در رگھاى قوى حكمت ديگر ھست كه به صالبت و متانت خود برگ را نگاه دارد كه . جمیع برگ جارى گردد
ه صنعت مى سازند از جامه ھا و در میانش پاره و پژمرده نشود، پس ھر برگى شبیه است به برگھا كه ب

  .چوب ھا در طول و عرض تعبیه مى كنند كه آن را نگاه دارد و از ھم نپاشد
  .پس صنعت حكیم حكايت از خلق مى نمايد اما كجا به آن مى توان رسید

  حكمت در ھسته میوه ھا و گیاه ھا
كه قائم مقام درخت است كه اگر آفتى به تفكر كن در ھسته و دانه میوه ھا و يك حكمت در آنھا آن است 

آن برسد بكارند تا درخت ديگر برويد چنانچه چیزھاى نفیس را در دو جا ضبط مى كنند كه اگر به يكى آفتى 
  .برسد ديگرى باقى باشد

و حكمت ديگر آن است كه به اعتبار صالبتى كه دارد میوه ھا را به آن لطافت و نرمى نگاه مى دارد و اگر آن 
ى بود میوه لطیف از ھم مى پاشید و فاسد مى شد و بعضى دانه ھا را مى خورند و از بعضى روغن نم

  .بیرون مى آورند و رد مصالح بسیار به كار مى برند



و چون فائده دانه ھاى میوه ھا را دانستى ، اكنون تفكر نما رد آنچه در باالى دانه ھا از رطب و انگور به عمل 
نھايت لذت و حالوت اگر مانند میوه سرو و چنار مى بود آن لذتھا كه بنى آدم از اين میوه مى آيد، میوه اى در 

مى يابند فوت مى شد، پس حكیم علیم اين مطاعم لذيذه را در میوه ھا براى تمتع انسان و التذاذ او مقرر 
  .ساخته 

  حكمت ھاى نھفته در بھار و خزان درخت ھا
ر در اصناف شجر، به درستى كه سالى يك مرتبه مى میرد و حرارت غريزيه تفكر كن در انواع تدبیر علیم قدي

در جوفش محتبس و پنھان مى گردد و متولد مى گردد در آن مواد میوه ھا، پس در فصل ربیع زنده مى شود 
و به حركت مى آيد و انواع فواكه را كه براى تو حاضر مى سازد ھر میوه را در وقتش چنانچه در ضیافت ھا 

لحظه حلواى لطیفى و طعام ظريفى نزد تو آورند، چون نیك تاءمل كنى درختان باردار انواع لطائف بى  ھر
شمار به كف گرفته اند و نزد تو دراز كرده و در صحن باغ شاخه ھاى گل و طبق ھاى رياحین و نسرين و 

عقل دارى چرا میزبان خود  ياسمین به دست برداشته اند و نزد تو داشته اند كه ھر يك را خواھى بگیرى اگر
  را نمى شناسى ؟

  و اگر ھوشیارى چرا اصناف اين لطايف را نمى فھمى و شكر ولى نعمت خود را نمى گذارى ؟
اين ھمه اطمعه و ثمار و رياحین و انھار و فواكه الوان و اطمعه فراوان در باغ و بستان و كوه و ھامان براى تو 

فرمان اوئى و به جاى شكر، كفران و با نعمت ، عصیان به جا مى آورى  مھیا كرده و تو منكر احسان و عاصى
 ؟

   

- ١١ - 

 
 

  شگفتى انار
عبرت بگیر به خلق انار و آنچه در آن ھويدا گرديده از آثار قدرت كريم غفار به درستى كه در میان آن مانند تل 

ب گردانیده و به يكديگر چسبانیده ، ھا از پیه نصب كرده و در جمیع اطراف آن تل ھا دانه ھاى انار را منصو
گمان مى كنى ، به دست چیده اند و دانه ھا را چندين قسمت نموده و ھر قسمتى را محجوب به لفافه 

گردانیده و آن لفافه را به لطافتى بافته اند كه عقل در آن حیران است و جمیع اقسام را در میان پوست 
  .محكمى جا داده 

لق لطیف آن است كه اگر میان انار تمام دانه بود راه غذا به سوى دانه نبود، پس پس تدبیر شريف رد اين خ
اين پیه را در میان دانه قرار داده و ته دانه ھا را در آن منصوب گردانیده كه از آن راه غذا به ھر دانه برسد و آن 

وست را محكم بر روى ھمه لفافه ھا را براى حفظ دانه ھا لطیف كه ضايع نشوند بر روى آنھا كشیده و آن پ
  .كشیده كه آن حباب به آن لطافت و طراوت از آفات سرما و گرما و غیر اينھا محفوظ بماند

آنچه گفتیم اندكى است از بسیار در حكمت ھاى خلق انار و زياده از اين بسیار است براى كسى كه اطناب 
  .در كالم نمايد و آنچه گفتیم كافى است براى داللت و اعتبار

  میوه ھاى بزرگ از بوته ھاى كوچك و ضعیف
چون خالق حكیم مقدر فرموده كه . تفكر كن اى مفضل در خلقت كدو و خربوزه و ھندوانه و خیار و امثال اينھا

میوه ھا بزرگ از اينھا به وجود آيد چنان كرده كه بر روى زمین پھن شوند، و اگر مانند زراعات و درختان ديگر 
جا تاب برداشتن اين میوه ھاى گران مى آوردند و پیش از رسیدن میوه در حد كمال ، راست مى ايستادند ك

در ھم مى شكستند، پس نظر كن كه چگونه مقدر ساخته كه بر روى زمین پھن گردد تا میوه ھاى خود را 
به روبروى بر روى زمین گذارد و زمین حامل میوه ھاى آن گردد مى بینى يك بته از كدو و خربوزه را چند دانه 

خوابیده و میوه ھايش بر دورش گذاشته مانند گربه كه خوابیده باشد و فرزندانش بر دورش گرد آمده باشند 
  .و پستان ھاى او را در دھن گرفته و شیر مى مكند

  شدت گرما براى رسیدن میوه ھا در زمان نیاز
حرارت ھواست و نفوس را نھايت  و ايضا نظر كن كه اين میوه ھا در چه وقت مى رسد كه عین شدت گرما و

اشتیاق به امثال آنھا ھست ، و اگر اينھا در زمینتان مى رسیدند ھر آينه مردم از روى كراھت تناول مى 
  .نمودند، يا آن كه ضرر به بدنھاى ايشان مى رساندند

مگر كسى  نمى بینى كه نوعى از خیار در زمستان به ھم مى رسد و مردم امتناع مى نمايند از خوردن آن
  .كه بسیار حريص باشد و پروا نكند از خوردن چیزى كه به او ضرر رساند و رعايت عواقب امور نكند

  درخت خرما و فايده ھاى آن
تفكر كن اى مفضل در درخت خرما چون ماده دارد كه محتاج است كه نر را بر آن بجھانند، براى آن نرى 

  .ن خلق شده اندآفريده مانند مردان كه براى آبستن كردن زنا



تاءمل كن خلقت درخت خرما را كه چگونه از تار و پود بافته شده مانند جامه ھا كه به دست مى بافند براى 
آن كه صلب و محكم شود و از برداشتن خوشه ھاى گران كه نشكند و از بادھاى تند كسرى بر آن راه نیابد 

  .بردو براى بناھاى سقف ھا و پل ھا و غیر آن به كار توان 
و ھم چنین ساير چوب ھا را كه مالحظه مى كنى بافته شده و اجزايش در طول و عرض در میان يكديگر 

داخل شده آن مانند تداخل تار و پود و معذلك استحكامى دارد با نرمى كه از آن آالت ادوات و درھا و پنجره 
در سقف ھا به كار نمى توانست برد و ھا به عمل توان آورد زيرا كه اگر مانند سنگ ، محكم و سنگین بود و 

و از مصالح عظیمه كه در چوب و . درھا و كرسى ھا و صندوق ھا و امثال آن از آن نمى توانست ساخت 
تخته است ، آن است كه بر روى آب مى ايستد و از آن كشتى ھا به عمل مى آيد كه مانند كوه از بارھاى 

قل مى كنند با نھايت خفت مؤ ونه و آسانى ، و اگر اين نمى گران در آن جا مى دھند و از شھر به شھر ن
بود، كار بر مردم دشوار مى شد در حمل و نقل بسیارى از امتعه كه بدون كشتى نقل آن ھا میسر نیست 

  .يا بسیار دشوار است 
  لطف وجود گیاھان دارويى

و خاصیتى بخشیده ، يكى در عروق تاءمل كن در عقاقیر و ادويه كه ھر يك را حكیم علیم براى امرى آفريده 
و اعماق و مفاصل بدن نفوذ مى كند و مواد غلیظ سوداويه و بلغمیه را مى كشد و دفع مى كند مانند شاه 

و ديگرى ورمھا و اشباه آنھا را به تحلیل مى . و ديگرى بادھا را دفع مى كند مانند سكینج . تره و افتیمون 
  .برد

در آنھا قرار داده به غیر آن كه آنھا را آفريده است براى مصلحت عباد؟ و كى  كى اين خاصیت ھا و قوت ھا را
متفطن ساخته مردم را كه اين منفعت ھا در آن ھست به غیر از آنكه اين منافع را در آنھا قرار داده ؟ و كى 

  مى تواند بود كه مردم به عرض و اتفاق اطالع بر اين منافع جلیله به ھم رسانیده باشند؟
  لم شدن حیوان عديم العقل به مداواى خودمھ

و اگر تعلیم كنیم كه انسان به عقل و تجربه به اين خواص متفطن تواند شد، حیوانات و چھارپايان چگونه 
متفطن مى شوند بدون الھام خالق اينھا، چنانچه بعضى از درندگان مداوا مى كنند جراحت خود را به بعضى 

بعضى از طیور اگر قبضى در طبعشان به ھم رسد به آب دريا حقنه مى كنند و . از عقاقیر و صحت مى يابند
  .و باعث اطالقشان مى شود، و امثال اين بسیار است 

و شايد شك كنى منفعت اين گیاه فراوان كه در دشت و ھامان مى رويد در مكانى چند كه انسى و انیسى 
ه آن نیست ، و نه چنین است بلكه غذاھاى به ھم نمى رسید و گمان كنى كه زيادتى است و احتیاجى ب

وحشیان است و دانه ھايش علف پرندگان است و چوب و شاخش ھیزم مسافران و شھريان است و 
و بعضى پوستھا را دباغى مى كنند و به بعضى متاعھا را رنگ . ابدان است   بسیارى از آنھا دواى امراض 

مگر نمى دانى كه خسیس تر و بى قدرت از گیاه ھا پیزر  مى كنند و اشباه اينھا از مصلحت ھا بسیار است
است و مانند آن و در آن انواع منفعت ھا است مثل آن كه كاغذ از ايشان مى سازند، و پادشاھان و رعايا به 

و غالفھا را براى . آن محتاجند و حصیر از آن مى سازند كه ھر صنف از مردم آن را به كار مى فرمايند
گینه و غیر آن مى سازند و ظروف كه در صندوق ھا گذارند در میانش پر مى كنند كه محافظت ظروف آب

  .نشكند و اشباه اين از منافع در آن بسیار است 
  منافع اخس اشیا

پس عبرت بگیر بر آنچه مشاھده مى نمائى از اصناف منفعت ھا در صغیر و كبیر خلق و آنچه قیمتى دارد و 
انسان و سرگین حیوانات چیزى خسیس تر و حقیرتر نمى باشد كه اكثر آنھا با و از عذره . آنچه قیمت ندارد

دنائت نجاست را جمع كرده اند و نفع آنھا را در زراعات و بقول و خضر اوات و فواكه به مرتبه اى است كه 
ر به مگ. ھیچ چیز به آن برابرى نمى كند حتى آن كه ھیچ يك از سبزى ھا به صالح نمى آيد و نمو نمى كند

  .آنھا را نجس و قذر مى شمارند و نزديكشان نمى روند  عذره و سرگین كه ھمه كس 
بدان كه منزلت و منفعت ھر چیز در خور قیمتش نمى باشد، بلكه دو قیمت و دو بازار مى باشد، يكى بازار 

رفت و كسب و تجارت ، و ديگرى بازار علم و معرفت ، پس چیزى كه قیمتش كم باشد رد باب علم و مع
استدالل و اعتبار، آن را حقیر مشمار و اگر طالبان كیمیا بدانند كه عذره چه منفعت دارد از براى آنھا، ھر آينه 

  .بخرند آن را به گرانترين ثمن ھا
  خاتمه مجلس سوم

فردا : كه چون سخن بدينجا انجامید وقت زوال شد و موالى من به نماز برخاست ، گفت : مفضل گفت 
من به منزل خود مراجعه كردم با يك عالم سرور و ابتھاج به آنچه مواليم به . نزد من بیا ان شاء اهللا بامداد به 

من بخشید از خزائن علم و معرفت ، و منعم حقیقى را شكر كردم به اين نعمت و شب را به امید وعده 
  .صباح به انواع شادى و ارتیاح به روز آوردم 

  اماليمات و مصايبدر مصالح وجود ن: مجلس چھارم 
كه چون بامداد روز چھارم شد، به خدمت موالى خود شتافتم ، چون رخصت دخول و جلوس : مفضل گفت 

  :يافتم به دو زانوى ادب در خدمت امام رفیع النسب نشستم ، پس فرمود كه 
است ، و نورى كه از  )70(از ما است تحمید و تنزيه و تعظیم و تقديس اسمى كه از ھمه نام ھا قديمى تر

ساير انوار عظیم تر است ، يعنى خداوند على عالم ، صاحب جالل و اكرام و انشاء كننده انام ، و فانى 



نده عالم ھا و زمان ھا و صاحب رازھاى پنھان و علم غیبى كه مخفى است از ديگران و نامھايش مخزون كن
  .است نزد دوستانش ، و علومش از اغیار مكنون است 

و صلوات و بركات بالنھايت بر رساننده وحى و اداء رسالت كه فرستاده است او را بشارت دھنده به ثواب و 
ت كننده به سوى خدا به توفیق او و سراج منیر راه ھدايت تا ھر كه گمراه گردد بعد ترساننده از عقاب و دعو

از اتمام حجت ھالك شده باشد و ھر كه به ايمان و ھدايت زنده گردد از راه دلیل و برھان به منازل عرفان 
  )71(.رسیده باشد

صلوات طیبات و زاكیات و تحیات نامیات و سالم و رحمت و بركات ابداالبدين و . و درود بر آل بى مثال او باد
  .و ايشانند سزاوار ھر تحیت و كرامت . دھرالداھرين 

دلیل ھا براى وجود و علم و حكمت خالق اشیاء و شواھد بر تدبیر و تقدير ! ل شرح كردم براى تو اى مفض
  .ملك قدير در خلق انسان و حیوان و شجر و گیاه و غیر آن آن قدر كه عبرت گیرد ھر عاقلى 

و اكنون شرح مى كنم براى تو آفت ھا را كه حادث مى شود در بعضى از زمان ھا و آنھا را گروھى از جاھالن 
گردانیده اند براى انكار خلق و خالق و تدبیر و تقدير و آنچه انكار مى كنند و مخالفت حكمت مى دانند  وسیله

وقوع آنھا را در اين عالم مالحده كه به صانع قائل نیستند و اتباع مانى نقاش كه به دو خدا قائلند از مكاره و 
كه اشیاء به طبايع خود مى آيند و مى روند بى و آنچه طبیعیان حكماء مى گويند . آالم و مصائب و مرگ و فنا

  .مدبرى و صانعى كه در اين امور سخن مى گوئیم تا رد اقوال ايشان بر تو آسان گردد
  آفات و بالھا

آفت ھائى را كه در بعضى از زمان ھا حادث مى  )72(.گروھى از جاھالن و ملحدان قاتلھم اهللا انى يؤ فكون 
وباء و طاعون و يرقان و انواع بیمارى ھا و تگرگ و ملخ كه زراعت و میوه ھا را ضايع كنند، وسیله : شود مانند

  .گردانیده در وجود خالق قديركرده اند براى انكار خلق و شبه 
اگر خالقى و مدبرى در عالم نمى بود مى بايست كه زياده از اين فتنه : پس در جواب ايشان مى گوئیم كه 

و فساد و آفات و حوادث در جھان پديد آيد، مثل آن كه آسمان بر زمین بیفتد يا زمین به آب فرو رود، يا آفتاب 
نشود، و نھرھا و چشمه ھا خشك شوند به نوعى كه يك قطره آب در آنھا از طلوع تخلف نمايد و ھرگز طالع 

به ھم نرسد، و ھوا راكد شود كه مطلقا باد حركت نكند تا ھمه اشیاء فاسد گردد، يا آب دريا بر زمین جارى 
  .گرد كه عالم را غرق كند

و ممتد نمى گردد تا آنچه در و باز اين آفت ھا كه گاھى مى رسد از طاعون و ملخ و امثال اينھا، چرا دايم 
  عالم ھست مستاءصل گرداند، بلكه گاھى به ھم مى رسد و زود بر طرف مى شود؟

نمى بینى كه عالم از اين احداث جلیله كه موجب بوار و ھالك اھل عالم است محفوظ و مصون است و گاه 
و باز به زودى از ايشان زايل ايشان را به آفات قلیلى مى گزد و مى ترساند براى تاءديب و تقويم ايشان 

  .گرداند تا وقوع آنھا پندى و نصیحتى باشد براى ايشان و ازاله اش رحمتى و نعمتى باشد بر ايشان 
  مفاسد عدم آفات

و به تحقیق كه انكار مى كنند مالحده و اتباع مانى مكاره و مصائبى را كه به مردم مى رسد و مى گويند كه 
  حیم و مھربانى باشد، چرا اين امور ناخوش به ظھور مى آيد؟اگر براى اين عالم خالق ر

و گوينده اين سخن را گمان آن است كه مى بايد عیش آدمى در دنیا از ھر كدورتى خالص و صاف باشد و به 
ھیچ المى مشوب و مخلوط نباشد، و اگر چنین بود آن مقدار شر و طغیان و فساد به ھم مى رسید كه نه 

مى آيد و نه براى آخرت چنانچه مى بینى گروھى را كه به ناز و نعمت بر آمده اند و در  براى دنیا به كار
امنیت و توانگى و رفاھیت نشو و نما كرده اند به مرتبه از طغیان و كفران مى رسند كه گويا فراموش كرده 

رسد يا مكروھى بر اند كه از جنس بشرند يا مربوب مدبر قضا و قدرند، يا محتمل است كه ضررى به ايشان ب
ايشان نازل گردد، و به خاطر ايشان نمى رسد كه ضعیف را رحم كنند، يا فقیرى را دستگیرى نمايند، يا اگر 

مبتالئى را بینند بر او رقت كنند، يا نسبت به بیچاره مھربانى اظھار نمايند، يا تعطفى براى مكروھى به عمل 
یبتى يا دردى را يافتند پندپذير مى گردند، و بسیارى از آنھا آورند و چون مكروھى ايشان را گزيد و شدت مص

را كه جاھل و غافل بودند مى فھمند و از كثرت معاصى و فسادھا كه كه مرتكب بودند تائب و منزجر مى 
  .گردند

 و گروھى كه موذيات را در عالم نمى پسندند، مانند كودكانند كه مذمت مى نمايند دواھاى تلخ ناگوار را و به
خشم مى آيند از منع كردن ايشان از اطعمه لذيذ كه ضرر مى رساند به ايشان ، و كسب آداب و علوم و 

صنعت ھا را دشمن مى دارند، و دوست مى دارند كه پیوسته احوال خود را به لھو و لعب و بطالت بگذرانند 
نشو و نما كردن چه ضررھا به  و ھر طعام و شرابى كه خواھند بخورند و بیاشامند و نمى يابند كه به بطالت

دين و دنیا مى رساند، و اطعمه و اشربه لذيذه ضاره چه دردھا در ابدان ايشان احداث مى نمايد، و نمى 
فھمند كه در تحصیل آداب حسنه و عواقب حمیده منظور است ، و در آشامیدن دواھاى تلخ منافع پسنديده 

  .و بسا تلخى ھا كه شیرينى ھا بار مى آوردمى شود، بسا المھا كه راحت ھا در عقب دارد، 
  اشكال ھايى بر تدبیر آفرينش و پاسخ آن ھا

چرا آدمیان را ھمه معصوم نیافريدند كه قادر بر معاصى و بدى ھا نباشند تا آن كه : اگر كسى گويد كه 
  محتاج به تنبیه به اين آالم و اسقام نباشند؟

  )73(.ر حسنه مستحق ثواب و حمد و ستايش نمى شدنداگر چنین بودند ھمه ب: جواب مى گوئیم كه 



ضرر مى رسد به او كه مستحق ثواب  اگر خدا او را به نعیم و لذات بھشت رساند، چه: و اگر گويند كه 
  نباشد و او را بر حسنات ستايش نكند؟

شما عرض كنید بر مردى كه بدنش و عقلش صحیح باشد و به تنعم و رفاھیت بنشیند و : جواب گوئیم كه 
ديگرى اسباب عیش او را آماده كند بدون سعى و عملى و استحقاقى ، آيا قبول اين امر مى كند و طبعش 

راضى مى شود؟ اگر عقلش سلیم است البته به اندك نعمتى كه به اندك سعى و   حالت خسیس به اين 
حركت بیابد راضى تر خواھد بود از آن كه نعمت بسیار بدون سعى و استحقاق به دستش آيد، ھم چنین 

پس  نعیم آخرت براى اھلش به آن كامل و تمام است كه سعى در آن كرده اند و به استحقاق يافته اند،
نعمت در اين باب در آدمى مضاعف گرديده كه او را قوت سعى در دنیا داده اند و راه تحصیل درجات آخرت به 

كسى سرور و لذت او در آخرت به اين سبب : او نموده اند و ثواب جزيل بر عمل و سعى او مقرر فرموده اند
  .مضاعف است 
استحقاق دارد، ممكن بود كه بدون عصمت مردم را  چون گفتى كه عصمت به جبر منافات با: اگر گويند كه 

تكلیف نمايد و به ھر حال ايشان را به بھشت برد و ھر كه خواھد كه نعیم اخروى با استحقاق بیابد، اطاعت 
  .و ھر كه نخواھد و به نعیم بى سعى راضى باشد بدون عمل ثواب بیابد. كند

كه با وجود گناه ثواب يابند و بیم عقاب نداشته باشند ھر اگر اين راه بر مردم گشوده شود : جواب گوئیم كه 
آينه در ارتكاب فواحش و معاصى اكثر خلق چندان مبالغه نمايند كه فساد در زمین پیدا شود و يكديگر را 

بكشند و ظلم و بیداد كنند و حكمت عدل حق تعالى باطل گردد و تدبیر به تعطیل مبدل شود و فساد اين امر 
  .ر است در غايت ظھو
  اشكال ديگر

در میان خلق در ابطال تدبیر و انكار خالق خبیر چنگ مى زنند به آفت ھا كه  )74(و گاھى اين مالحده معطله 
  .به ھم مى رسد و نیكو كار و بدكار را فرو مى گیرد و بدكار نجات مى يابد

مى گويند در تدبیر حكیم روا باشد كه نیك و بد در اينھا مساوى باشند، يا آن كه حال بد كردار بھتر از حال 
  .نیكوكار باشد
  جواب اشكال

صالح و طالح ھر دو مى رسد، اما حق تعالى صالح  اين آفت ھا و بالھا اگر چه به: پس جواب مى گوئیم كه 
ھر دو صنف را در اين دانسته ، اما صالحان به سبب بالمتذكر مى شوند نعمت ھاى حق تعالى را كه در حال 

صحت به ايشان عطا كرده و اين باعث شكر و صبر ايشان مى گردد، و اما طالحان و بدكرداران زيرا كه چون 
و اگر . د طغیان ايشان را كم مى كند، و منع مى نمايد ايشان را از معاصى و فواحش اين بالھا به ايشان رس

از آن بال سالمتى يافتند براى دو صنف نفع مى بخشد، زيرا كه صلحا در بر و نیكى و صالح مى افزايند و 
سان ملك منان بصیرت ايشان زياده مى گردد، و فجار و اشرار راءفت و رحمت پروردگار خود را مى دانند و اح

  .بدون استحقاق ايشان ، ترغیب مى كند ايشان را بر نیكى و عفو نسبت به كسى كه بدى كند به ايشان 
در تلف شدن اموال است ، پس چه مى گويد در آنچه مردم در بدن (آنچه گفتیم : و شايد كسى گويد كه 

سوختن و غرق شدن به سیل : ھاى خود به آن مبتال مى شوند و موجب تلف شدن ايشان مى گردد مانند
  و زلزله ؟

در اينھا نیز رعايت مصلحت ھر دو صنف شده است ؛ اما نیكان و ابرار زيرا كه در : در جواب مى گوئیم كه 
و اما اشرار و فجار زيرا كه كفاره . مفارقت دنیا راحت مى يابند از تكالیف آن و نجات مى يابند از مكاره آن 

  .شود و ايشان را مانع مى گردد از ازدياد معاصى  بعضى از گناھان ايشان مى
خالق علیم و قادر حكیم ھر يك از اينھا را بر وجه مصلحت و از براى خیر و : و مجمل سخن آن است كه 

منفعت عباد به عمل مى آورد و آنچه به ظاھرش مى نمايد به جھت خیر جارى مى گرداند چنانچه اگر باد 
انع دانا آن را در منافع عظیمه مانند در و پنجره و ستون و غیر اينھا به كار برد درخت عظیمى را بیندازد و ص

ضرر را به نفع مبدل گردانیده ، ھم چنین مدبر حكیم آفاتى كه در ابدان و اموال مردم عارض مى گردد ھمه را 
  .خیر و منفعت مى گرداند

  اد چه مى شد و چه مفسده الزم مى آمد؟اگر كسى گويد كه اگر اين مفاسد در ابدان و اموال عارض نمى د
اگر اينھا نمى شد، مردم به سبب امتداد سالمت و رفاھیت و نعمت میل مى كردند به : جواب گوئیم كه 

سوى معاصى ، و فجار در ارتكاب گناھان مبالغه مى كردند، و صلحا در عبادت و طاعت و نیكى سست مى 
ال و وفور نعمت آن دو حالت ايشان را عارض مى گردد و اين شدند و غالب حال خلق آن است كه در راحت ح

حوادث كه بر ايشان حادث مى شود ايشان را مى ترساند و مانع مى گردد ايشان را از معصیت و متنبه مى 
و اگر اينھا بر ايشان وارد . گرداند ايشان را كه میل كنند به سوى امرى كه موجب رشد و صالح ايشان باشد

از حد به در خواھند رفت در طغیان و معصیت ، چنانچه طاغى شدند در زمان ھاى گذشته تا  نشود ھر آينه
  .واجب شد برايشان ھالك و بوار به طوفان و الزم شد پاك گردانیدن زمین از ايشان 

و از جمله چیزھائى كه مالحده انكار مى كنند، مرگ و فنا است و گمان آن است كه اگر مردم در اين دنیا 
  .ه مى بودند نمى مردند و به بالھا مبتال نمى شدند بھتر بودھمیش

چون به غايت اين امر نظر كنى مى دانى كه خطا است ، زيرا كه اگر ھر كه داخل عالم شده و خواھد شد 
اكنون كه مرگ ايشان را فانى . بمانند و نمیرند، ھر آينه زمین بر ايشان تنگ شود و مزارع و اقوات كمى كند



ر مساكن و مزارع با يكديگر معارضه مى كنند كه جنگ ھا میان ايشان به ھم مى رسد و خون ھا مى كند د
ريخته مى شود، و اگر متولد مى شدند و نمى مردند چگونه مى شد حال ايشان ؟ البته بر ايشان غالب 

ود مى و اگر از مرگ نمى ترسیدند و امید حیات ابد به خ. مى شد شر و حرص و قساوت و سنگینى دل 
داشتند، به ھیچ چیز در دنیا قانع نمى شدند و به كسى چیزى نمى دادند و امر كه بر ايشان واقع مى شد 

ھرگز فراموش نمى كردند و تسلى نمى يافتند زيرا كه به ياد مرگ مصائب و محن گوارا مى شود و از 
عى كه عمرشان دراز شد، از زندگانى و ساير امور دنیا مالل به ھم مى رسانند، چنانچه مى بینى كه جم

  .زندگى ملول مى شوند و آرزوى مرگ مى كنند كه از مشقت ھاى دنیا راحت يابند
اگر گويند مالل از حیات به سبب مكاره و تعب ھاى دنیا است ، اگر تعب ھا و الم ھا را از ايشان بردارند 

  .آرزوى مرگ نخواھند كرد
ودند ايشان را طغیانى به ھمى رسید كه ضرر به دين و اگر چنین مى ب: جوابش آن است كه گفتیم كه 
  .دنیاى ايشان و ديگران داشت 

  .بايد توالد و تناسل میان ايشان نشود تا به نمردن ، مساكن و معاش بر ايشان تنگ نشود: و اگر گويند كه 
اھب خیرات و در اين صورت اكثر خلق از نعمت حیات و تمتع به نعمت ھاى دنیوى و اخروى و: جواب گوئیم 

مفیض بركات محروم مى ماندند و جمیع نعمت ھا مخصوص جماعت قلیلى مى بود كه اول از بیداى عدم به 
سراى وجود داخل شدند، و نعمت داوند بى منت بايد كه عام باشد ھر يك از مواد قابله ممكنات به قدر 

  .قابلیت و استمداد بھره مند گردند
  شبھه ديگر

ت در اول جمیع افراد بشر كه تا انقراض عالم موجود شوند بیافريند و ھمه را در دنیا تا بايس: اگر گیوند كه 
  .قیامت زنده بدارد

  .كه ھمان مفسده تنگى مساكن و معايش عود مى كرد: جواب گوئیم 
ر و ايضا اگر توالد و تناسل نبود، انس گرفتن خويشان به يكديگر و اعانت ايشان كردن يكديگر را نزد شدايد ب

طرف مى شد و لذت تربیت فرزندان و سرور به ايشان نمى بود و رعايت حقوق پدر و مادر و اقارب و ثواب ھا 
كه بر اينھا مترتب مى شد مفقود مى شد، پس آنچه گفتیم دلیل است بر آن كه آنچه در خاطرھا گذرد از 

  .راءى و محض خطاست احتماالت به غیر آنچه تقدير كرده است مدبر ارضین و سماوات ھمه سفاھت 
  اشكال ديگر

چگونه نظام اين عالم به تدبیر باشد و : و شايد كسى طعن كند بر تدبیر علیم خبیر از جھت ديگر و گويد كه 
حال آن كه مى بینیم در اين دنیا مدار بر ظلم و فساد است و قوى بر ضعیف ستم مى كند و مالش را غصب 

و مالش را غصب مى كند و ضعفا پامال اقويا مى گردند، و  و فساد است و قوى بر ضعیف ستم مى كند
صالحان فقیر و مبتال مى باشند و فاسقان به عافیت و نعمت مى گذرانند، و كسى كه مرتكب فواحش و 

و اگر در عالم مدبرى مى بود بايست نیكان روزى فراوان يابند . معاصى شود به زودى عقوبت به او نمى رسد
و اقويا نتوانند كه به زيردستان جور و ستم كنند بايست كه ھر يك مرتكب معصیتى  و بدان محروم گردند

  .شود، به زودى عقوبت آن را بیابد تا منزجر گردد و موجب تنبیه ديگران گردد
جوابش آن است كه اگر چنین مى بود فضیلتى كه انسان را بر ساير حیوانات ھست كه كارھا را از اراده و 

صیل رضاى رب كريم به عمل آورند و اعتقاد به مثوبات اخروى داشته باشند و بدين جھت اختیار به محض تح
اتیان به طاعات و ترك منھیات نمايند برطرف مى شد، و مردم مانند چھارپايان مى بودند كه ايشان را ساعت 

به ثواب و عقاب به ساعت تخويف عصا و تازيانه و تطمیع علف و دانه كار فرمايند، و ھیچ كس از روى يقین 
آخرت كار نمى كرد و به اين سبب ايشان از حد انسانیت بیرون مى رفتند و به منزله چھارپايان و بھايم مى 

  .شدند، و مدار عمل ايشان بر نفع و ضرر عاجل مى شد و از ثواب آجل غافل مى گرديدند
و كسى ترك ظلم و فواحش  و ايضا صالحان عمل شايسته نمى كردند مگر براى فراخى روزى و وسعت دنیا

و معاصى نمى كرد مگر از ترس عقوبتى كه ھمان ساعت بر او نازل شود تا آن كه جمیع اعمال عباد به 
طاعات عباد بر امر حاضر جارى مى شد و به يقین آخرت مطلقا مثوب نبود و مستحق ثواب عقبى و نعیم 

ذكر كرد از فقر و غنا و عافیت و بال چنان نیست  دايم روز جزا نمى شدند با آن كه اين امورى كه طعن كننده
كه ھمیشه برخالف قیاس او جارى باشد، بلكه گاھى بر وفق گمان او جارى مى شود چنانچه مى بینى 
بسیارى از صالحان مال فراوان دارند و به رفاھیت زندگانى مى كنند براى آن كه مردم گمان نكنند كه كفار 

وسته در زحمت ، و اين باعث شود كه مردم اختیار فسق بر صالح كنند و ھمیشه در نعمتند و ابرار پی
بسیارى از فساق چون فسق ايشان به نھايت رسید و ضرر ايشان بر مردم و برخورد بسیار شد در دنیا با 

بخت ((و اصحابش را به غرق ھالك كرد، و  ))فرعون ((ايشان عقوبات عظیمه نازل مى شود، چنانچه نیز 
  .را كشت  ))بلبیس ((را به سرگردانى ھالك نمود و  )) )75(النصر

مصالح بسیار تاءخیر كند به دارالقرار، موجب  و اگر عقوبت بعضى از اشرار و مثوبت جمعى از اخیار را براى
بطالن تدبیر عزيز جبار نیست زيرا كه بعضى از پادشاھان زمین گاه است كه انتقام بعضى از نافرمانان و انعام 
گروھى از مطیعان را براى مصلحتى چند تاءخیر مى كنند و منافى تدبیر ايشان نیست ، بلكه عقال اينھا را از 

و ھر گاه براھین قطعیه و داليل يقینیه داللت كند بر آن كه اشیا را خالق . ايشان مى شمارندتدبیرات حسنه 
حكیم قادرى ھست بايد كه آنچه بینند حمل بر حسن تدبیر او كنند زيرا كه صانع خلق خود را مھمل و ضايع 



  :نمى گذارد مگر به يكى از سه وجه 
  .آن كه عاجز باشد -اول 
 .شد به كیفیت تدبیرآن كه جاھل با -دوم 

- ١٢ - 

 
 

آن كه شرارت او مانع باشد از ايصال خیر و نفع به عباد، و جمیع اينھا در حق خالق عالم جل و  -سوم 
عالمحال است زيرا كه خالق چنین خلقى با اين عظمت و وسعت و كمال عاجز نمى باشد و نظام چنین كه 

ه عمل آمده از جاھل به وجود نمى آيد و چنین در عالم مشاھده مى شود و مصالحى كه در ھر چیز ب
صانعى را به جھل نسبت نمى توان كرد و خداوند با اين كمال و رفعت و با اين لطف و رحمت و منعم به اين 

  .جاليل نعمت به شرارت و خست منسوب نمى باشد
ما به مصالح  پس معلوم شد كه صانع اين خلق به حسن تقدير تدبیر خلق خود مى نمايد و ھر چند عقل

بسیارى از آن نرسد زيرا كه بسیارى از تدابیر ملوك و حكمت ھاى افعال ايشان را عامه رعايا نمى فھمند و 
اسباب آنھا را نمى دانند كه بر وجه حكمت واقع شده بود، و از بعضى احوال ملوك استدالل بر افعال و اعمال 

  .ملك الملوك مى توان كرد
يا سه مرتبه به كار برند و اثر حرارت يا برودت از آن مشاھده نمايند حكم مى كنند  و اگر دوائى را دو مرتبه

كه حار است يا بارد است و شك نمى كنند در آن ، چرا اين جاھالن آنقدر شواھد حكمت و صواب در ھر چیز 
ب مشاھده مى كنند كه عقل از احصاى عشرى از اعشار آن به عجز و قصور معترف است و حكم به صوا

اگر به فرض محال ، نصف آنچه در عالم موجود است وجه حكمت در . تدبیر و وجود مدبر قدير خبیر نمى كنند
آنھا مخفى باشد، ھر آينه عاقل نبايد حكم به اھمال و عدم مدبر ذوالجالل كند زيرا كه وجوه حكمت و صواب 

به وجود صانع قدير، پس چگونه  كه در نصف ديگر ظاھر است ، كافى است براى حكم به حسن تدبیر و علم
اين توھم توان كرد با آن كه ھر چه را تفتیش نمائى و به عقل صحیح در آن نظر كنى بر نھايت استقامت و 
  .كمال يابى و ھر وضعى كه براى عالم تقدير كنى چون تاءمل آن وضعى كه ھست بكنى از آن نیكوتر است 

. است  ))قوسموس ((ونانى كه جارى و معروف است نزد ايشان كه نام اين عالم به زبان ي! بدان اى مفضل 
و فالسفه و مدعیان حكمت عالم را چنین نام كرده اند براى حسن . در لغت ايشان زينت است   و تفسیرش 

تقدير و ثواب انتظامى كه در آن مشاھده كرده اند، پس راضى نشدند به آن كه تقدير و نظام نام كنند تا آن 
  .نت نامیدند تا خبر دھند كه با اتقان و احكامى كه دارد در غايت حسن و بھا و زينت است كه او را زي

تعجب كن اى مفضل از گروھى كه حكم نمى كنند بر صناعت طب و به خطا با آن كه مى بینند كه طبیبان 
بلكه ! ابندخطاى بسیار مى كنند و حكم مى كنند بر عالم به اھمال با آن كه ھیچ چیز آن را مھمل نمى ي

تعجب كن از اخالق گروھى كه دعوى حكمت مى كنند و چون وجه صواب در امرى از امور عالم بر ايشان 
مخذول كه دعوى اسرار  ))مانى ((و عجب است از ! مخفى ماند زبان مى گشايند به مذمت خالق حكیم 

اده است خلق را به خطا مى كند و چون بعضى از شواھد حكمت در خلق اشیاء بر او مخفى مانده نسبت د
  .تبارك اهللا الحكیم الكريم و سبحان اهللا العلى العظیم و خالق را به جھل 

و از ھمه عجب تر، مالحده معطله اند كه مى خواھند به حس ادراك كنند چیزى را كه به عقل در نمى آيد و 
ه آن چه را به حواس ظاھر چون حق تعالى را به حواس ادراك نمى توان كرد انكار مى كنند و مى گويند ك

: ادراك نكنیم اقرار به وجودش نكنیم و چون گويند به ايشان كه خدا به عقل مدرك نمى شود، مى گويند كه 
  چون مى تواند بود كه چیزى به عقل مدرك نگردد؟

مرتبه خود  او باالتر از مرتبه ادراك عقل است چنانچه ديده مرتبه از ادراك دارد و باالتر از: جواب گوئیم كه 
ادراك نمى تواند كرد و بدون شرايط رويت نمى تواند ديد، ھم چنین عقل باالتر از مرتبه خود را ادراك نمى 

تواند كرد به درستى كه اگر سنگى ببینى در ھوا بلند شده مى دانى كه شخصى او را انداخته است و اين 
نمى بینى كه بصر . ودى خود باال نمى رودعلم نه از راه ديده است بلكه عقل حكم مى كند كه سنگ به خ

در اينجا عاجز است و عقل حكم مى كند و ھم چنین عقل در معرفت خال حدى دارد كه از آن نمى توان 
گذشت ، چنانچه مى داند كه جائى دارد و آن را نديده است و به حاسه از حواس ، ادراك آن نكرده است و 

  .حقیقت آن را نمى داند
  .عقل مى داند كه صانعى دارد كه او را ايجاد كرده اما احاطه به كنه ذات و صفات او نكرده و ھم چنین به 

چگونه بنده ضعیف را مكلف ساخته كه به عقل لطیف او را بشناسد و حال آن كه عقل او : اگر گويند كه 
  قاصر است از احاطه به او؟

در وسع ايشان ھست و از عھده آن بر مى آيند  معرفت خود را آن قدر به ايشان تكلیف نموده كه: گوئیم كه 
و آن معرفت آن است كه يقین كند به وجود او و امر و نھى او را اطاعت نمايند، و تكلیف نكرده است ايشان 

چنانچه پادشاه تكلیف نمى كند رعیت خود را كه بدانند كه او دراز . را كه او را به كنه ذات و صفات بشناسد



سفید است يا سیاه ، بلكه ايشان را مكلف مى سازد كه اذعان كنند به پادشاھى او و است يا كوتاه ، يا 
نمى بینى اگر مردى به در خانه پادشاه بیايد و بگويد كه خود را به من بنما كه خوب . قبول كنند فرمان او را

م چنین اگر ھ. تو را بشناسم و گرنه طاعت تو را نمى كنم ، ھر آينه مستحق عقوبت پادشاه خواھد شد
من اطاعت خالق نمى كنم تا او را به كنه بشناسم ، ھر آينه خود را در معرض سخط او در : كسى گويد كه 
  .آورده خواھد بود

  ما او را وصف مى كنیم كه عزيز است و حكیم و جواد است و كريم ؟: اگر گويند كه 
را كه اذعان مى كنیم كه حكیم است و اينھا ھمه صفات اقرار است نه صفات احاطه ، زي: جواب گوئیم كه 

و ساير صفات  ))جواد((و  ))قدير((و ھم چنین . كنه حكمت او را نمى دانیم بلكه به وجھى تصور كرده ايم 
كمالیه او را اثبات مى كنیم اما آن صفات را به كنه ندانسته ايم چنانچه آسمان را مى بینیم و حكم به 

را نمى دانیم و دريا را مى بینیم اما عمقش را و منتھايش را نمى  وجودش مى كنیم اما حقیقت و جوھرش
دانم و امر او باالتر است از اين مثال ھا و مثل ھا قاصر است از او و اما عقل را راھنمائى مى كند به سوى 

  .معرفت او
  چرا مردم اختالف كرده اند در ذات و صفات او؟: اگر گويند كه 

عقول قاصراند از رسیدن به ساحت و جاللت و عظمت او، چون از اندازه خود  براى آن كه اوھام و: گوئیم 
تجاوز كرده اند و طلب معرفت او نموده اند و مى خواھند احاطه به كنه او كنند با آن كه عاجزند از ادراك امرى 

  .چند كه در خفا از او پست ترند، لھذا حیران شده اند و ھر يك به نادانى سخنى گفته اند
جمله چیزھائى كه پست تر از ذات اقدس اوست و عقل عاجز است از معرفت آن ، اين آفتاب است كه از 

مى بینى كه بر عالم طالع مى شود و كسى حقیقت او را نمى داند و به اين سبب فالسفه در حقیقت آن 
دھانى  فلكى است میان تھى و مملو از آتش است و: بعضى گفته اند كه : سخن ھاى مختلف گفته اند

  .دارد كه اين حرارت و شعاع از آن ساطع مى شود
  )76(.مانند ابر است : و بعضى گفته اند
  .ز آبگینه است و قبول نارّيت از عالم مى كند و شعاعش را بر عالم مى افكندا: و بعضى گفته اند
اجزاى بسیار : جسم لطیفى است كه از آب دريا منعقد مى شود، و بعضى گفته اند: و بعضى گفته اند
  .مجتمع شده   است كه از آتش 
بعضى : اختالف كرده اند باز در شكلش. جوھر پنجم است به غیر از عناصر چھارگانه : و بعضى گفته اند

  .صفحه عريضى است : گويند
  .كره مدحرجه اى است : و گروھى گويند كه 

بعضى گمان كرده اند كه به قدر زمین است ، و بعضى گفته اند كمتر از : ھكذا در مقدارش اختالف دارند
صد و : يند كه زمین است ، و بعضى گفته اند كه از جزيره عظیمه بزرگتر است ، و اصحاب ھندسه مى گو

اختالف اقوال در آفتاب دلیل است بر آن كه حقیقتش را درست نیافته اند و به   ھفتاد برابر زمین است ، پس 
  :گمان ، سخنھا گفته اند

ھر گاه كه آفتاب ديده مى شود و حس ادراك آن مى كند و قول حكماء از حقیقت آن عاجزند، چگونه توانند 
  ه حس در نیايد و عقل و وھم به ساحت عزتش راه نیابد؟يافت حقیقت خداوندى را كه ب

كه آن كه در حقیقت شمس میان متاءخرين حكماء كه اقوال ايشان متداول است مشھور است : مترجم گويد
و در مقدارش آن . و در شكلش ، مشھور كروى بوده است . آن است كه جوھر ديگر است غیر عناصر اربعه 

و اقوال مذكوره اقوال قدماى حكماست كه در اين زمان . ربع و ثمنى است كه صد و شصت برابر زمین و 
  )انتھى . (متروك است 

مستتر و پنھان : چرا از خلق پنھان شده ؟ جواب گوئیم كه : اگر كسى گويد كه : پس حضرت فرمود كه 
شاھان يا ديگران نه به آن معنى است كه به اراده خود را مستور گردانیده ، چنانچه پاد  شدن ذات مقدس 

بدرھا و پرده ھا و ديوار پنھان مى شود از رعیت خود، بلكه معنیش آن است كه ذات مقدس از آن لطیف تر و 
كه يكى از مخلوقات او است ادراك آن به  ))نفس ناطقه ((رفیع تر است كه عقل ادراك او تواند كرد، چنانچه 

  .فكر و نظر میسر نیست 
  .و متعالى گرديده است از ادراك اوھام چرا لطیف : اگر گويند كه 

چون چیزى كه خالق ھر چیز باشد مى بايد كه در صفات مباين ھمه باشد و بلندتر از ھمه چیز : گوئیم كه 
  .باشد

  چه معنى دارد لطیف بودن و متعالى بودن او؟: اگر گويند
  :ار وجه مى تواند بودسئوالى كه در اشیاء كنند و طلب معرفت او نمايند به چھ: جواب گوئیم كه 

  .آن كه بدانند كه موجود است يا نه : اول 
  .آن كه بدانند كنه حقیقت ذاتش را: دوم 

  .آن كه بشناسند چگونگى و صفات او را: سوم 
  .آن كه بدانند علت و غايت وجودش را: چھارم 

اما كنه ذات يا كنه صفات و ھیچ يك از اين وجوه را در خالق نمى توان دانست به غیر آن كه موجود است ، و 
دانستن آنھا از محاالت است و طلب معرفت در اين مقام ساقط است زيرا كه خالق جل شاءنه علت   ، پس 



ھمه چیز است و او را علت نیست ، و غايت در چیزى مى باشد كه معلول علت باشد و علم آدمى به آن 
ونگى او را بداند، بلكه در تصديق به وجود، كه خدا موجود است ، مستلزم آن نیست كه كنه حقیقت و چگ

و ھم چنین امور روحانیه لطیفه را مى دانیم كه موجودند و حقیقت آن . تصور به وجھى از وجوه كافى است 
  .را نمى دانیم 

  .اگر گويند كه از قصور علم به او چنان وصف مى كنید او را كه گويا به ھیچ وجه معلوم نیست 
جھت كنه معرفت چنین است و احاطه به كنه ذات و صفات او میسر نیست ، اما از از : جواب گوئیم كه 

جھت ديگر به ما از ھم چیز نزديك تر است و آثارش در ما از ھمه چیز واضح تر است و به دالئل و براھنى 
وجودش از ھمه چیز ھويداتر است ، پس او به يك جھت چنان واضح است كه بر ھیچ كس مخفى نیست ، 

: و عقل نیز چنین است كه . است كه احدى را به ساحت معرفتش راه نیست   يك جھت چنان غامض  و به
  .به شواھد، ظاھر است و به ذات ، مستور است 

طبیعت كارى را بى فايده نمى كند و سعى مى كند كه ھر چیزى را به : و اما اصحاب طبايع مى گويند كه 
  .برساند  منتھاى كمالش 

طبیعت را كى جنین حكمتى عطا كرده و وقوف بر حقايق اشیا و كمال ايشان : ن است كه جواب ايشان اي
داده كه تجاوز از حد قابلیت ھیچ چیز نكند و عقول بعد از تفكر بسیار و تجارب بى شمار به اين نمى تواند 

  .رسید
اقرار كردند به آن  اگر طبیعت را چنین شعور و ادراكى كه و راى عقول كافه خلق است قرار مى دھند، پس

و اگر طبیعت را بى . چه انكار كرده اند و به صانع حكیم علیم قائل شده اند و لیكن در نامش خطا كردند
شعور و اراده مى دانند چنانچه ما مى دانیم ، پس نسبت اين افعال منطبقه بر قوانین حكمت به طبع عديم 

ممكنات به زبان حال فرياد مى كنند كه من صانع حكیم الشعور، امرى است واضح البطالن و ھر ذره از ذرات 
  .قديم علیمى دارم 

و طايفه از قدما، انكار عمد و تدبیر در اشیاء كردند و گمان كردند كه به اتفاق واقع مى شود و عالم را مدبر 
دان بر حكیمى نیست و از جمله چیزھا كه حجت خود قرار مى دادند آن بود كه گاه ھست از اناث ، كه فرزن

آدمى كه يك عضوش ناقص است ، يا يك عضوش زايد است ، : خالف مجراى عادت متولد مى شوند، مانند
يا با خلقت مشوه و قبیح متولد مى شود و بر خالف خلقت انسان به وجود مى آيد، پس اينھا را دلیل مى 

  :حكیم رد كرد بر ايشان و گفت  )77())ارسطاطالیس ((كردند بر ابطال مدبر حكیم و 
چیزى كه گاھى بنابر عارضى چند كه در رحم حادث شود به عمل آيد، منافات ندارد با آن كه عقل حكم كند 

مى بینى كه : و تو اى مفضل . ن اكثر امور بر قانون حكمت واقع مى شود البته مدبر حكیمى مى بايدكه چو
اصناف حیوانات اكثر ايشان بر يك مثال و بر يك نھج مى آيند كه دو دست و دو پا و پنج انگشت مى دارند و 

شود، يا در ماده كه جنین آنچه نادرا بر خالف اين واقع مى شود به سبب علتى است كه در رحم حادث مى 
از آن به ھمى مى رسد عارض مى گردد چنانچه بال تشبیه صانعى كه خواھد صنعتى را به عمل آورد و به 
  .اعتبار نقصى و علتى كه در آالت و ادوات او ھست نوع ديگر شود و اين منافات با حكمت و تدبیر صانع ندارد

ا از رحم و از ماده زايل گرداند كه مستوى الخلقه فرزند متولد خدا قادر بود كه اين علت ر: و اگر گويند كه 
  .شود

براى آن نكرد كه مردم بدانند كه اشیاء به محض طبیعت به عمل نمى آيد كه ھمیشه بر : جواب گوئیم كه 
يك نھج باشد و غیر آن نتواند بود، بلكه به تقدير و عمد صادر مى شود از خالق حكیم مبین كه گاه چنان مى 

فتبارك ند گاه چنین و استدالل كنند بر آن كه ھمه محتاجند به ايجاد خالق و قدرت او به نھايت كمال برسند ك
  .اهللا احسن الخالقین 

بگیر آنچه به تو دادم ، و حفظ كن آنچه به تو بخشیدم ، حمد كن نعمت ھاى او را و شكر ! اى مفضل 
ق كه شرح كردم براى تو از ادله بر خلق و شواھد بر صواب به تحقی. پروردگار خود را و مظیع دوستان او باش 

  .تدبیر اندكى از بسیار و جزوى از كل ، پس تدبر كن در آن و عبرت بگیر از آن 
قوت بر فھم و حفظ اينھا مى يابیم ، پس دست مبارك خود را بر سینه ! من گفتم به يارى تو اى موالى من 

ت خدا و فراموش مكن ان شاء اهللا تعالى ، پس غشى بر من حفظ كن به مشی: من گذاشت و فرمود كه 
  چگونه مى يابى خود را اى مفضل ؟: عارض شد و افتادم ، چون به ھوش آمدم فرمود

به يارى و تقويت و تاءيید موالى خود غنى شدم از كتابى كه نوشته بودم و ھمه در نزد من چنان : گفتم 
  .و موالى خود را حمد و شكر مى گويم چنانچه سزاوار است  .حاضر است كه گويا از كف خود مى خوانم 

فارغ گردان دل خود را و جمع كن به سوى خود ذھن و عقل و اطمینان خود را و به ! اى مفضل : پس فرمود
زودى القا خواھم كرد به سوى تو از علم ملكوت آسمانھا و زمین و آنچه خدا خلق كرده است در آنھا از 

اصناف مالئكه و صفوف و مقامات و مراتب ايشان تا سدرة المنتھى و ساير خلق از جنیان عجايب مخلوقات و 
ھر . و آدمیان از زمین ھفتم و آنچه در زير ثرى است تا آنچه اكنون فرا گرفته اى جز وى از اجزاى آن باشد

بلند ھست و دلھاى  وقتى كه خواھى برو و بیا با ما مصاحبى و در حفظ و حمايت خدائى و تو را نزد ما مكان
مؤ منان تو را مى طلبند مانند آن تشنه كه آب طلب كند و آنچه را به تو وعده دادم از من سؤ ال مكن تا خود 

  .بگويم به تو اى مفضل 
پس برگشتم از نزد موالى خود با نعمتى و كرامتى كه ھیچ كس با چنین حالى برنگشته : مفضل گفت 



  )78(.بود
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توصیف مى كند و  ))ذى الجالل و االكرام ((امام اسم به اين معنى را با صفت قطعا درست نیستند چگونه 

  .را بر آن عطف مى كند ))النور االعظم ((سپس 
  .42سوره انفال ، آيه  -71
  .30سوره توبه ، آيه  -72
  .چون اعمال نیك را از روى اختیاراتشان نكرده اند -73
الف ، منكران صانع و بعث و قیامت كه در اصطالح قرآن ، دھريان و : معطله عرب عبارت بوده اند از -74

  .185، و االعراف 24جاثیة ، رجوع كنید به ال. طبیعت گرايان خوانده شده اند
  .گروھى كه خدا را قبول داشته اند ولى بعث و نشور را انكار مى كردند: ب 
  .گروه سوم بت پرست بوده و انبیا و رسوالن را قبول نداشته اند: ج 

  .، چاپ قاھره 253، ص 2ملل و نحل ، ج : نك 
به ضم باء (معتقد بوده است كه صورت صحیح اين كلمه بدون الف و الم است بخت نصر  عالمه قزوينى -75

موحده و سكون خاء معجمه و ضم تاء مثناة فوقانیة و نون مفتوحه و صاد شدده مفتوحه و در آخر راء مھمله 
.(  

  .نیست  6051اين احتمال در نسخه ش  -76
قبل از میالد در استاگیرا از بالد  384ارسطو فرزند نیقوماخوس از حكماى مبرز جھان است كه در سال  -77

قبل از میالد در گذشت او در ھفده  322مقدونیه از مادر متولد شد و در شصت و سه سالگى به سال 
  .دانش آموخته است سالگى به آتن سفر كرده و نزد افالطون 

تعلیمات منطقى و قواعد علم : درباره او مى نويسد - رضوان اهللا علیه  -رھبر فرزانه انقالب آيت اهللا خمینى 
میزان كه پايه دانش بشرى است مرھون تالش ھاى اين فیلسوف بزرگ است چون بنیان تعالیم منطقیه كرد 

در پیش تعالیم اين بزرگ مرد زانو به زمین زد و زمین  به معلم اول مشھور شد و شیخ الرئیس اعجوبه روزگار
تاكنون به قواعد منطقیه كه ارسطو بنا نھاده احدى را ياراى اشكال   ادب بوسیده و به گفته شیخ الرئیس 

  ...نبوده و آراء متین او دستخوش نقض و ابرام نشده 
ش به تعظیم و مدح در كالم سلیل زھى افتخار براى ارسطو كه نام: مرحوم آيت اهللا شعرانى مى نويسد

  :نبوت برده شود و سزد كه بر اقران خود بدين فضل مباھات كند گوئى حافظ از زبان حال او گفته است 
   

  لطف ها مى كنى اى خاك درت تاج سرم    من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر گذرم

  ...رساله نفس ، طبیعیات ، كائنات و: آثار برجسته او عبارتند از
برخى از فقرات حديث : ، در فراز پايان حديث مى نويسد151، ص 3مرحوم عالمه مجلسى در بحار ج  -78



  .مى دانند) حقیقت را بھتر -صلوات اهللا علیھم اجمعین  - خداوند و حجتھاى او (اشاره به تجرد نفس دارند 
بلكه حديث ، اشاره به وجود مجردھايى ، غیر از نفس مجرد : یقه مى افزاينداستاد عالمه طباطبائى در تعل

و از ھمین تعبیر استفاده مى شود كه توصیف چیزى  و كذلك االمور الروحانیة اللطیفة: دارد، چنان كه فرمود
  .به روحانى و لطیف در انبار، مشعر بر تجرد آن است 

 


