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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  

 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ می ٠٩

  

 !مبران استامعجزه تنھا و تنھا کار پي
  

و دوست بسيار محترم و عزيزی که ھميشه لطف دارند و ھمواره، باوجودی بزرگی و حقی که به خاطر دانندگی 

سابقۀ مبارزات خستگی ناپذير، تابناک و انسانی شان در راه رھائی مردم کشور ما از بند استعمار جديد و استثمار 

بر خيلی از کسانی مانند من دارند، و من ناچيز را با تيلفون ھای شان اغلباً سرفراز می کنند و عزت می بخشند، 

ميده می شود ياد نموده فرمودند که اسم اين دستگاه نا" جادو "ضمن صحبت ھا از دستگاه گيرندۀ کوچکی که

  . می گذاشتند، نه جادو" معجزه "محيرالعقول را بايد

 دوستانۀ من اين بود که جادو مناسب ترين نام برای آن دستگاه است، زيرا ۀجوابی از روی شوخی و توأم با خند

می باشد، نمی ) با مقايسه با پيامبران(ن ھای عادی معجزه تنھا کار پيامبران است و اکتشافات علميی را که کار انسا

  : زيرا. توان معجزه خواند

ـ  بعد از پيامبر اسالم، آنگونه که در قرآن ھم آمده است، ديگر پيامبری برای ھدايت انسان ھائی که کامالً ھدايت ١

  . شده اند، فرستاده نمی شود

 نش انسان منشأ گرفته نقش دارد، در حالی که در معجزه ھيچ علميی که از داقواعد و قوانين" جادو "ـ  در توليد٢

   و قدرت الھی رولی بازی نمی کند و،  اء و انبياءگونه قاعده و قانونی غير از کرامات اولي

، در صورتی " است که کسی ديگری نتواند با آن معارضه کنداءدست انبيه وقوع امری خالف عادت ب"ـ  معجزه ٣

تمام دانشمندان جھان می توانند از قوانين طبيعت و از علم و دانش يک " جادو "ھائی مانندکه در توليد فرآورده 

  . ديگر استفاده و پيروی کنند و با ھم معارضه کنند

حضرت سليمان عليه السالم که حيوان و جن و انس و پری و ديو  را ) معجزه(ت به طور مثال کار ھای خالف عاد

 جان را می دانست،  اگر ديو يا دشمنی با نيت بد در وقت نماز نزديک آن حضرت مسخر نمود، زبان جاندار و بی

که چنين کار ھائی از انسان ھای عادی ساخته ...  می شد، از آسمان بر وی آتش می باريد و او را می سوزاند و 

  .يا اين که يک رکعت نماز آن حضرت يک شب و يک روز وقت می برد. نيست
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نمی دانم که در آن زمان چند بار و چند رکعت نماز در روز بر !  يک رکعت نمازيک شب و يک روز برای

  بود؟ ... مردمان فرض و واجب و سنت و 

نماز جمعه و ( اگر فرض را بر آن قرار بدھيم که بر مردمان آن روزگار مانند امروز سی و دو رکعت نماز در

روز فرض و واجب و سنت ) ا فعالً به جای شان می گذاريم ر... نوافل و نماز تھجد و نماز مسجد و نماز شکرانه و 

طور الينقطع در نماز ه بوده باشد، بايد آن حضرت برای سی و دو رکعت نماِز روزانه، سی و دو شب و روز را ب

  ... می گذراند؛ بدون خواب و خوراک و دست شوئی و

دند، نماز ھای اصلی و قضائی روز ھا و به  می شدند، اگر قضائی خوانده می شای ديگر که قضنماز ھای روز ھا

بايد ) به قول بلعمی(رت طی پنجاه و پنج سال عمر شان ھمين ترتيب ھفته ھا و ماه ھا و سال ھای ديگر را آن حض

يا زنده شدن مرده با دم گرم عيسی مسيح، يا شق ! به کمک ھمين معجزه، که خاص  پيامبران است، ادا می کردند

  ... بزرگوار اسالم و معجزات حضرت موسی  و القمر توسط پيامبر

د، ساخته ن جادو نقش بنيادی را بازی می کنآيا اين کار ھا از عھدۀ يک رياضی دان يا يک فزيکری که در ساخت

  و يا حرف زدن با نباتات در توان کدام عالم و دانشمند است؟ ... است؟ ھمين گونه زنده کردن مرده و 

يادآور می شود که ھر روز در محراب مسجدی که آن "  السالمر مرگ سليمان عليهاندر خب "بلعمی در نوشتۀ

درختی بُرستی که سليمان ھرگز نديده بودی، و سليمان نماز می کردی و درخت با " خواند  حضرت در آن نماز می

سليمان آن را . درخت بگفتی"  ی؟ئچه کار را شاتو را چه خوانند و : " سليمان او را گفتی.  او به سخن آمدی

  ..." برکندی و بگفتی تا جای ديگر بنشاندندی و بفرمودی تا به کتب اندر بنوشتی که اين فالن کار را شايد

از يمن به معجزه ھای حضرت سليمان عليه السالم خيلی زياد اند؛ مانند انتقال تخت ملکه سبا در يک طرفة العين 

  :در اين خصوص آمده است "  طھورۀکتابخان"  مندرج در در يکی از مقاالت . (کشور فلسطين

 نامه ای برای او می فرستد و آنھا را دعوت می کند به - باز به نقل قرآن کريم -بعد از اين جريان است که سليمان "

 بلقيس ھم با بزرگان کشورش مشورت می کند و آنھا می گويند ما حاضريم بجنگيم، ولی بلقيس می. اسالم و تسليم

گويد جنگيدن مصلحت نيست و باالخره خودش تصميم می گيرد که بيايد به حضور سليمان برود و قضيه را آنجا 

دليل اين را که چرا يک بار می گويند جن وی را آورد و يک بار می گويند او . " ختم کند، راه می افتد و می آيد

 سی و ھفت در سوره نمل تان بيشتر به آيات بعد از آيبرای اطمين. خود نزد سليمان پيامبر آمد فعالً از من نپرسيد

 باشد که در نتيجۀ آن، ه ای، ولی خارق العاده ترين معجزۀ وی شايد معجز...، تسخير باد ھا و ابحار و )رجوع کنيد

حضرت سليمان بعد از مردن  يک سال بدون اين که جسد مبارکش بپوسد و يا به زمين بيفتد و يا کسی از انس و 

 نبات و حيوان، و جاندار و بی جان از مرگ وی آگاه شوند، برروی عصايش و برروی دو پايش ايستاده بود جنس،

و از ھيبتش کسی يا چيزی را جرأت نبود که به نزديکی آن حضرت برود، تا اين که ديوان کار مسجد بيت المقدس 

  : ماجرا را بھتر است از زبان بلعمی بشنويم! را تمام نمودند

تو چه : "گفت كه." خروب خوانند: "گفت" تو را چه خوانند؟:" وزی سليمان درختی ديد نوُرسته، پرسيد كهپس ر" 

  :گفت" ی؟ئكار را شا

سليمان بدانست كه او مرگ ." ی كن و بر او تكيه كنئ من عصا ام، يعنی كه تو از من خرابِی بيت المقّدس را ُرسته "

ی كرد، و چون نماز كردی، بر آن عصا تكيه كردی تا بتوانستی ئصاآن درخت ببريد و از وی ع. آمدرا نزديك 

 ديوان كار نكنند و   المقّدس را عمارت بسيار مانده است كه چون او بميرد، و سليمان دانست كه مزكِت بيت. ايستادن

. مام كننديارب، مرگ من از ديوان و پريان پنھان كن تا اين مزكت ت: " پس گفت. سليمان را دل بدين مشغول شد
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. پس خدای عّزوجّل، او را اجابت كرد. خدای، عّز و جّل، دعای او را اجابت كرد و ھنوز كاِر يكساله بمانده بود

 آن چوب افكنده، چنان كه پيش از آن بودی،  چون عمر سليمان تمام شد، ايستاده بود و نماز ھمی كرد، خويشتن از برِ 

 ھای سنگين  ديوان شب و روز كار ھمی كردند و ستون. ليمان مرده استو ھمچنان ايشان ندانستندی كه س. و بمرد

ھمی بريدند مخروط، و ھمی آوردندی تا مزكت را بنا تمام شد و خدای، عّزوجّل، چمنده را بفرستاد تا عصای 

 .سليمان را بخورد، و چون سيصد و شصت روز بگذشت، آن عصا خورده آمد و بنای مزكت تمام كرده بودند ديوان

  ..." سليمان، عليه الّسالم، بيفتاد 

قطاری را به ھوا بلند کند   "ديويد کوپرفيلد " برود يا مانند ... بھرحال، شايد انسان به ماه و مريخ و زھره و زحل و 

ه ولی دو پاره کردن ماه با يک اشاره به ھيچ صورت ـ اگر آن انسان پيامبر نباشد ـ ن يا آن را از ديده ھا پنھان نمايد،

  .    از او و نه از کسی ديگر ساخته است

  

  . مزکت يعنی مسجد و عبادتگاه، و چمنده در اين جا  کرم معنی می دھد:نوت

 

  


