
 اگر براستی ايرانی و آزاد انديش هستيد  اين نوشتار را چندبار و با دقت بخوانيد
 

 آيا فرعون مصری فرستاده اهللا بوده است و يا محمد تازی ؟
      

         تVا آVنون  بسياری از سفسطه سازان اسالمی به خاطر منافعی آه از آئين تازی به جيبهايشان فرو رفته    
      Vيده انVی رود  آوشVور باز گشائی های           و مVی و در خVی را ، منطقVرام بيابانVن مVخنان ايVيهوده سVتون  و بVا مVد ت

برهVنه از جامVه راسVتی  بVه خVورد پVيروان نVادان و فريVب پذيVرخود بدهند ، اما بی اينكه راه گريزی بر پذيرش                
شده و دانش دانVش  و آگاهVی هVای راسVتين باشVد ، امVروز پVس از  يكهVزارو چهارسVد سVال پيراهVن ريا دريده                          

توانسVVته اشVVت  اهريمVVن و دروغVVپرداز بVVد آVVردار را در دادگVVاه آگاهVVی و خVVرد بVVه پرسVVش و جسVVتجو بنشVVاند و     
روشVنائی را از بVازار مكVاره تاريكVی و بVی خVردی بيرون بياورد ، برای نمونه يكی از هزاران نمودار ی را آه            

ن نشانيد و از آنان خواست تا يك بار  و تنها يك ميVتوان بVه اسVانی در برابVر ديدگان نا آگاهان  و بريب خوردگا            
بVار جنگ افزار خرد ستيزی راآنار بگذارند و با انديشه آدمی به آنچه در اين نوشتار آمده است به ان نوشتار        
بVنگرند ،  آاوشVگر آنچVه در ايVن نوشVتار مVی آيVد ، نVه آافVر زاده ئVی  دين ستيز و نه اهريمنی دشمن اهورا و               

بلكVVه مVVردی از تVVبار يVVك خVVاندان ايرانVVی بVVه زنجVVير اسVVالم آشVVيده شVVده ام آVVه خVVرد آدمVVی مVVرا بVVه  آفرينVVنده اسVVت 
جسVVتجوئی ژرف پVVيرامون آئيVVن تVVازی ومسVVلمانی نمVVوده اسVVت و اگVVر سVVخنی پVVيرامون ايVVن مVVرام مينويسVVم و       

ميدانم  هيچ مVيگويم  و آنVرا آشتار گر  ، آدميت ستيز و برخوردار از همه انديشه های اهريمنی و ديو خو ئی            
 سال ١٤٠٠چVيز بجVز خVرد و نوشVتار های خود تازيان و تازی نامه انگيزه اين دالوری نشده است آه پس از          

و بVرای نخسVتين بVار بVرگ بVرگ و واژه به واژه خود تازی نامه و يا قرآن را به دادگاه انديشه فرا بخوانم   و                    
 فرزندان مرز و بومم آه چهارده سده فريب اين بVر روی مVيز خVرد  و آدميVت آVه جVای او نيسVت بنشVانم  و بVه                 

اهريمVن آشVتار گVر و بVی مايVه را خVورده انVد بگويVم شVما اگVر روز را پذيرا هستيد با وجود آفتاب و شام را از                    
درخشVش سVتارگان شناسVائی مVی آنيد وجای هيچ گونه ترديد نيست  آه  برای پذيرش  ويا نه پذيرفتن هر چه               

يد انگVيزه هائVی نVير وجVود داشVته باشد  آه برخی از اين انگيزه ها نمايان  و برحی               در آفريVنش وجVود دارد بVا       
پVنهان هسVتند تVا زمانVی آVه دانVش پيشVرفته تVر بشVود وآن انگVيزه هVای پVنهان مVانده را آشVكارنمايد  و آن گره                     

چپاول پای بسVته را بگشVايد  ،   يكVی از سVهمگين تريVن پديVده هVای آفرينش آه با خون و خشونت و آشتار و               
بVVه گيتVVی نهVVاد و از بسVVياری سVVنگدلی و پيچيدگVVی سVVخنان ايVVن  آVVودك بدخVVيم  هVVيچ آVVس را يVVارای پرسVVجو و       
جسVتجو در بVاره آن نبود دين تازی يا همين اسالم ناب محمدی مسباشد ، آه نگرشی ژرف برگاهنامه آفرينش           

زاده جاه جوی و ماجرا ساز ايرانی  بVه مVا مVی آموزد محمد در آن هيچ نقشريشه ئی نداشته وبد خيمی يك شاه                 
آVه در هVر ديVار خVود را بVه نامVی ، بVه ديگVران شناسVائی مVيداد و بVرای سVرنگونی خادنVان ساسVانی  بVه دست                      
آورده تVVاج شاهنشVVاهی ايVVران مVVی آوشVVيد ،  ايVVن مVVرام خشVVن  و افسVVار گشسVVخته و آدميVVت آVVش را سVVاخت و      

پس از ساليان سودجويان دورنگ و آدميت ستيزی به   پرداخVت و در ميهVن شكسVت خVورده مVا رهVايش آرد تا                 
نVVام مVVال  سVVنگ ايVVن مVVرام آشVVتار گVVر را بVVه سVVينه بزنVVند و جايگVVاه مغVVان و برخVVی موبVVدان گVVژ انديVVش را در          

 . روزگاران نوين بگيرند 
           نگرسVVش آدمVVی گVVون و دلسVVوزانه  بVVر ايVVن نوشVVتار ،  مVVال و فريVVبخورده ماليVVان را نVVه تVVنها بVVه انديشVVه  

 سده  آه از پيدايش اسالم می گذرد ١٤خواهد افكند ، بلكه  اين نوشتار سندی است آه تاآنون در درازای اين               
. ، يVا آوششVی بVرای دسVت يافتVن بVه آن نشVده و يا جرأتی برای آنكاش و جستجو در اين پيرامون نبوده است         

ها را آه بازگو آننده بيهودگی بی چون و ايVن فVرزند آوچVك ايVران بVر خVود بايسVتنی دانستم تا اينگونه نمودار              
اين مرام آشتار گر است با همه جان و روان به هم ميهنانم آه فريب اهللا خشن } آVتاب  {چVرای اسVالم و نسVك      

و بVVی بحشVVش و مهVVر تVVازی را خVVورده انVVد و ايVVن هVVيوالی بVVی مهVVر و گذشVVت را واژگونVVه خVVدای مهVVربان و          
نخست اين پرسش را روياروی همه خوانندگان گرامی اين     . ان نمVايم    بخشVاينده شVناخته انVد ، گزارشVگرانه بVي          

 .نوشتار و باال تر از همه ،  روياروی آدميت و انديشه و خرد آدمی  ميگذارم 
         آيVا  از ديدگVاه اسVالم  فVرعون آدمVی زاده ئVی  نيكو آار ويا آشتار گری اهريمن گون و ديو وش و نيكی        

سVخن نيسVت آVه فرعون آنچنان آه در خود تازی نامه و ديگر نسكهای  دينی آمده    سVتير بVوده اسVت  ؟   جVای        
اسVت يكVی از پلVيد تريVن ، خود خواه ترين  و آدميت ستيز ترين  آسانی بوده آه همگان اورا يك نمودار بی آم             

 خود و آاسVت ازسVنگدلی و آشVتار گVری و بVد آVرداری شVناخته انVد و هVرآجا بخواهVند يVك نمونه بی همانند از                      
 ..خواهی و بدآيشی و اهريمن خوئی را به ديگران بنمايانند سخن از  فرعون به ميان می آورند 

فVرعون آئيVن هVا و روش هائVی دارد آVه بسيار زشت ودرخور نكوهش و برای آدميت زيان بار است ، فرعون                 
              Vا همVا و  بVا را يكجVتيزی هVت سVا وآدميVی هVو وشVه ديVرعون همVت ، فVتارگر اسVيم و آشVتی   دژخVندی و پسVه بل

هVايش  بVه همراه خود دارد ، فرعون ديو است ، بد آردار است ، خون آشام است ، خدا ستيز است  و فرعون       
بVه آن انVدازه آميخVته بVا زشVتی هVای زندگی ميباشد آه سخن گفتن از بديهايش در سد ها آتاب نمی گنجد ، اين           

 . همان چيزی است آه در تازی نامه نيز آشكارا آمده است



          امVا اآVنون از پVيروان مVرام آشتار گر تازی و فريب خوردگان تاريخ ميخواهيم تا با نگرش بر آنچه آه             
در ايVن نوشVتار خواهVد آمVد ،  به فرهنگ و خرد پيش رفته جهانی پاسخ بگويند و به درستی بر اين بيانديشند          

ندگار انديشه های اهريمنی  آه تازی نامه آVه چگونVه و چVه ميشVود آه اين فرعون زشت خو و بد خيم و خداو        
آنجنان او را آماج تير زهر آگين سرزنش های خود ميكند ، ناگهان برای محمد تازی و سرپرست فرهگی او ،                
مايVا   ويVا ناجVا  و يVا بVود ويVا بهVبود و يVا روزبVه ويVا بVرزويه  ويVا خشVنودان و يVا پسVر بخشVودان ويVا سلمان                       

آشكار می شود ، تا آنجا آه زشت ) قVانون گزاری  ( تريVن پديVده آئيVن نامVه نگVاری      فارسVی ،  در نمVای  گرامVی      
تريVن روش آدم آشVانه فرعونVی را  بVه نVام يVك روش شVهرداری و اداره سرزمين اسالمی و مردم مسلمان در                    

 تازی نامه  ارائه می دهند وخيره سرانه  نام روش اهللا  ويا اللهی بر آن می گذارند ؟
 

  :يرين اين بخشنامه ويا نمايشنامه سياسى رويدادها اين چنين بيان شده انددر بندهاى ز
 

 )سوره االعراف(بخشنامه سياسى االعراف 

بند    بازگشائى از تازى نامه
)آيه(

َفُغِلُبوْا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوْا  شكست خوردندوسرافكنده بازگشتند) ساحران(سرانجام 
١١٩ َصاِغِريَن

١٢٠ َوُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن )در برابر موسى(جده فرو آوردوجادوگران سرس

١٢١ َقاُلوْا آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِميَن  هر دو جهان ايمان آورديم) تربيت آننده  (گفتند ما به سازنده

١٢٢ َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن خداى موسى و هارون

 :مغزه اين پرسش فرعون اين چنين است
ن گفت آيا پيش از اينكه من به شما اجازه دهم به او ايمان فرعو 

براستى آه اين يك  ؟ ) سخنان موسى را باور داشتيد(آورديد 
نيرنك است آه شما در شهر پي ريزى آرده ايد تا مردم شهر را 

بشما نشان ( از آن بيرون ببريد، پس به زودى خواهيد فهميد 
ستگانش خط و نشا ن ميدهم ، او در اينجا براى موسى و پيو
 )سهمگينى مي آشد و آنها را ميترساند

فرعون در اينجا با به رخ آشيدن يكى از روشهاى سياسى و يا  
زمان خود ، آه خود او نيز آئين گذار ، ) قانون(آئين هاى ادارى 

پايه گذار و سازنده اين آئين نامه آدميت ستيز بوده است بهره 
از اين روش ادارى آه براى مي گيرد و دگر انديشان خود را 

شكنجه و نابودى ناباوران و ناپذيرندگان خود بكار مى برده است 
همگان را مى ترساند و آنان را به مرگى دشوار آه روش ادارى 

و آئين سرزمين گردانى آن مرد آدميت ستيز بوده است بيمناك مى 
درنده خويانه زيرين فرعونى را به ) قانون(آند و روش و آئين 

 خ آنان مى آشد ر

َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِه َقْبَل َأن 
آَذَن َلُكْم ِإنَّ ؟ َهـَذا َلَمْكٌر 

مََّكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة 
ِلُتْخِرُجوْا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف 

 َتْعَلُموَن

١٢٣

 :مغزه اين سخن تازى اين چنين است
از پشت قطع ( من دست و پاى همه شما را از پشب مى برم  

 و پس از آن به صليبتان مى آشم) ميكنم 

ُألَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن 
١٢٤ ِخَالٍف ُثمَّ ُألَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن

 
آVVه سVVاخته انديشVVه فVVرعون  و آVVارگذاران سVVرزمين    ) قVVانون فرعونVVی  (ايVVن روش و يVVا آئيVVن نامVVه  فرعونVVی   

شد ، در بخشهای ديگری از تازی نامه نيز  آمده است آه فرعونی بودن اين بند از  فرعونVی مصVر باستان ميبا     
آئيVن نامVه هVای  دادسVتيزانه وآدم آشVانه و زيVرپای گVذاردن خواسVتهای راستين مردم را به آدميت  و فرهنگ                    

ين آئين  سال  از  روزگاران فرعون ديده می شود آه هم٢٣ ٠٠آدمVی  می نماياند ، و پس ازگذشت  نزديك به           
در .  آميخVته بVا خشVونت هVای آدم سVتيزانه بيشVتری ، تVبديل بVه يك قانون تازی و محمدی  ميی شود                    ) قVانون (

ايVن جVا فVرعون يكVی از زشVت تريVن شVيوه های برخورد با دگر انديشان و  نا باوران خود را درنده خويانه در                    



 و نVا آمدگVان مVی گذارد ، آئينی  سرچشمه    برابVر ديدگVان  هVم زمانهVای خVود و همVه مVردمان روزگVاران در راه         
گرفVته از انديشVه ئی به راستی درنده خويانه آه ميتوان  اين انديشه را بيشتر به خوی جانوران پيوند داد ونه              
انديشVه ئVی است آه آدمی آن را به خود ويا خدای خود ويا رهبران خود پيوند  دهد ، و فرعون ستم گستر اين            

 را بVرای بVيم دادن و ترسVانيدن و سVرانجام آشVتن و دست و پا بريدن آسانی آه او را      آئيVن و يVاروش نVا آدمVی        
  . باور نداشته اند به آار می برده است

پVس از بخشنامه سياشس و يا سوره االعراف ، بازهم  يك نمايش نامه هم گون و اينچنينی ديگر را در             
 نمايش نيزفرعون دوباره  دربرابر موسی و برادرش هارون و  تVازی نامVه مVی يابVيم آVه  در پايان آن  پرده از                

پVيروان و يVاران همVراه شVده موسVی و دگVر انديشانش  ايستاده و همچنان با موسی در گير است و همين آئين                     
درنVده خويانVه و آدميت ستيز را برای نابودی موسی  و باورداران او به رخ می آشد وبازگوئی      ) قVانون (نامVه   
  . می آند

        واآVنون بيائVيد تVا نگرشی داشته باشيم  به بخش ديگر اين  نمايش آه بيگمان انديشه ئی اهريمنی ويك           
تVراژدی بVزرگ آدميVت سVتيزانه بVه شVمار مVی رود و فVرعون بVازهم در ايVن پVرده از نمVايش ، همان آئين نامه                    

اآنون .  طVه دو باره گوئی  ميكند  سVتمگرانه  خVودرا در بخشVنامه سياسVی و يVا بVه گفVته سVاده دالن در سVوره           
 .بنگريم به سوره طه و تكرار ماجرای ستيز با آدميت از راه به بازی گرفتن باور های ساده دالن نا آگاه 

 
         خVدا ونVد ويVا آنكVه  با نگرش ژرف به تاريخ خواهيم دانست  و همگان آگاه نيز ميدانند آه او سازنده و               

        Vوی محمVدرز گVواره انVنار محمد تازی   به او آموزش سياسی      و همVامدادان در آVامگاهان  وبVود و شVازی بVد ت
،  در اين بخش از نمايشنامه طه و در پرده ميانی اين نمايشنامه آمدی هنگام برخورد        )سلمان فارسی   ( ميداد  

اين ( نمايد موسVی و فVرعون  نVيز بVه محمVد  مVی آمVوزد تVا رويVداد درگVيری آنVان را  به اينگونه دو باره گوئی                  
مVرد آه به راستی خداوند ويا اهللا  و  راهنمای بی چون و چرا و سازنده محمد تازی بشمار می رود آسی بجز         
مايVا و يVا ناجVا و يVا روزبVه ويVا بVرزويه ويVا بود  ويا بهبود ويا خشنودان و يا اين بخشودان ويا ابن ماهان آه                 

 . )تازيان اورا سلمان فارسی ناميده اند نيست 
 

 )سوره طه(بخشنامه سياسى طه 

بند    بازگشائى از تازى نامه
 )آيه(

آنچه در دست راستت دارى، آنچه را آه آنها ) بيانداز(و بيافكن 
ساخته اند مى بلعد و نيرنگ جادوگر برنده و يا رستگار نمى شود 

  آه آمده باشد از هرآجا

َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما 
نََّما َصَنُعوا َآْيُد َصَنُعوا ِإ

َساِحٍر َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث 
 َأَتى

٦٩ 

بس جادوگران فروتنانه سر سجده فرود آوردند و گفتند به خداى 
 هارون و موسى ايمان آورديم

َفُأْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا َقاُلوا 
 ٧٠ آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى

اينكه من اجازه دهم به ا و ايمان آورديد؟ فرعون گفت آيا پيش از 
آه به شما جادوگرى را ) موسى(بى گمان او همان بزرگ شماست 

قطع مى (آموخته من دست و پاى همه ى شما را از پشت مي برم 
و پس از آن بر روى تنه درخت خرما به صليبتان مى آشيم تا ) آنم

بدانيد آه آدام يك از ما شكنجه سخت ترى داريم و 
 تريم)جاودانه(ايدارپ

َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن 
َلُكْم؟ ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَِّذ ي 
َعلََّمُكُم السِّْحَر َفَلُأَقطَِّعنَّ 

َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخَلاٍف 
َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل 

اًبا َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذ
 َوَأْبَقى

٧١ 

 
آشVكارا و بVی اينكه هيچ راه گريزوانكاری برای فريب خوردگان اسالم آورده پيدا شود ،  ديده و روشن                        

و بVيرون از مVرز انكVار مVی شVود آVه در بخشVنامه سياسVی طVه  نVيز راه بر هرگونه دو دلی برروی باور داران             
 درخشنده نمايان  می گردد آه  آئين وروش دست و پا ی نا فريVب خVورده تVازی نامVه بسVته  شVده و بگونه ئی               
فVرعون وفرعونVيان بVوده اسVت و هيچ جائی برای        ) قوانيVن   (بVاوران و دگVر انديشVان را بVريدن از روش هVای               

 .گفتگو و سفسطه برای پيروان تازی نامه در اين پيرامون وجود ندارد
طVVه آمVده ، يVVك نمVايش پايانVVی ديگVر نVVيز در بخشVVنامه    افVزون بVVر ايVن دو بخVVش  نمايشVنامه آVVه در االعVراف  و     

همه چيز را آشكارا و ) قرآن (يافت  ميشود آه برای فريب خوردگان تازی نامه     )سوره شعرا (سياسVی  الشعرا     



المVVاس گVVون روشVVن ميVVنمايد اآVVنون بيائVVيد بVVا ديدگVVان بVVاز ، آدمVVی وشVVانه  و برهVVنه از خودخواهVVی و فرهVVنگ     
 . اينچنين آمده است) آيه هايش(ه الشعرا بزنيم آه در بندهايش ستيزی سر ی به نمايشنام

 
 )سوره الشعرا(بخشنامه سياسى الشعرا 

بند    بازگشائى از تازى نامه
 )آيه(

 ٤٦ َفُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن پس جادوگران سر سجده و تعظيم فرود آوردند

 ٤٧  آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَنَقاُلوا گفتند ما بةخداى هر دوجهان ايمان آورديم

 ٤٨ َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن خداى موسى و هارون

فرعون گفت آيا پيش از اينكه من بشما اجازه دهم به او ايمان 
همان بزرگ شماست آه ) موسى(بى گمان او ) به خدا (آورديد؟ 

من به زودى دست وپاى همهء . به شما جادوگرى را آموخته است
 و به صليبتان مى آشم) قطع مى آنم(زپشت مى برم شما را ا

َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم 
ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَِّذي َعلََّمُكُم 
السِّْحَر َفَلَسْوَف َتْعَلُموَن 

َلُأَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن 
 ِخَلاٍف َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن

٤٩ 

 
         بVر رس ايرانVVی ايVVن بخشVها از تVVازی نامVVه ويVا بگفVVته فريVVب خوردگVان قVVرآن مجVVيد ويVا قVVرآن آVVريم  آVVه      
آرامVت و مهربانVی اللهVی را در بVريدن دسVت و پای دگر انديشان می جويند ، با ارائه و به نمايش گذاردن اين                  

خردراستی ستيزی برجای  نمی گذارد سVه بحVش بسVيار روشVن از تازی نامه ديگر جائی برای دودلی هيچ بی                 
يك ) محالفين و يا بزبان تازی آافران(و بVايد پذيVرا شVد آVه قVانون بVريدن دسVت و پای دگر انديشان و ناباوران         

 .روش و آئين نكوهيده فرعونی و بازمانده از روزگاران آن ديو بد سرشت وآدميت ستيز می باشد 
ش سلمان فارسی در سرتاسر تازی نامه فرعون را به همين انگيزه                  محمVد تVازی ويVا اسVتاد و آموزگVار          

آVه دسVت و پVای يهوديان و ناباوران خود را می بريده است سرزنش و نكوهش آرده اند و فرعوون را مردی           
آدميVت سVتيز و بVد آVردار خوانVده انVد و در افسVانه غVرق شVدن فVرعون در رود نVيل نVيز از بVه آيفر رسيدن آن                          

و ناباوران خود را به صليب ميكشيد ) محالفين(شVادمان شده اند ، زيرا آه فرعون دگر انديشان      دژحVيم بسVيار     
و دست و پای آنها را به موجب بند های باال از پشت می بريد ، و بايد پذيرفت آه براستی نكوهيده و اهريمنی               

 صليب بكشد و  دست و پای خود را به  ) محالفين(اسVت آVه بVه هVر نVام و زيVر هرگونه شعاری انسان ناباوران                  
امVا ناگهVان اهللا تازی ويا سلمان فارسی آموزگار پير و فراموشكار محمد ،          ) . قطVع آVند   (آنVان را  ازپشVت بVبرد         

از يVVاد مVVی بVVرد و فVVراموش مVVی آVVند آVVه بVVه صVVليب گشVVيدن و دسVVت و پVVا بVVريدن دگVVر انديشVVان ، آئيVVن و روشVVی  
كار ويVVا خVVود آنVVان سVVرزنش شVVده و آVVاری اسVVت بVVه راسVVتی     فرعونVVی بVVوده و از سVVوی اهللا فراموشVV  )  قVVانون(

نكوهVVيده آVVه تVVنها از دسVVت  آدمكشVVان اهريمVVن وش و دژخVVيمان آدميVVت سVVتيز بVVر مVVی آيVVد  و بVVه انگVVيزه ايVVن        
فراموشVی ابلهانVه محمVد و آموزگار پيرش سلما ن  فارسی ، ديده ميشود آه در بخشنامه سياسی المائده ، اين     

فرعونVی آه خود محمديان آن را به سختی سرزنش می آنند ، با افزودن  خشونت ها        دژخVيمانه   ) قVانون (آئيVن   
اللهی واسالمی  برای سرآوبی ) وقانونی (و بVند هVای آشVتار گVرانه تVر ی  بVر آن  ، بVه عVنوان آئين و روشی          

واز آنجا آه دگVر انديشVان و نابVاوران بVه اسVالم  ،  زيVر  نVام سخنی ازسوی  آفريننده آورده وبيان  می شود ،                    
آن را اللهی ميحوانند   روش ويا قانون آشور مداری محمد آه خود را فرستاده اهللا می نامد و پيروان آن مرد            
تVازی خشVن وآشVتار گVر مVی شود ، و با همه خشونت و آدميت ستيزی آه در اين بند از آئين بربری  فرعونی         

اللهی نيز بر آن می گذارند تا بتوانند ) قانونی(ينی محمVدی پVيدا مVی شVود ،  نVام و عVنوان سVوره و آيVه و يVا آئ                  
بVرای سVرآوبی دگVر انديشVان ونابVاوران اين آئين بربری و آشتار گروبريدن نفسهای گويندگان راستی ها ، از                 
آن بهVره گVيرند و به گفته خود آن شيادان و پيروانشان  روشی اهريمنی و فرعونی  آه در گذشته های دور با            

از فVرعون مصVری سVر مVيزد و فVرياد ننگ بر فرعون درنده خو وآشتار گر را در جهان بلند            زشVتی و خيرگVی      
همان ) سلمان فارسی (مVی نمVود ،  سرانجام به انگيزه فراموش آاری پير مرد دژخيم ، يا  اهللا دروغين تازی               

سVVازنده اسVVالم سVVتين نVVيرنگ و بVVد دلVVی آن پتVVياره پVVير و جVVاه جVVوی و آدميVVت سVVتيزفرعونی  از آ)قVVانون (روش 
جVنگ وخVون و ديVه بVاج  بيرون آورده می شود ، وبه نام فانونی اللهی و آسمانی آه  از سوی آفريننده جهان               
فVرود آمVده اسVت ،  بVرای بسVته شVدن دهVان هVای ناباور و گسترش اين آئينی اهريمنی و آشتار گراز اين آئين                

 . بهره گيری می شود ) قانون(



عVراف و طVه و الشعرا سه بار درگيری موسی و فرعون را بررسی آرديم و ديده شد            در سVوره هVای اال    
آVه فرعون ناباوران و دگر انديشان خودرا به صليب آشيدن و بريدن دست و پايشان از پشت سر بيمناك نمود            

 . 
 

انيم محمد تازی و          اآVنون نگاهVی ژرف وبينشمندانه به بخشنامه سياسی المائده ، بند آن می افكنيم تا بد           
سرپرسVVتش سVVلمان انVVيران چگونVVه بVVا افVVزايش دادن بVVر ايVVن بVVند ازآيفردهVVی جVVانور خويانVVه ، ايVVن بVVند در              

      . خورنفرين و دشنام فرعونی را به آئينی اسالمی و محمدی بازگردان نموده اند
 
 
  

  )المائده سوره( المائده بخشنامه سياسى

بند    بازگشائى از تازى نامه
 )يهآ(

به راستى آه پاداش آنان آه با خدا و پيام آورش پيكار مي آنند 
و در زمين آوشش بد آارانه مى نمايند ، اين است آه ) مى جنگند(

آشته شوند و يا به صليب آشيده شوند يا دستها و پاهايشان از 
پشت بريده شوند و يا از زمين نيست و نابود گردند اين آيفرها 

خوارى و پاداشى دراين جهان ) نين آسانبراى چ(براى آنان 
بشمار مى آيند و در آن جهان نيز برايشان شكنجه بزرگ تدارك 

 ديده شده است

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن 
الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي 
اَألْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو 

ْم ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِه
َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا 

ِمَن اَألْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي 
ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة 

 َعَذاٌب َعِظيٌم

٣٣ 

 
  سال پيش از پيدايش محمد تازی با دست ٢٣ ٠٠         ايVن است همان آئين ويا قانون محمدی آه نزديك به          

 VVVنگين دل بVVVتری سVVVاختن و   ستمگسVVVناك سVVVربرای بيمVVVان مصVVVه درخشVVVتاب هميشVVVرزمين آفVVVرعون در سVVVنام ف
فرمانVبردار نگهداشVتن مVردم آن ديVار از آن بهVره گVيری  مVی شVد و در چهVارده سVده و اندی پيش از اين ، يك                     
شVاهزاده شورشVی و جVاه جVوی ايرانVی بVنام هVای  مايVا ويVا ناجا و يا روزبه ويا برزويه ويا بود ويا بهبود ويا                     
خشVنودان ويVا ابVن بخشVودان و يا ابن ماهان آه تازيان اورا سلمان الفارسی می خوانند ، برای دست يافتن به             
امVپراتوری گسVترده نياآانVيش ايVران زميVن ، دسVت بVه سVاختن دينVی آشVتار گVر زد و شVاگرد بی سواد و نادان                           

بVا گVرد آوری وبكارگرفتVن آئيVن هائی     خVودرا بVه نVام پVيام آوری از سVوی  اهللا بVه تازيVان شناسVانيد و سVرانجام               
بسVيار خشVن وآشVتارگرانه توانسVت انديشVه ئVی اهريمنVی وخونريVزانه را ، بVنام دينVی اللهی و سرشار از مهر                   

 بگVVنجاند و از آن پVVس بVVا سVVپاهيانی )عربVVی(ودوسVVتی در بVVاور مVVردم گرسVVنه و بيسVVواد سVVرزمينهای تازيسVVتان  
رگ جو به سرزمين نياآانی ما يورش آورد و آن نمود آه امروز   خVون ريVز و نVه تVنها جVنگجو آVه سپاهيانی م              

انديشVه تVاريخ بVا يVاد آوری آن آشVتار گVری هVاو چVپاول هVای برهVنه ازپيراهی آدميت  از خويشتن شرمگين و                    
    . سرافكنده است

شما          يVك بVار ديگVر بخVش هائVی از چهVار سVوره ويVا بخشVنامه سياسVی تVازی نامه را پشت سر هم برای                 
بVازگو ميVنمايم تVا بVا نگزشVی ژرف بر اين سوره ها و آيه ها دريابيم آه محمد آشتارگر وستمگستر بوده است           

 ويا فرعون ، بدآاره ئی دژخيم ؟
 
 

بند    بازگشائى از تازى نامه
 )آيه(

 )سوره االعراف(صحنه نخست از نمايشنامه ويا بخشنامه سياسى االعراف 
 ون فرعونىدرگيرى فرعون وموسى و قان

َفُغِلُبوْا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوْا  شكست خوردندوسرافكنده بازگشتند) ساحران(سرانجام 
١١٩ َصاِغِريَن

١٢٠ َوُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن )در برابر موسى(وجادوگران سرسجده فرو آورد



١٢١  آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِميَنَقاُلوْا  هر دو جهان ايمان آورديم) تربيت آننده (گفتند ما به سازنده

١٢٢ َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن خداى موسى و هارون

 :مغزه اين پرسش فرعون اين چنين است
فرعون گفت آيا پيش از اينكه من به شما اجازه دهم به او ايمان  

براستى آه اين يك  ؟ ) سخنان موسى را باور داشتيد(آورديد 
پي ريزى آرده ايد تا مردم شهر را نيرنك است آه شما در شهر 

بشما نشان ( از آن بيرون ببريد، پس به زودى خواهيد فهميد 
ميدهم ، او در اينجا براى موسى و پيوستگانش خط و نشا ن 

 )سهمگينى مي آشد و آنها را ميترساند
فرعون در اينجا با به رخ آشيدن يكى از روشهاى سياسى و يا  

ان خود ، آه خود او نيز آئين گذار ، زم) قانون(آئين هاى ادارى 
پايه گذار و سازنده اين آئين نامه آدميت ستيز بوده است بهره 
مي گيرد و دگر انديشان خود را از اين روش ادارى آه براى 

شكنجه و نابودى ناباوران و ناپذيرندگان خود بكار مى برده است 
ادارى همگان را مى ترساند و آنان را به مرگى دشوار آه روش 

و آئين سرزمين گردانى آن مرد آدميت ستيز بوده است بيمناك مى 
درنده خويانه زيرين فرعونى را به ) قانون(آند و روش و آئين 

 رخ آنان مى آشد 

َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِه َقْبَل َأن 
آَذَن َلُكْم ِإنَّ ؟ َهـَذا َلَمْكٌر 

مََّكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة 
وْا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف ِلُتْخِرُج
 َتْعَلُموَن

١٢٣

 :مغزه اين سخن تازى اين چنين است
از پشت قطع ( من دست و پاى همه شما را از پشب مى برم  

 و پس از آن به صليبتان مى آشم) ميكنم 

ُألَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن 
١٢٤ يَنِخَالٍف ُثمَّ ُألَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِع

 ) سوره طه(صحنه دوم نمايشنامه ويا بخشنامه سياسى طه 
 درگيرى دوم موسى و فرعون 

خدا وند ويا آنكه با نگرش ژرف به تاريخ خواهيم دانست و همگان آگاه نيز ميدانند آه او سازنده و و 
موزش سياسى همواره اندرز گوى محمد تازى بود و شامگاهان وبامدادان در آنار محمد تازى به او آ

، در اين بخش از نمايشنامه طه و در پرده ميانى اين نمايشنامه آمدى هنگام )سلمان فارسى ( ميداد 
برخورد موسى و فرعون نيز به محمد مى آموزد تا رويداد درگيرى آنان را به اينگونه دو باره گوئى 

را و سازنده محمد تازى بشمار اين مرد آه به راستى خداوند ويا اهللا و راهنماى بى چون و چ.(نمايد 
مى رود آسى بجز مايا و يا ناجا و يا روزبه ويا برزويه ويا بود ويا بهبود ويا خشنودان و يا اين 

 )بخشودان ويا ابن ماهان آه تازيان اورا سلمان فارسى ناميده اند نيست 

آنچه در دست راستت دارى، آنچه را آه آنها ) بيانداز(و بيافكن 
مى بلعد و نيرنگ جادوگر برنده و يا رستگار نمى شود ساخته اند 
  آه آمده باشد از هرآجا

َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما 
َصَنُعوا ِإنََّما َصَنُعوا َآْيُد 

َساِحٍر َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث 
 َأَتى

٦٩ 

فروتنانه سر سجده فرود آوردند و گفتند به خداى  بس جادوگران
 رون و موسى ايمان آورديمها

َفُأْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا َقاُلوا 
 ٧٠ آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى

فرعون گفت آيا پيش از اينكه من اجازه دهم به ا و ايمان آورديد؟ 
آه به شما جادوگرى ) موسى(بى گمان او همان بزرگ شماست 

قطع (ت مي برم را آموخته من دست و پاى همه ى شما را از پش
و پس از آن بر روى تنه درخت خرما به صليبتان مى ) مى آنم

آشيم تا بدانيد آه آدام يك از ما شكنجه سخت ترى داريم و 
 تريم)جاودانه(پايدار

َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم؟ 
ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَِّذ ي َعلََّمُكُم 

 َأْيِدَيُكْم السِّْحَر َفَلُأَقطَِّعنَّ
َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخَلاٍف 

َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل 
َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا 

 َوَأْبَقى

٧١ 

 )سوره الشعرا( صحنه سوم نماينامه ويا بخشنامه سياسى الشعرا
 درگيرى سوم موسى و فرعون



 ٤٦ َفُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن  آوردندپس جادوگران سر سجده و تعظيم فرود

 ٤٧ َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن گفتند ما بةخداى هر دوجهان ايمان آورديم

 ٤٨ َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن خداى موسى و هارون

فرعون گفت آيا پيش از اينكه من بشما اجازه دهم به او ايمان 
همان بزرگ شماست آه ) موسى(او بى گمان ) به خدا (آورديد؟ 

من به زودى دست وپاى . به شما جادوگرى را آموخته است
و به صليبتان مى ) قطع مى آنم(همهء شما را ازپشت مى برم 

 آشم

َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم 
ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَِّذي َعلََّمُكُم 
 السِّْحَر َفَلَسْوَف َتْعَلُموَن

َلُأَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن 
 ِخَلاٍف َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن

٤٩ 

 )سوره المائده(واآنون صحنه چهارم نمايشنامه ويا بخشنامه سياسى المائده 
يكي از پسران آدم قربانيش نزد اهللا پذيرفته مى شودو ديگرى ميخواهد از حسادت برادرش را بكشد 

 برادر جنايتكار مي گويد) ل و قابيل پسران آدمهابي(

به : گفت: قال: من تورا خواهم آشت و برادر خوب مي گويد
 )قربانى و يا نذر را(راستي آه خداوند از پرهيزآاران مى پذيرد

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم 
ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرََّبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل 

َما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن ِمن َأَحِدِه
اآلَخِر َقاَل َلَأْقُتَلنََّك َقاَل ِإنََّما 
 َيَتَقبَُّل الّلُه ِمَن اْلُمتَِّقيَن

٢٧ 

من ) درازآنى(اگر دسست را براى آشتن من به سويم بةگشائى 
براى آشتن تو به سويت دست نمى گشايم زيرا من از خداوند 

 هستى سازنده بيم دارم

 ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َلِئن َبَسطَت
َما َأَنْا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك َلَأْقُتَلَك 
 ِإنِّي َأَخاُف الّلَه َربَّ اْلَعاَلِميَن

٢٨ 

من مى خواهم گناه من و گناه تو هردو گردنگير تو بشوند و از 
و اين است پاداش ) در آتش جهنم بةسوزى(ياران آتش بشوى 

 .ستمگران

ُد َأن َتُبوَء ِبِإْثِمي ِإنِّي ُأِري
َوِإْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب 
 النَّاِر َوَذِلَك َجَزاء الظَّاِلِميَن

٢٩ 

پس هواى نفس او را داوطلب آشتن برادرش آرد و او را آشت 
 .و از زيانكاران شد

َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه 
 ٣٠ َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن

در طلب (پس خداوند آالغى را فرستاد تا در زمين جستجو آند
تا به او بنماياند آه چگونه پيكر ) روزى نوآش را به زمين بكوبد

او گفت واى بر من آه ) به خاك سپرد(برادرش را پنهان نمايد 
چه ناتوانم من آه حتى نمى توانم همانند اين آالغ باشم ، پس 

به اينسان ) در زير خاك مي پوشانم( آنمپيكر برادرم را پنهان مى
 .اودر زمره پشيمانان در آمد

َفَبَعَث الّلُه ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي 
اَألْرِض ِلُيِرَيُه َآْيَف ُيَواِري 

َسْوءَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا 
َأَعَجْزُت َأْن َأُآوَن ِمْثَل َهـَذا 

اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوءَة َأِخي 
 َح ِمَن النَّاِدِميَنَفَأْصَب

٣١ 

از اين روى بر بنى اسرائيل رقم زديم آه هرآس ،آسى را بى آنكه 
آس ديگر را آشته باشد ويا بدخيمى و بدآارگى در زمين از او 
سرزده باشد بكشد مانند اين است آه همه مردم را آشته است 

وآنكس آه آسى را زنده آند مانند اين است آه همه مردم را زنده 
بدرستى آه پيام آوران ما با داليل روشن براى بنى . رده است آ

اسرائيل آمدنداما پسس از آن بسيارى از ايشان در زمين سرپيچى 
 . آردند 

ِمْن َأْجِل َذِلَك َآَتْبَنا َعَلى َبِني 
ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا 

ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي 
َما َقَتَل النَّاَس اَألْرِض َفَكَأنَّ

َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما 
َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاء 

ْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ 
َآِثيًرا مِّْنُهم َبْعَد َذِلَك ِفي 

 اَألْرِض َلُمْسِرُفوَن

٣٢ 

.  مي آنندبه راستى ، پاداش آنان آه با خدا و پيام آورش پيكار
و در زمين آوشش بد آارانه مي نمايند ، اين است ) مي جنگند(

آه آشته شوند و يا به صليب آشيده شوند يا دستها و پاهايشان 
گردند * نابو , نيست 2 زمي 7 ا + ي , شوند C بريد ( پش 7 آيفرهاا 2 اي

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن 
الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي 
اَألْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو 
َأْيديهْم ُتَقطَّع€ َأو~ ~ ُيَصلَُّبوا

٣٣ 



خوارى و پاداشى دراين جهان ) براى چنين آسان(براى آنان 
هان نيزبرايشان شكنجه بزرگ تدارك ديده بشمارمى آيندودرآن ج

 . شده است

َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا 
 َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِمَن اَألْرِض

ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة 
 َعَذاٌب َعِظيٌم

 
         اآنون اين پرسش در برابر انديشه خردمندان چشم به راه پاسسخ گوئى مى نشيندآه آيا محمد تازى 

ندآى مهرآميز تربكار مى فرستاده اهللا بوده است و يا فرعون آه پيش از او اين آنين آدميت ستيز را شايد هم ا
 بسته است ؟ 
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