
     
  آفريدن آدم  دروغها ی با بن مايه  هللا و                    

  
  

از آغاز تازی نامه او بررسی را آغاز کردم که پوچ بودن ادعايش به   �همانگونه که در باره ادعای آفرينش جهان هستی از سوی هللا
  ی داشت پژوهش آغاز گرديد. آگاهی رسيد. درباره آفريدن آدم هم از نخستين سوره ای که در اين باره نوشتار

  سوره دوم (البقره) چنين ميگويد: ٣٧تا  ٣٠آيه های 
  

بياد آر آنگاه که پروردگار فرشتگان را فرمود  من در زمين خليفه خواهم گماشت. گفتند پروردگارا آيا کسانی خواهی گماشت که در  
  ديس می کنيم.زمين فساد کنند و خونها ريزند و حال آنکه ما خود تو را تسبيح و تق
) و خدای عا لم همه اسماء را به آدم تعليم داد و آنگاه حقايق ٣١هللا فرمود من چيزی از اسرار خلقت بشری ميدانم که شما نميدانيد (

)  فرشتگان عرض ٣٢اسماء را در نظر فرشتگان پديد آورد و فرمود اگر شما در دعوی خود صادقيد اسماء اينان رابيان کنيد (
) هللا فرمود ای آدم مالئکه را به  ٣٣هللا پاک ومنزه ما نميدا نيم جز آنچه تو خود بما تعليم فرمودی  توئی دانا و حکيم ( داشتند ای

اکنون دانستيد که من بر غيب آسمانها و زمين دانا و بر حقايق اين اسماء آگاه ساز چون آنان را آگاه ساخت هللا فرمود ای فرشتگان 
) و چون فرشتگان را فرمان داديم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند مگرشيطان که اِبا و  ٣۴داريد آگاهم(آنچه آشکارا و پنهان 

و درآنجا از هر نعمت  که بخواهيد بی  و گفتيم ای آدم تو با جفت خود در بهشت جايگزين) ٣۵تکبر ورزيد و از فرقه کافران گرديد (
  )٣۶نزديک نشويد که از ستمکاران خواهيد بود( ين درخت (گندم يا سيب)ولی به اهيچ زحمت و رنج برخوردار شويد  
تا از آن درخت خوردند و بدين عصيان آنان را از آن مقام بيرون آورد پس گفتيم که از بهشت   پس شيطان آدم را به لغزش افکند

) پس آدم از هللا خود  ٣٧مگاه خواهد بود (فرود آئيد که برخی از شما برخی را دشمنيد و شما را در زمين تا روز مرگ قرار و آرا
  )٣٨کلماتی آموخت که موجب پذيرفتن توبه او گرديد زيرا هللا مهربان و توبه پذير است (

مهر ورزيده به ژرفی بنگريد. نخستين سخن فرشتگان با ا Q اينست که ميگويند آدم را ميافرين ما خود تو را تسبيح و تقديس 
  ميکنيم.

  
) ١١ان دهنده اينست که آرمان ا Q از آفريدن آدم همانگونه که درنخستين روز آغاز آفرينش جهان هستی آمده درآيه(اين گفته نش 

فصلت) گفته است (چه به شوق و رغبت و يا به جبر و کراهت) بايد مرا تسبيح و تقديس کنيد چيز  –از سوره چهل ويکم(سجده 
  ديگری جز اين  نبوده است.

  
هنوز سخن از آفرينش آدم درميان هللا و فرشتگان بود. ناگهان سر و کله آدم پيدا شد پيش از آنکه آفريده شده باشد.  درحاليکه  -دوم

  و هللا همه اسماء را هم به او آموخت.
  

  در اينجا نه تنها آفريدن آدم نا روشن است. روشن نيست شيطان و فرشتگان را کی و چگونه آفريد ه بود؟
    

کوچکترين سخنی از آفريدن جفت آدم به ميان نيامده بود در آيه سی و پنجم همين سوره(بقره) ميگويد: و گفتيم ای با اينکه  -سوم
فصلت) که درآيه   -آدم تو با جفت خود در بهشت جايگزين. آيات اين سوره دوگانگی چشمگيری دارد با آيات سوره چهل ويکم(سجده

  آن چنين ميگويد: - ١١و  ١٠و  ٩های 
  کافر ميشويد؟  زمين را در دو روز بيافريدل مشرکان را بگو که شما به هللا که ای رسو

و آنگاه  ١٠و روزی طلبان را يکسان در کسب روزی خود گردانيد آيه  اهل زمين را در چهار روز مقدر فرمود قوت و ارزاق ٩آيه 
پس از چهار روز آنان چه انديشيد سخنی به ميان نيامده ). چند نفر آفريد و درباره روزی ١١به خلقت آسمان توجه کامل فرمود آيه (

  است؟ 
  

در اين نخستين روز آفرينش جهان هستی به هيچ روی سخن از آفريدن آدم و حوا و فرشتگان و داستان   �هللا برابر اعتراف خود
زی آنها برای چهار روز است شيطان و فرستادن آدم و جفتش به بهشت بميان نياورده که سخن از آفريدن زمين و اهل زمين و رو

  که پس از آن به خلقت آسمانها پرداخته است. 
   

  .که يکی از اين دو گفتار هللا دروغ استگمان نکنم جای کوچکترين دو د لی برجای باشد 
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ا نميدانيد. اللهی که در آيه سی ام از سوره دوم( بقره) به فرشتگان ميگويد من چيزی از اسرار خلقت بشری ميدانم که شم -چهارم 
و در آيه سی و سوم  از همين سوره ميگويد من برغيب آسمانها و زمين دانا و برآنچه آشکار و پنهان داريد آگاهم. چگونه آگاه 
نبود که شيطان درسجده کردن بر آدم گوش به فرمان او نميدهد؟ پس آنچه را هم که درباره دانائی و آگا هی وغيبگوئی خود گفته 

  د.است دروغ ميباش
  

زمانی که درآيه سی وچهارم از سوره دوم(بقره) ميگويد شيطان ابا و تکبر ورزيد و از فرقه کافران گرديد. آيا کافربودن از ديد هللا 
تنها سر پيچيدن شيطان در برابرسجده نکردن بر آدم نيست؟ آيا گناه ديگری به گردن شيطان نهاده شده که معنی کافر را داشته  

کار شيطان بوی آزاديخواهی و آزاد انديشی برنمی آيد که او دليرانه در برابربزرگترين و تنها نيروی برترجهان است؟ آيا از اين 
هستی ايستاده دستورش را نادرست دانسته و سر فرود نياورده است؟  آيا با اين رفتار دالورانه شيطان (اگرشيطانی وجود داشت) 

  ايه گذار آزادی در جهان هستی است؟نبايد پذيرفت که او نخستين آزاديخواه و پ
  

هللا در آيه سی وپنجم ازسوره دوم(بقره) ميگويد (گفتم ای آدم با جفت خود دربهشت جايگزين و در آنجا از هر نعمت که   –پنجم 
  بخواهيد بی رنج و زحمت برخوردارشويد. ولی به اين درخت گندم يا سيب دست نزنيد)

  
چگونه هللا دانا و توانا از يادش رفته که  -٢ندم از درخت بدست نمی آيد و بذری است کاشتنی گ -١باز اين پرسش پيش می آيد که 

) از سوره هفتم (االعراف) نام درخت انگور وغيره را هم بر اين دو درخت ١٩نام کدامين درخت را بر زبان رانده است که درآيه(
  افزوده است.

   
. آيا  هللا چنان بيهوش است که نميداند در ميان سه درخت نام کدامين را گفته استاين چند گونه گوئيها بدرستی نشان ميدهد که 

  دروغ نميگويد؟
   

در آيه سی وششم از سوره دوم(بقره) ميگويد (پس شيطان آدم و حوا را به لغزش افکند تا از آن درخت خوردند ) که اين نيز   -ششم
ری از ناآگاهی و ناتوانی هللا است.  زيرا در آن زمان که آدم و جفتش را به  همان زبان زد(عذر بدتر از گناه) ميباشد و نشانه ديگ

  بهشت ميفرستاد نميتوانست پيش بينی کند که شيطان هم به بهشت نيست در جهان او راه خواهد يافت تا آدم و جفتش را بفريبد؟
  

آنها هم فريب شيطان را خواهند خورد و نتوانست از اگر هللا ميدانست که شيطان خواهد توانست به بهشت برود و آنها را بفريبد و 
. اللهی که نتوانسته سر رشته تنها سه نفر چه بن مايه ای باالتر از اين در زبونی و ناتوانی و ناآگاهی هللاين رويداد جلوگيری کند. 

مدعی آفرينش جهان هستی و اداره  آفريده ا وليه خودش را در دست داشته باشد که چنين دسته گلهائی به آب داده چگونه ميتواند
  آن باشد؟

   
آيا اين هللا همان حجراالسود درخانه کعبه نيست که آفريننده آن (محمد) چنين پيام های نابخردانه ای بنام او نوشته و به خورد مردم 

  داده است؟ 
  

خلقت آدم ابوالبشر لقت عيسی به امر هللا. درباره آفريدن آدم چنين آمده است (همانا َمثَل خ ۵٩هفتم : سوره سوم( آل عمران) آيه 
  کمال باش. هما ندم گرديد. است که هللا او را از خاک بساخت سپس بدان خاک گفت بشری به حد

   
هللا ميگويد مافرج مريم را خلقت عيسی بوارون خلقت آدم است.  زيرا برابر سوره ها و آيه های چندی که در کالم هللا آمده است. 

در آن نهانگاه روح القدس(روح پاک ) ما را به  و آنگاه که از همه خويشان به کنج تنهائی پنهان گرديد  نگا ه داشتيم پاک و پاکيزه
. که اين کار به هيچروی مانند خلقت آدم نيست که نخست از گل  پسربار برداشت چهره جوانی زيبا به او نموديم  پس مريم به آ ن

  بسازد و سپس بگويد آدمی شو و بشود؟
  

گفتار هللا درباره خلقت عيسی چنان مينمايد که روحِ هللا کار عمل تناسلی مردی را بی کم و کاست در رحم مريم  انجام داده که به  
زبان آخوندی (دخول) کرده و هيچگونه کمبودی هم نداشته است که پيامدش پسری چشم آبی بنام مسيح بن مريم يا عيسی روح هللا 

  است. 
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سوره  – ٣۴تا ١۶سوره نوزدهم(مريم) آيه های  -۴٨تا  ۴٢کالم هللا نگاه کنيد. سوره سوم(آل عمران آيه های  به اين آيه های
  – ١١سوره شصت و ششم (التحريم) آيه  ٩١بيست و يکم (انبياء) آيه 

ندی بنام مسيح بن  جای بسی شگفتی است که با اعتراف روشن هللا برابرآيه های ياد شده در تجاوز به مريم و بوجود آوردن فرز
همين  ۴۴و پيش از آنهم برابرآيه از سوره سوم(آل عمران) به مريم بشارت داده است  ۴۵مريم که نامش را نيز از پيش درآيه 

  ٣۵ازسوره چهارم (النساء) و آيه  ١٧١برابر آيه   بتو وحی کرديم. سوره به رسولش ميگويد داستان مريم از اخبار غيب است که 
م (مريم) هللا از پذيرفتن عيسی به فرزندی سرباز زده است؟  (بيچاره آدم مادر نداشت و اگر داشت هللا روحش را  از سوره نوزده

  درفرج اوهم ميدميد و بعد انکار ميکرد؟)
  

ديده که باز داستان آفريدن آدم را بازگو نموده و از همسر آدم بنام (حوا) ياد گر ٢۵تا  ١١هشتم : در سوره هفتم(االعراف) آيه های 
چنين نامی دردرون مايه عربی قرآن ديده نميشود و تنها از جفت آدم نام برده شده  که روشن نيست نام (حوا) را چه کسی و در چه 

  زمانی به جفت آدم داده که به درون کالم هللا راه يافته است ؟
   

اوست اللهی که همه ما را از يک تن بيافريد.   �مدههمين سوره که دگرباره داستان  آدم و شيطان بازگو گرديده چنين آ ١٨٩درآيه 
در اين آيه نيز کوچکترين اشاره ای به آفريدن آدم از گل و داستان شيطان و سجده نکردن و فرستادن به بهشت  به ميان نيامده  و 

يده است. ولی روشن نيست اين تنها چيزی که برداستان افزوده شده اينست که جفت آدم را از خود او آفريده و اين جفت باردار گرد
  بارداری درکجا انجام شده است؟

  
داستان آفريدن آدم هم بگونه آفرينش جهان هستی در هرسوره و در هر آيه بگونه ای ديگر از سوره و آيه پيش گفته شده. آمده 

  است که هيچيک با ديگری برابری ندارد.
  

فصلت) که بگفته کالم هللا آغاز آفرينش جهان  -سوره چهل ويکم (سجده ١١ و ١٠و  ٩همانگونه که ياد آوری گرديد برابر آيه های 
ه در آغاز هستی است. هللا ميگويد همه قوت و ارزاق چهار روزه اهل زمين را فراهم و تقسيم کردم. اگر آن گفته هللا درست باشد ک

تا جفتش را هم از بدن او بسازد و يا رويداد سجده  ديگر چه نيازی به ساختن آدمک گلی بود کار( ا هِل زمين  را هم آفريده است) 
  . آيا اين چند گانه گوئيها دروغ نيست؟نکردن شيطان پيش آيد

  
  

  دستکاريهای هللا در َرِحم زنان و زشت و زيبا نمودن نوزادان                       
  

  نهم
  ۶ند سوره سوم(آلعمران)آيه هللا است که می نگارد صورت شما را در رحم مادران هرگونه اراده ک -١ 

  
بدانيد که ما نخست شما را از خاک آفريديم. آنگاه از نطفه، آنگاه ازخون بسته، آنگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام تا در اين  -٢

وقتی معين  انتقال و تحوالت قدرت خود را بشما آشکار سازيم. و از نطفه آنچه را مشيت ما تعلق گيرد در َرِحم ها قرار دهيم تا به
   ۵طفلی از َرِحم بيرون آوريم...... سوره بيست و دوم (حج)آيه 

  ١١...... وآنچه زنان بار گيرند و بزايند جز علم و اراده او نخواهد بود ....... سوره سی و پنجم(فاطر) آيه  -٣
  ۶يبا بيافريديم ...سوره سی ونهم (زمر) آيه ...... وشما را در باطن َرِحم مادران در سه تاريکی با تحوالت گوناگون بدين خلقت ز -۴
و هللا است به هرکه خواهد فرزند اناث و به هرکه خوا هد فرزند ذکور دهد يا در يک َرِحم دو فرزند پسر و دختر قرار ميدهد و  -۵

   ۵٠ - ۴٩هر کرا خوا هد عقيم گرداند. سوره چهل و دوم (شوری) آيه 
زيرا او شما را از خاک زمين آفريده و هنگامی که در رحم مادر جنين بوديد ياد آوريد و خود  هللا به شما بندگان آگاه تر است -۶

     ٣٢ستائی نکنيد که او آفريننده است ... سوره پنجاه وسوم (نجم) آيه 
  ١٧سوره هفتادويکم (نوح) آيه   و هللا شما را مانند نباتات از زمين برويانيد -٧
ی قدر بدين زيبائی نساختيم و آن نطفه را به قرارگاه رحم منتقل نساختيم  تا مدتی معين و معلوم و ما آيا شما آدميان را از آب ب -٨

  ٢٣تا  ١٩تقدير رحم  کرديم که نيکو مقدر حکيمی هستيم. سوره هفتاد وهفتم (المرسالت) آيه های 
که از ميان صلب پدر و هنده ای خلقت گرديد انسان مغرور در بدو خلقت خود بنگر که از چه آفريده شده است. از آب نطفه ج -٩

  . ٧تا  ۵. سوره هشتادوششم(الطارق) آيه های  سينه مادر بيرون آمده است
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اگر به اين آيات که کالِم الهی ناميده شده درست بينديشيد بسيار ساده در می يابيد که در آئين اين هللا دروغگوی همه کاره هيچکس 
  ندارد حتا در بوجود آوردن فرزندان خود.درهيچ کاری اراده و اختياری 

  
دانش و بينش و خردش را به استواری  �درستی �اللهی که برابر بن مايه های داده شده در کالم هللا خود يکبار هم نتوانسته راستی

ترس شيطان به  از سوره سی وهفتم (صافات) از ٨تا  ۶از سوره پانزدهم(الحجر) و آيه های  ١٨و  ١٧برساند که برابر آيه های 
  آسمانها پناه برده و دورش را نيز آتشبارگذاشته تا درامان باشد؟

  
اللهی که از گردش زمين بدور خود و خورشيد ناآگاه است و ميگويد تاريکی شب را در پرده زرين روز پنهان ميکنم و سپس از هم  

  جدا ميکنم تا شب و روز برآيند؟
  

  ان دروغهای شاخداری گفته که به آگاهی رسيد؟اللهی که درباره آفرينش جهان هستی چن
  

  اللهی که درباره آفريدن آدم اين چنين بی پرده دوغ ميگويد؟
  

اللهی که پدران ومادران را در آفريدن فرزندان خود موئثر نميداند و ميگويد چهره فرزندان شما  را در رحم مادران من می پرورانم 
در رحم ها جای ميدهم. يعنی کار عمل تناسلی مردان را انجام ميدهم. باروری زنان جز به   و از نطفه ها آنچه را که من اراده کنم

دانش او نيست و او ميداند که در رحم زنان سه تاريکی وجود دارد او به هرکس که دلش خواست پسر يا دختر ميدهد يا يکباره دو 
  م زائيده اند. وهر کرا هم بخواهد(عقيم) يعنی نازا بی فرزند ميکند؟فرزند نه بيشتر و نميداند که برخی از زنان پنج قولو و بيشتر ه

  
يا مانند نباتات از زمين ميروياند و اوست که ما را از صلب(پشت) پدر ولی از سينه مادر بيرون می آورد. با اينکه پيوسته در رحم 

  می آيد نه از سينه او؟ زنان به گشت و گذار سرگرم است. هنوز در نيافته که فرزند از رحم مادربيرون 
  

حال از اين ِهللا همه کاره پرسشی دارم: تو که در برابر اينهمه اعترافات انکار ناپذير دست از جهانداری شسته و در رحم زنان جا 
ه  خوش کرده ای تا بتوانی نطفه های وارد شده در رحم ها را جابجا کنی و چهره ها را بنگاری تا آفريدگان زيبا و تندرست داشت

  باشی. چرا بعضی ها را زشت و بعضی را زيبا می آفرينی؟ 
  با زيبايان چه دوستی و با زشتها  پيش از زايش چه دشمنی داری ؟

چرا بعضيها را سياه و بعضيها را سفيد و گروهی را سرخ و زرد می آفرينی؟  چرابرخی را بلند باال و برخی را کوتاه  می آفرينی؟ 
ی پا و به آن ديگر زبان سخن گفتن و چشم برای بينائی و گوش برای شنوائی نميدهی؟  کدام يک از چرا به يکی دست و به ديگر

  اين ناتوان آفريده ها(معلولين) از تو خواسته بودند که آنانرا چنين بيافرينی؟
  

نوز پا به جهان هستی چرا آن کودکان خرد سال را که زيبا هم آفريده ای فلج  و گنگ و کر و کور و الل کرده ای؟ اينها که ه
نگذاشته بودند تا ازستايش آمرانه تو سرباز زده باشند. چرا پيش از زايش و دست آزيدن به گناهی پيشا پيش کيفربيدادگرانه و نابجا 
داده ای؟ اگر بدرستی آگاه بودی که پس از زايش از فرمان تو سر پيچی خواهند کرد. تو که جابجا کننده همه نطفه ها در َرِحم 

  مادرها بودی چرا آن نطفه ها را از ميان نبردی. با اينکه بگفته خودت توان نازا کردن هم داشتی و داری ؟
آيا کارهائيکه انجام داده ای از ويژگی کارهای اهريمن نيست؟  اگر مردان با زنان همخوابه نشوند در درون رحم سرگردان نمی 

  مانی؟
   

  ناتوانی، ناآگاهی، دروغگوئیبايد بپذيری  �انجامش هستی نتوانسته ای درست انجام دهی زمانی که هيچيک از کارهائی را که مدعی
همانگونه که ميگوئی شما را بگونه نباتات از زمين ميرويانم همانگونه که ميگوئی از سينه مادران زاده ميشويم همانگونه که  

تر صالح دروغ گفتی همانگونه که در داستان موسی و درباره آفرينش جهان هستی دروغ گفتی همانگونه که درباره داستان ش
  فرعون دروغ گفتی و و و

کدام سخن راست و درست از دهانت بيرون آمده است جزدروغ، زورگوئی، گردن کلفتی، مکاری، غداری.  قهاری  جباری، گردنه 
 آورده ای. اگر با اين ويژگی ها تو خدائی. بندی، کشت و کشتار و تاراج که همه و همه  برابراعترافاتی است که در همين کالم هللا 

  پس اهريمن کيست؟ 
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�، مهر و دوستی، انديشه و گفتار و کردار نيکشادی و بهزيوی  خداوند خرد و دانش، داد و دهش،  اَشاآيا تو در نقطه برابر  
هان آزادند تا چگونه بينديشند و زندگی کنند. ايرانيان قرار نگرفته ای؟  که در آئين او نه تنها زنان و مردان برابرند که همه مردم ج

نه عشرتکده ای چون بهشت دروغين تو دارد تا کسی را بفريبد و نه شگنجه گاهی چون دوزخت دارد که کسی را بترساند و نه  
  خواسته و نيازی دارد تا کسی او را سجده کند.

گيرد آنگاه تشت رسوائی تو و رسول اللهی که تو را در  اگر روزی بدرستی کالم هللا ات از سوی پژوهشگران مورد بررسی قرار
جايگاه خدائی نشانيده است بر سر همه بازارهای جهان به صدا درخواهد آمد وهمگان خواهند دريافت که همان حجراالسودی هستی 

  فنا دادند. که بنامت آئينی اهريمنی ساختند و خونهای بيشماری ريختند  فرهنگ ها و خانمانهای بسياری را بر باد
  

اميدوارم خورشيد دانش و بينش، مهر و دوستی بيش از اين در پس ابرها پنهان نماند و خرد بجائی رسد تو را چنانکه هستی  
بشناسند، در دادگاه وجدان محاکمه و محکومت کنند و ازجايگاه خدای دروغين بزيرت کشند تا جهان و جهانيان ازشر تو و اين کالم  

و آيت هللا هايت يکبار و برای هميشه رهائی يابند.  تا تو هستی کوچکترين اميدی  بر بهزيوی، نيکبختی، آزادی،  هللا و رسول هللا
  شادی و شادمانی درجهان نيست.

  
  

  حال ببينيم هللا در اين باره در تورات چه ميگويد ؟                              
  

  ِسفر پيدايش:
  ٢٧باب اول آيه  

  يشان را نر و ماده آفريد.م را بصورت خود آفريد او را بصورت خدا آفريد ا.... پس خدا آد
به بعد چنين ميگويد. خداوند خدا پس آدم را از خاک زمين بسرشت و در بينی وی  ٢۵تا   ٧و در باب دوم سفر پيدايش از آيه   

ود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت روح حيات دميد و آدم نفِس زنده شد. و خداوند باغی در َعَدن بطرف مشرق غرس نم
و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش خوراک را از زمين رويانيد و درخت حيات را در وسط باغ و درخت معرفت و نيک و بد  

  را. و نهری از َعَدن بيرون آمد تا باغ را سيراب کند و از آنجا منقسم گشته چهار شعبه شد.   
است که تما م زمين حويله را که در آنجا طال بسيار است احا طه ميکند. .... نام نهردوم جيحون که تمام زمين  نام نهر اول فيشون 

دقل که بطرف شرقی اشور جاری است و نهر چهارم فرات. پس خداوند خدا آدم را گرفت و  کوش را احا طه ميکند. و نام نهر سوم حَّ
  ند و آن را محافظت نمايد. او را در باغ َعَدن گذاشت تا کار آن را بک

زيرا روزی خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. اما از درخت معرفت نيک و بد زنهار نخوری 
. و خداوند خدا گفت خوب نيست که آدم تنها باشد پس برايش معاونی موافق وی بسازم. و که از آن خوردی هر آينه خواهی مرد

وند خدا هر حيوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمين سرشت و نزد آدم آورد تا به بيند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر  خدا
  ذی حيات را خواند همان نام او شد.

داوند خدا و خپس آدم همه بهائم و پرندگان آسمان و همه حيوانات صحرا را نام نهاد ليکن برای آدم معاونی موافق وی يافت نشد. 
و گوشت در جايش پر کرد. و خدا وند خدا آن دنده را که   خوابی گران بر آدم مستولی گردانيد تا بخفت و يکی از دند هايش را گرفت

آدم آورد. و آدم گفت همانا اينست استخوانی از استخوانهايم و گوشتی از گوشتم از   از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد
. از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زِن خويش خواهد پيوست ناميده شود زيرا که از انسان گرفته شد نساءاين سبب 

  و يک تن خواهند بود. و آدم و زنش هردو برهنه بودند و خجلت نداشتند.
   

  ٣۴تا  ١باب سوم از آيه 
د و به زن گفت آيا حقيقتا خدا گفته است که از همه درختان باغ از همه حيوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشيارتر بو و مار

نخوريد. زن به مار گفت از ميوه درختان می خوريم. لکن از ميوه درختی که وسط باغ است خدا گفت از آن نخوريد و آنرا لمس  
آن بخوريد چشمان شما باز شود و مانند مکنيد مبادا بميريد. مار به زن گفت هر آينه نخواهيد مرد. بلکه خدا ميداند در روزی که از 

خدا عارف نيک و بد خواهيد بود. و چون زن ديد که آن درخت برای خوراک نيکوست و به نظر خوشنما و درختی دل پذير و دانش  
  افزا پس از ميوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نيز داد و ا او خورد. 

و آواز ه عريانند پس برگهای انجير بهم دوخته سترها را برای خويشتن ساختند. آنگاه چشمان هردوی ايشان باز شد و فهميدند ک
و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند در ميان درختان  خداوند خدا را شنيدند که درهنگام وزيدن نسيم نهار در باغ می خراميد

واز تو را در باغ شنيدم ترسان گشتم زيرا که عريانم پس پنهان کردند.  و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی. گفت چون آ
  خود را پنهان کردم. گفت ِکه تو را آگاها نيد که عريانی آيا از آن درختی که ت تو را غدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟
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اين چه کار است که کردی آدم گفت اين زنی که قرين من ساختی وی از ميوه درخت به من داده خوردم.  پس خداوند خدا بزن گفت  

که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت چونکه اين کار کردی از جميع بهائم و از همه حيوانات صحرا  زن گفت مار مرا اغوا نمود
ملعون ترهستی بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ايام عمرت خاک خواهی خورد. وعداوت درميان تو و زن و در ميان ذريت تو و 

  ميگذارم او سر تو را خواهد کوبيد و تو پاشنه وی را خواهی کوبيد. ذريت وی 
و به زن گفت اَلم و حمل تو را بسيار افزون گردانم با الم فرزندان خواهی زائيد و اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو 

دی که امر فرموده گفتم از آن نخوری حکمرانی خواهد کرد.  و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات را شنيدی و از آن درخت خور
پس به سبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خوار و خس نيز برايت خواهد رويانيد و سبز های 

خاک صحرا را خواهی خورد. و به عرق پيشانيت نان خواهی خورد تا حينيکه به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زيرا که تو 
  هستی و به خاک خواهی برگشت.

زيرا که او مادر جميع زندگان است. و خداوند خدا رختها برای آدم وزنش از پوست بساخت و ايشان  و آدم زن خود را حوا نام نهاد
ا دراز کند را پوشانيد.  و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل يکی از ما شده است که عارف نيک و بد گرديده اينک مبادا دست خود ر

 و از درخت حيات نيز گرفته بخورد وتا به ابد زنده ماند. پس خداوند خدا او را از باغ َعَدن بيرون کرد تا کار زمين را که از او گرفته
شده بود بکند. پس آدم را بيرون کرد و به طرف شرقی باغ َعَدن ّکروبيانرا مسکن داد و شمشير آتشباری را که بهرسو گردش 

  طريق درخت حيات را محافظت کند. ميکرد تا
  
  گفتار هللا يا ِهللا به پوشاک يهوه درآمده. آمده در تورات را شنيديم وحال دادگرانه به داوری می نشينيم. 
   

از باب  ٧در آيه آفريد )  و ايشان را نر و مادهميگويد( پس خدا آدم را به صورت خود آفريد.   – ٢٨در ِسفرپيدايش (باب اول)  -١
 ٢٢و   ٢١م ميگويد( خداوند خدا پس آدم را از خاک بسرشت و در بينی وی روح حيات دميد و آدم نفِس زنده شد ) درآيه های دو

  ... ميگويد يکی ازدنده های آدم را برگرفت و از آن دنده زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. 
  

آفريده چه نيازی به خواب   اگر روز اول ماده را هم  وباره آدمک گلی داشت؟اگر هللا روز اول نر و ماده آفريده چه نيازی به ساختن د
  آيا اين گفته هللا به روشنی دروغ نيست؟  کردن آدم و برداشتن دنده ای از او برای ساختن زنی دارد؟

  
انعت بخور. اما از  ميگويد پس خداوند آدم را درباغ عدن گذاشت و گفت از همه درختان باغ بی مم ١٧تا  ١۵در آيه های  – ٢

. نخست پرسش برانگيز است که چرا هللا نميخواست آدم دارای معرفت شود. که اگر بخوری می ميریدرخت معرفت نيک و بد نخور 
دوم نشان دهنده اينست که هللا نادان و نا آگاه بود که سرانجام روزی آدم از ميوه آن درخت را خواهد خورد. بد ين ترتيب ادعای  هللا 

خواهی مرد و  �. سوم اينکه هللا به آدم گفت اگر ميوه اين درخت را بخوریگذشته و آينده دروغی بيش نيستدانش و آگاهی از بر 
  پس هللا دروغی بزرگ به آدم گفته است؟ ميوه آن درخت کشنده نبود.  

  
آن درخت را بخورد و به همسرش نيز مار که از همه حيوانات هوشيارتر بود زن را فريفت تا ميوه  ٨تا  ١باب سوم آيه های  -٣

  بخوراند. که اينهم بن مايه ديگری از نادانی و ناآگاهی هللا است که مار روزی چنين دسته گلی به آب خواهد داد؟ 
و همواره در پی سر پيچی زن. هللا کيفری برايش مقرر نمود تا درِد بارداری و زايمان او زياد باشد  ١٩تا  ١۶آيه های  -۴

  پس برتری مردان بر زنان در اسالم ناب محمدی هم از باغ َعَدن سر چشمه ميگيرد.  ار همسرش گردد؟فرمانبرد
. پس نپذيرفتن رای زنان به آدم هم گفت چون گوش به سخن زنت داده ای با سبزه های صحرا وعرق پيشانی نان خواهی خورد

  ميگيرد؟   دراسالم نيز از همينجا سرچشمه
  
آدم به درخت حيات دست يابد و ميوه اش را بخورد تا هميشه زنده بماند. هللا با شمشير آتشباری که ازهرسو در برای اينکه مبادا  -۵

گردش است از درخت حيات نگهبانی ميکند.  و اينهم نمونه ديگری از ناتوانی هللا است که چون نميتواند از دسترسی آدم به درخت 
  ذاشته است. همانگونه که از ترس شيطان بدور خود آتشبار گذاشته است؟  حيات پاسداری کند دورش را شمشير آتشبار گ

  
  .در توراتنادانی ها و نا آگاهی های هللا = (حجراالسود) خدای مسلمانان  �ناتوانيها �کوتاهی بود از دروغگوئيها

  و قرآن). در دو کتاب مقدس او(توراتو اينهم بخش کوچکی از دروغگوئيهای هللا تنها درباره آفريدن آدم 
  
  ازسوره دوم (بقره) ميگويد:  -٣۵هللا درآيه  -١
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ولی در تورات کوچکترين يادی از فرشته  و شيطان و   �به فرشتگان دستور داديم آدم را سجده کردند و شيطان سرپيچی کرد
  ؟ براين دراين باره هللا دروغ گفته است بناسرپيچی به ميان نيامده است 

  
 -١٩ميگويد : گفتيم ای آدم با جفت خود در بهشت جايگزين ولی از درخت (گندم ياسيب) را نخور درآيه همين سوره  ٣۶در آيه  -٢

از سوره هفتم (اعراف) نام درخت انگور هم بر درخت گندم و سيب افزوده گرديده است  در حالی که در تورات تنها از درخت 
  . نام برده شده (معرفت)

  
 ٨تا  ١آدم را به لغزش افکند تا از آن درخت خوردند ولی درباب دوم تورات از آيه  پس شيطاند از سوره دوم ميگوي ٣۶در آيه  -٣

  اين يکی را پاسخ درست بده. (شيطان فريب داد يا مار؟)از هللا ميپرسم کمی بينديش دستکم همسر آدم را فريفت.  مار ميگويد
  
غرس نمودی و آدم  در َعدن باغیولی در تورات ميگوئی  شت فرستادمرا به بهاز هللا ميپرسم تو در قرآن ميگوئی آدم و جفتش  -۴

دقلسومی نهر جيحوندومی نهر  فيشونو نهری از عدن بيرون آوردی که چهار شعبه شد.  اولی نهر  باغ گذاشتیرا در آن  و  حَّ
اگر اين باغ بهشت موعود    ؟و اين نهرها همان نهرهای شير وعسل موعود است  آيا اين باغ َعدن همان بهشت . فراتچهارم نهر 

  .که از شراب و کباب و حور و غلمان و زنان هميشه باکره در آن خبری نيستباشد 
  

  پاسخ چشم براهاِن فريب خورده را چه ميدهی؟ 
به   درستی اينست که اسالم ناب محمدی نه تنها زنده های ما را  با اينگونه دروغها سر گردان کرده است که مرده های ما نيز معتاد

شنيدن اينگونه دروغهای  مقدس هللا فرموده شده اند. شگفتا که ميخوانيم ولی نمی انديشيم خواندن چنين داستانهای دروغين و پوچ  
و نابخردانه تازيان و يهود چگونه ميتواند برای ما باورپذير و برای روان مردگان ما آرامش بخش باشد و يا سوگند بر ننگ و دروغ 

  ا را پای بند بر راستی و درستی  و پيمان داری نمايد؟چگونه ميتواند م
  

با ارج فراوان برهمه کوشندگان راه روشنگری و آزادی که آثار گرانبها و ستودنی از خود برجای نهاده ولی گاهی استخوان الی 
د سالگی از ترور اسالمی و  زخم گذاشته اند. ازخداوند خرد ميخواهم به اين ارجمندان آن توان را بدهد که در سنين باالی هشتا

جوانمرگ شدن نهراسند. دليرانه تر گام درميدان نبرد فرهنگی و روشنگری بنهند و بکوشند درنوشتارهای پر ارج خود 
  ديگراستخوان الی زخم نگذارند که مايه گمراهی بيشتر گمراهان  گردد.

  
 پاينده ايران برافراشته باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش

  
   
  فک                                                              دال هآل

  ٢٧١١ارديبهشت ماه  ١۴
    ٢٠٠٣سوم ماه می     
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