
 
  

  بابا آدم و ننه حوا
  
  
  

لزومی هم نداشت خودشان را بپوشانند. چون در  $وقتی که بابا و ننه ما در اول خلقت آفريده شدند؛ هر دو لخت و عور بودند
بهشت کسی به جز آن دو وجود نداشت. از طرفی باغ بهشت فقط جای لذت بردن است. گمان نمی برم که سرما بابا آدم و ننه 

بابا آدم و ننه حوا آزاد  می داد. چون اگر بنا بود که سرما آنها را عذاب دهد در اين صورت بهشت معنی نداشت.حوا را آزار 
بودند که در همه جای بهشت بگردند و از همه ميوه ها بخورند. تنها منعی که برای آنها وجود داشت، خوردن از ميوه درخت 

  بوده است.بهشت، درخت دانش   سيب بود. گويا درخت سيب  در
  
 تا قبل از اينکه آدم و حوا از ميوه درخت ممنوعه بخورند هر دو بی شعور بودند. اصالً اعتنايی نمی کردند که لخت هستند. 

احتياجی هم به شعور نداشتند. چون قرار نبود که در بهشت نيازی داشته باشند تا به خاطر آن نياز دست به اختراعی بزنند. در 
اشخاص حسود نمی توانند راحتی و آسايش  اما هميشه در به روی يک پاشنه نمی چرخد. ر کردن نداشتند.نتيجه نيازی به فک

   ببينند. ديگران را
  

شيطان ناقال که اين همه رفاه آدم و حوا را ديد بر آن شد که آنها را وسوسه کند. به کنار حوا آمد و تا می توانست از محسنات 
انگار که  ت و گفت که حوا راضی شد حرف خدا را زمين بگذارد و به حرف شيطان گوش کند.درخت سيب گفت. آنقدر گفت و گف

  قدرت شيطان بيشتر از قدرت خدا بود.
  

حوا تنها گزينه ای  چون در بهشت، مامان حوا چون دستش به درخت سيب نمی رسيد از بابا آدم خواست تا برايش سيبی بکند.
چون اگر قرار بود حوا از او قهر کند، بهشت برايش  ين مجبور شد به حرفش گوش کند.بود که آدم در اختيار داشت؛ بنابرا

  خسته کننده می شد.
  

اما همينکه اين دو از درخت ممنوعه خوردند، هشيار شدند. اولين کاری که کردند اين بود که آلتهای تناسلی خود را با برگ 
  را خورده بودند، عصبانی می شود و آنها را از بهشت اخراج می کند.درخت ممنوعه از خدا از اينکه آنها  درختی پوشاندند.

  
حاال جای تأمل اينجاست که وقتی آدم و حوا مورد غضب خدا قرار نگرفته بودند، بی شعور بودند. پس خدا بی شعوران را 

انسان با شعور می داند که بايد حداقل آلت تناسليش را بپوشاند. اما خدا به آدم و حوا نگفته بود که بايد  دوست می دارد.
همينکه آدم و حوا دارای شعور شدند و بدن خود را  بيشتر دوست دارد.خودشان را بپوشانند. پس خدا انسانهای برهنه را 

ا آدم وقتی دارای شعور شدند از خدا داناتر شدند. چون آنها تشخيص می پوشاندند، مورد غضب خدا قرار گرفتند. ننه حوا و باب
اگر آدم و حوا از ميوه درخت دانش نخورده بودند و  دادند که لخت بودن درست نيست اما خدا به اين تشخيص نرسيده بود.

 نادان باقی مانده بودند، هميشه در جوار حضرت حق جای داشتند.
  

بابا آدم و ننه حوا چون از ميوه دانش خوردند بايد به زمين می آمدند تا زجر  ه دانايان نيست.اما گويی جوار حق متعلق ب
اما  جايگاهی که نزد خدا داشتند، جايگاه تنبلی، بی شعوری،  بی حجابی، بخور و بخوابی، شهوترانی  و بی نيازی بود. بکشند.

 جبور شدند که تن پروری و خوردن و خوابيدن را کنار بگذارند.همينکه خدا آنها را از بهشت خود راند و به زمين آمدند؛ م
 

از اين پس مجبور بودند برای اينکه نيازهای خود را برآورده کنند، تالش کنند. بايد کشاورزی، شکار حيوانات و خيلی کارهای 
  ن نيازها مجبور بودند فکر کنند.ديگر ياد می گرفتند تا زنده بمانند. روز به روز نيازهای متنوع پيدا کردند که به واسطه آ

  
انسان زمينی انسانی شد متفکر که از آدم بی شعوری که  در بهشت بود و خدا به جای او فکر می کرد و تصميم می گرفت، 

  با اين تفاصيل آيا کسی هست که بخواهد در بهشت خدا در آغاز خلقت  و جای آدم و حوا باشد؟ فاصله گرفت.
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