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افسانه
حوری های
بهشتی!!!
تالیف  :جمال پورمینه

عالقه مندان می توانند موضوعات بیشتر را در زمینه تفسیر پیشرفته قرآن کریم تهیه کنند.
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کتاب الکترونیکی افسانه حوری های بهشتی را برای مسلمان عادی  ،مسلمان بسیار پایبند و غیر مسلمان
نوشتم  ،از هر کدام گروه فـــــوق باشید باید خواندن این کتاب شما را به مسیر صحیح هدایت کند مسلمان
عادی باید بفهمد اگر به شیوه ای علمی و دقیق از دین اسالم مطلع نشود روز قیامت چوب خواهد خورد و
مسلمانان پایبند باید از احساسات شیرین خود و حسن ظن بیش از حد کمی دوری کنند و در نهــــایت غیر
مسلمان موضع خود را به سمت کتاب خدا تغییر دهد و به آن ایمان بیاورد ،مخاطب گرامی شاید از زمره
گروهی باشید که با عنوان کتاب تصمیم به دانلود آن گرفتید و حتما فکر کردید این کتاب ضد دین است و
وجود حوری یا زنان بـــهشتی را رد می کند در واقع این کتاب اثر یک مسلمان بسیار پــــایبند است که
خوشبختانه هر موضوعی را خصوصا در باب دیـــــن مبین اسالم به همین راحتی قبول نمی کند بلکه در
مورد آن کامال تحقیق می کند و تا به نتیجه نرســـد آن موضوع را به هیچ عنوان قبول نمی کند .لذا به
همین جهت تصـــمیم گرفتم تفسیرهایی را تحت عنوان تــــفسیر پیشرفته و کامال علمی از بحث های مهم
اسالمی ارائه دهم که این کتاب تنها در مورد وجود حوری در بهشت صحبت خواهد کرد و صراحتا این
موضوع را رد خواهد کرد!!!.
اگر ما امروز نتوانیم تفسیرهای معقول و علمی را از بحث های قرآنی ارائه دهیم جریانهای انحرافی به
مانند داعش و امثال آن در آینده هم با چهره ای دیگر به سراغ ما خواهند آمد لذا چاره دیروز  ،امروز
و فردای مشکالت جامعه اسالمی و امتان مسلمان در گرو این است که بحث های داغ قرآنی را به مانند
زنان بهشتی به شیوه ای علمی و حاصل از تحقیق و بررسی ارائه دهند.
موضوع عدم صحت تعلق تفسیرها به صاحبان تفسیر!!!
تمامی تفسیرهایی که از گذشته نوشته شده است و امروزه در دست مسلمانان قرار دارد به هیچ عنوان
تضمینی وجود ندارد که این تفسیرها متعلق به مولف واقعی آنها باشند وتغییر وتحریفی در آنان صورت
نگرفته باشد به دلیل اینکه ما اشتباهاتی را در تفسیرهای مفسران گذشته و علمای سلف می بینیم جای
شگفت است و انسان با خود می گوید آیا ممکن است فالنی مفسر باشد و چنین اشتباهی رامرتکب شود
به عنوان مثال ما در بعضی کتاب احکام فقهی دیده ایم که آورده اند اگر شخصی جهر به نیت کرد باید
فورا ازاو خواسته شود توبه کند درغیر این صورت آن شخص مسلمان نخواهد بود ،واقعا فتـوای بســــیار
خطرناکی است که امروزه هم جریــــانهای انحــــرافی در سرزمین های اسالمـــی با توجه به این فتوا
شــــکل میگیرند در زمان خالفت عباسی ها ما شنیده ایم و برایمان تعریف کرده اند که حمله مغولها
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به سرزمیــــن اسالمی و ریختن کتابهای مسلمانان به دریا و رنگی شدن آب دریاها سبب شد تمامی
تفسیرها و کتـــابهایی که نزد مسلمانان بود از بین برود در حالی که این ادعا جز قصه سرایی و افسانه
نیست چرا مسلمانان از خودشان نپرسیده اند بعد از حمله مغوالن به سرزمین های اســالمی کشور چین
قدرتـــــمند می شود و پیشرفتهایی را در کوتاه مدت تجربه می کند که جای تعجب و شگرف است جز
این نیست که تمامی تفسیرهای قرآن و کتاب هایی که از یونان باستان نوشته ی دانشمندانی مانند سقراط
 ،افالطون ،ارسطو و ...بود و توسط ابن رشد ترجمه شده بود به دست مغوالن افتاد چون در آن زمان
کتابی در اروپا وجود نداشت که مردم بتواننـــد آن را مطالعه کنند به همین جهت از دانش و اطالعات
موجود در کتاب های مسلــــمانان بهره الزم را گرفتـــند و توانستند در کوتاه مدت به اوج برسند به
تازگی می بینیم کشور آلمان ادعا می کند قرآنی دردست دارد که بعد از 20سال از فوت پیامبر اسالم
نوشته شده است هنگامی که محققان به بررسی آن می پردازند می بینند کامال صحیح است و قرآن
مکتوب آن زمان در کشور آلمان وجود دارد حتی همه ی این آیـــــات روی کاغذ نوشته شده است و
داستان نبود کاغذ در آن زمان و نوشتن قرآن روی پوست آهو جز قصه بافی برای مسلمانان نیست .
بعد از سقوط آندلوس و حمله ی مغوالن به سرزمین های اسالمی در سال  1254تمامی اراضی
کشور بریتانیا از جمله لندن که امروزه مهد توریست  ،صنعت  ،فوتبال  ،بهداشت و تکنولوژی است
گل و الی بود و به معنایی تمام آن منطقه زیر آب دریاها رفته بود که عمران و آبادانی در آن ممکن
نبود همچنین بعد از جنگ جهانی اول و سقوط دولت عثمانی باز هم سرمایه های مکتوب مسلمانان
به دست اروپا می افتد و می بینیم اروپا برای جنگ جهانی دوم باز هم قدرتمند می شود و امروزه هم
ماه عسل همین قدرت جنگ جهانی دوم سبب شده است کشورهای اروپایی  4رای از  6رای کشورهای
عضو وتو را داشته باشند.
رسالت مسلمانان در این برهه از زمان این نیست که بیایند دوباره سرمایه های دزدیده شده ی خود
را از اروپا به سرزمین های اسالمی منتقل کنند بلکه رسالت هر یک از مسلمانان این اســــــت که در
زمینه علم و تخصص خود تمامی تفسیرها و احادیث موجود را با آیات قرآن تطبیق دهند و بتوانند با
تدبر در آیات قرآن دوباره زمینه ساز خیزش فکری و علمی در نسل های بعدی باشند به همین جهت
پیامبر اسالم در حدیثی حسن می فرماید:

Tafsirnew.ir

www.irebooks.com

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

بلغوا عنی و لو آیه (رسالت مرا تبلیغ کنید اگر چه تنها یک آیه باشد).

هر یک از مسلمانان اگر بتوانند تفسیری زیبا وعلمی با توجه به شرایط زمان و مکــــان تنها از
یک آیه یا یک حدیث ارائه دهند واقعا جای افتخار است چون آیات قرآن تغییر ناپذیر هستند و درک
و فهم انسانها با مرور زمان تغییرمی کند به همین جهت ملت ما کافر نیست که بیائـــــیم از نو آنان را
مسلمان کنیم بلکه ملت ما مسلمانانی هستند که از قرآن دورشده اند و به سوی راه هایی می روند که در
شان یک انسان مسلمان نیست فرمایش زیبای پیامبر اسالم در سه مقوله ی تکلیف  ،تشریف و تخفیـف
تفسیر میشود.
 -1بلغوا
چنانچه علمایان می فرمایند کلمه بلغوا تکلیف است هر انسان مسلمانی باید نسبت به تبلیغ دین خود
احساس مسئولیت کند.
 -2عنی
به نظر تمامی مفسران عنی در جمله ی فوق تشریف است بدین معنی که باید از دین پیامبرو از
کالم ایشان تبلیغ کنیم نباید کالم خدا و رسول او را در جهت منافع شخصی خود و دیگران تفسیرکرد.
 -3ولو آیه
این کلمه هم در جمله ی فوق تخفیف است هر انسان مسلمانی با توجه به اســتعداد و دانش خود
اگر تنها بتواند یک آیه از قرآن کریم یا یک حدیث از پیامبر اسالم را با توجه به شرایط خاص زمانی
و مکانی تفسیر کند پیام پیامبر اسالم را به مردم رسانیده است.
بنابراین ما بر این باور هستیم که اگر بیائیم تفسیری درست  ،دقیق و علمی از آیات قرآن ارائه دهیم در
مرحله ی اول پیروان قرآن را بیشتر از گذشته خواهیم دید و مهمتر از آن این است که ما می توانیم به
یاری خداوند زمینه ساز خیزش مجدد جهت پیشرفت امت اسالم به سمت قله های موفقیت و دستاوردهای
مهم باشیم چون امت ما فرزندان علما و فاتحان دنیا هستند و بدون تردید می توانند با تدبر در قرآن کریم
به جایگاه واقعی خودشان برگردند  ،لذا سعی ما براین خواهد بود به یاری خداوند به بررسی اعجازهای
علمی قرآن کریم و تفسیر پیشرفته و نوین از آیات خدا بپردازیم چون اسالم خود دین علم است و هر غیر
ممکنی با تدبر در قرآن ممکن خواهد بود لذا قرآن هیچ گاه کهنه نمی شود بلکه آیات آن ثابــــــت است اما
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بینش و دیدگاه انسانها نسبت به قرآن تغییر می کند بنابراین تجدید در قرآن همیــــشه ممکن است و آیات و
کلمات قرآن با توجه به زمان و مکان و با توجه به طرز فکر انسانها تجدید پذیر هستند به همین جهت ما
می بینیم کلمه اسالم  8بار در قرآن کریم ذکر شده است و نقطه مقابـــل آن کلمه جدید هم  8بار آمده است
چون اسالم همیشه جدید است و باید قله های علم را در تک تک آیات آن جستجو کرد بنابراین در اینــــجا
دو مورد از اعجازعلمی قرآن و دو مورد از تفسیر پیشرفته آیات قرآن را با هم بررسی می کنیم وخواهیم
دید بیان این موضوعات ازدیدگاه علم نوین نه تنها پایه گذار پیشرفت و توســـــعه برای ملت های اسالمی
خواهد شد بلکه حتی درایمان واعتقاد شخص هم میتواند تاثیر شگرف و مثبتی جهـــــت درک وفهم درست
از دین خود داشته باشد.

 – 1تفسیر پیشرفته قرآن کریم
موضوع تفسیر :
الف  -حورالعین !!!
حور العین چیست ؟ چرا باید در مورد آن بحث کنیم ؟ آیا مسئله  72حوری دربهشت صحت دارد؟ رابطه
زن و مرد در بهشت چگونه است و چرا اندام زنان به این بحث وارد شده است؟ همه ی این ســــوالت و
البته سواالت بسیار زیادی پیرامون این بحث مطرح است که یقینا تا به امروز تفسیر درست و قابل قبولی
از آن ارائه نشده است.
به نظر ما بحث حورالعین به همان زنجیره بحث هایی بر می گردد که برخواسته از تفکرات جریـــانهایی
به مانند داعش و امثال آن هستند  ،بحث حوری در بهشت چرا مهم است و چه اهمیتی دارد؟
جهان اسالم متاسفانه امروز درموضوع سکس بسیار حریص شده است و از عقب مانده ترین ملت های
دنیا
به شمار می رود چون تنها با چشم اندام به زن نگاه می کند و شخصیت  ،مقام و اهمــیت زن را در بدن
او
جستجو می کند ،روزنامه العربی چاپ لندن در مورخ  2016/03/22در شماره  10222به بررســــی و
تحقیق درمورد تمام کشورهای دنیا می پردازد که چه اندازه به سایتها و موضوعات سکس مشغول هستند
و به آن اهمیت می دهند در میان همه ی کشورهای دنیا پاکستان رتبه اول را دارد که ملت مسلمان و خدا
پرست پاکستان به این سایتها مشغول هستند  ،در رتبه دوم این تحقیق مصـــر قرار گرفته است و متاسفانه
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در رتبه سوم ،مخاطبان سایتهای بد اخالقی با آی پی ایران وارد میشوند ! در رتبه چهارم مغرب  ،پنجم
عربستان سعودی و در نهایت در رتبه شــــشم مردم مسلمان ترکـــــیه قرار دارند و کشورهای اسالمی با
مشــــــــغول شدن به سایتهای سکـــــسی شش رتبه اول را درهمه دنیا به خود اختصاص داده اند آیا واقعا
دلیل آن موضوع حورالعین است که مردم را به این شکل دیوانه کرده است یا دلیل دیگری از نظر علمی
وجود دارد؟
داعش نیمی از جوانان مسلمان را به کشتن داده است و با احادیث دروغین و تفسیرهای سیاسی از آیات
قرآن کریم مردم و جوانان مسلمان را از خود بی خود می کند و به امید رسیدن به  72حوری در بهشت
آنان را به کشتن می دهد به تازگی یکی از ماشین های آنان که بعد از انفجار کشف شد مشاهده می کنیم
که پالک مخصوص برای آنها طراحی کرده اند و روی پالک ماشین ها الحور –  72نوشته شده است
آن شخصی که به امید  72حوری در بهشت خود را منفجر میکند در واقع به جای بهشت سر از دوزخ
در می آورد و لذا بسیار بسیار مهم است چنین موضوعاتی از باب علم برای مردم تبیین شود.
یکی دیگر از موضوعات حوری در بهشت تفسیر اشتباه مفسران گذشته است چون همـــــه ی تفسیرهای
مربوط به حوری را مردان جزیره عربی نوشته اند و با نفس و جوهر مردانه به حوری فکر کرده اند و
آن را زنان زیبا رو پنداشته اند در حالی که مفسران گذشته یک بارهم با خود فکر نکرده اند زنان مسلمان
هم قرآن را تالوت می کنند و اگر حور منظور فقط زن باشد پس برای زنان در بهـــشت چه چیزی وجود
خواهد داشت؟!!!
بی گمان چنین تفسیری در مورد حوری بهشت باطل محض است و ما باید تفسیری علمی و پیشــــرفته از
حوری بیان کنیم تا برای همه ی مسلمان روشن شود آن حوری که در ذهن ما اســـت اصــال و ابدا وجود
خارجی ندارد !!!
خداوند در قرآن کریم در چندین سوره در مورد حوری صحبت کرده است ازجمله آیات زیر را می بینیم:
ین –  54دخان
ُور عِ ٍ
َو َز َّوجْ َنا ُه ْم ِبح ٍ
ین –  20طور
ُور عِ ٍ
َو َز َّوجْ َنا ُه ْم ِبح ٍ
َوحُ و ٌر عِ ینٌ  22 --------واقعه
در ابتدا باید بدانیم حور چیست و عین چیست تا زمانی که ندانیم این دو کلمه را تفــــسیر کنیم همچنان در
مدار خیاالت و وهم و گمان باقی خواهیم ماند و جریانهایی به مانند داعش در آینده هم به سراغ مسلمانان
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خواهند آمد  ،حور العین مخلوقی مخصوص نیست که خداوند آن را برای بهشــــتیان خلق کرده باشد بلکه
حورالعین من وشما هستیم و همه ی انسانهایی که به بهشت می روند درآنجا خداوند بدنی جدید برای روح
انسان ها درست می کند که شباهتی به بدن کنونی ما ندارد لذا روح ما همان روحی است که در دنیا با آن
زندگی کرده ایم اما ظاهر و بدن ما تغییر می کند و جسمی جدید با ویژگـــــی های منحــــــصر به فرد که
مخصوص زندگی در بهشت است برای روح انسانها ساخته می شود بنابراین اگر به قرآن و فرهنگ های
معروف لغت عربی مانند لسان العرب ابن منظور نگاه کنیم می توانیم معنی حور و عین را بفهمیم :
چیــــزی که به دورخودش می چرخد معنی حور
 – 1المحور :یکی از معانی حور ،محور است یعنی هر ِ
را می رساند.
 – 2المحاره  :هر چیز گردی شکل که به شکل مارپیچ باشد به آن محــــــــــاره گفته می شود که یکی از
ویژگی های حور می باشد .یعنی شی ء ثابتی است اما در هر لحظه تغییر شکل می دهد.
 – 3الحائر :شخصی که در مکانی ثابت قرار گرفته است اماهر لحظه فکرخودش را مشغول موضوعات
مختلف می کند حائر نامیده می شود که یکی از معانی حور حائر می باشد.
 – 4الحوار :یکی دیگر از معانی حور الحوار است به این معنی که دو نفر با یکدیگر بحث می کنند ولی
بحث آنان به جدال کشیده نمی شود بلکه در جایی ثابت نشته اند اما هر لحظه در مورد موضوعی جدید و
تازه صحبت می کنند.
عین چیست:
بسیار جای تاسف است مفسران قرآن کلمه عین را به معنی چـــــشم درشت معنا کرده اند در حالی که این
کلمه اصال با فتحه خوانده نمی شود تا معنی چشم را برساند بلکه با کسره خوانـــــــده می شود و به معنی
ثابت است ولی اکثر مفسران دچار چنین اشتباهی شده اند اگر در اینترنت سرچ کنیم تمام صفحاتی که باز
می شود این کلمه را به معنی چشم درشت معنی کرده است در حالی که اشتباه محض است و معنی کامل
و حقیقی آن ثابت است به همین دلیل در زبان عربی اگر کسی در دســــــتگاه اجرایی کـشور به صورت
موقت یا پیمانی استخدام شود به او موقت می گویند اما هنگامی که کارمند رسمی دستگاه دولتی شد به او
تعیین گفته می شود به این معنی که در آن اداره ثابت است و دغدغه ی اخراج و یا از دست دادن شغــل
خود را ندارد  .پس کلمه حورالعین به معنی متغیر ثابت است یعنی روح ما همین روحی است که االن در
بدن داریم اما ظاهر ما تغییر می کند و هر لحظه در بهشت تغییر شکل می دهــــــیم و با ظاهری متفاوت

Tafsirnew.ir

www.omideiran.ir

www.irebooks.com

www.irtanin.com

یکدیگر را می بینیم به همین جهت زن و مرد در بهشت از همدیگر سیر نمی شوند چون هر لحظه همسر
خود را با ظاهری جدید و آراسته می بینند .
بنابراین حقیقت امر این است که در بهشت جسمی جدید برای روح ما ساخته می شود که هیچ شباهتی به
جسم دنیا ندارد و از خصوصیات آن جسم جدیــــد این است که مخصوص بهشت است و در هر لحظه با
سیمایی جدید خود را نشان می دهد چون خداوند می فرماید برای شما خلقتی نو در نظر گرفته ایم که شما
نمی دانید چگونه و به چه شکلی است:
َن ْحنُ َقد َّْر َنا َب ْی َن ُك ُم ا ْل َم ْو َ
ت َو َما َن ْحنُ ِب َم ْس ُبوقِینَ ﴿َ ﴾6۰علَى أَنْ ُن َب ِّدل َ أَ ْم َثالَ ُك ْم َو ُن ْنشِ َئ ُك ْم فِي َما ََل َت ْعلَ ُمونَ ﴿﴾61
ما در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم و هرگز كسي بر ما پيشي نميگيرد که دوباره شما را با شيـــوه ای
نوین خلق کنيم در حالی که از آن شيوه نوین بی خبر هستيد – .سوره واقعه
چنانچه می بینیم خداوند در سوره واقعه از خلقت نوین جســــم ما در دنیای دیگر خبر می دهد که با شیوه
جدید ما را زنده خواهد کرد و بدنی کامال متفاوت از جســــم دنیا را درون روح ما قرار خواهــــد داد که
یقینا فاکتورها و قابلیت های آن جسم جدید قابل مقایــــــــسه با بدن ما در دنیا نیست چون روح ما به مانند
سیم کارتی عمل می کند که از یک گوشی ساده خارج می شود و داخل یک گوشی پیشرفته با قابلیت های
باال قرار می گیرد .
رابطه زن و مرد در بهشت
زندگی در بهشت چگونه است و زن و مرد چگونه با هم رابطه برقرار می کنند مسئله غیب است و لذا
پیامبر هم اگر وحی از آسمان برایش نازل نشود نمی داند اما در تمام آیه های قرآن خداوند از ازواج در
بهشت به ازواج مطهره ( کامال پاک ) نام برده است در مرحله اول در زبان عربی هم به زن و هم به
مرد زوج گفته می شود کلمه ازواج برای هر دو نفر آنان بکار می رود و تنها به معنی زن یا مرد نیست
و در مرحله دوم کامال مشخص است ازواج بهشتی همیشه پاک هستند و در آنجا خبری از ادرا ،مدفوع،
منی و  ...نیست لذا مرد در بهشت فاقد اسپرم و منی است و زن هم فاقد تخمدان است بنابراین از دیدگاه
قرآن مشخص می شود به هیچ عنوان رابطه جنسی در بهشت وجود ندارد و زنان و مردان بهشتی فاقد
آلت تناسلی هستند و همچنین پیوند و رابطه ی زن و مرد رابطه ای کامال روحی و رمانتیک است و در
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آنجا خبری از سکس نیست و جسم بهشتیان فاقد آلت است چنانچه حضرت آدم و حضرت حوا تا زمانی
که در بهشت بودند با تائید قرآن فاقد آلت جنسی بودند اما بعد از اینکه فرمان خدا را سرپیچی کردند حکم
اخراج آنان از بهشت صادر شد و بالفاصله آلت تناسلی بر آنان نمایان شد و اولیـــــن بار بود که خود را
به این شکل دیدند به همین جهت بالفاصله به سمت برگ های درختان بهشت رفتــــند تا بدن خود را با آن
بپوشانند .
َفلَ َّما َذا َقا ال َّ
ش َج َر َة َب ْ
ان َعلَ ْی ِه َما مِنْ َو َر ِق ا ْل َج َّن ِة –  22اعراف
دَت لَ ُه َما َ
س ْوآ ُت ُه َما َو َطفِ َقا َی ْخصِ َف ِ
پس چون آن دو از [میوه] آن درخت [ممنوع] چشیدند اندام جنسی آنها برایشان آشكار شد و به چسبانیدن
برگ[هاى درختان] بهشت بر خود آغاز كردند.

بعضی از دانشمندان فرهنگ لغت عربی نظر خود را در مورد رابطه زن و مرد در بهشت به شرح ذیل
بیان کرده اند:
ابن منظور در لسان العرب  ،زبیدی در تاج العروس ،جوهری در صحاح اللغه ،ازهری در تهذیب اللغه،
ابن سکیت در اصالح المنطق و ابن السیده در مخصص  ،متفق هستند:
ین ( بهشتیان را با حوران همسر می گردانیم )
ور عِ ٍ
آیه َ :ز َّو ْج َنا ُه ْم بِ ُح ٍ
به معنی :قرناهم بها و لیس انکحناهم ( پیوند روحی  ،رمانتیک و عاشقانه برقرار است و نکاح جهت
آمیزش جنسی میان همسران بهشتی برقرار نخواهد شد) است.
تمام دالیل فوق از قرآن کریم و فرهنگ لغت زبان عربی روشن کننده ی این است که پروسه ی ســکــس
در میان همسران بهشتی وجود ندارد و هر کسی هم چنین تفسیری از حورالعین ارائه کرده است تنها نظر
شخصی خودش بوده و تنها برای خودش معتبر است  ،تفســــیرهای زیادی در مورد حوران بهشتی وجود
دارد که همه ی آنها به اشتباه تفسیر شده اند خداوند می فرماید:
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ِین َم َف ً
ب أَ ْت َرا ًبا ﴿﴾33
إِنَّ ل ِْل ُم َّتق َ
ازا ﴿َ ﴾31حدَ ائ َِق َوأَعْ َنابًا ﴿َ ﴾32و َك َواعِ َ
قطعا برای پرهیزکاران رستگاری بزرگ است  -باغ ها و درختان انگور  -و دختران همسال با
سینه های برجسته!!! -
اعِب أَ ْت َرا ًبا را به سینه ی زن معنی کرده است در حالی که کواعب
جای بسی شرم است مفسر قرآن َو َك َو َ
به معنی خانه هایی است که طول  ،عرض و ارتفاع آنها با هم برابر است به همین جهت خانه خدا کعبه
نام دارد چون مکعبی شکل است لذا خداوند در آیات فوق زندگی در بهشت را برای مردم بیان می کند که
زمینی پهناور در اختیار آنها قرار خواهد داد ( یکی از معانی مفازا زمین پهناور است ) که در آن زمین
باغ ها و درختان انگور قرار دارد و همچنین خانه هایی کوچک و مکعبی شکل زیبا که پشت سر هم به
ترتیب چیده شده اند و با زمین فاصله دارند ( اتراب جمع تریب است یعنی دیوارهای خانه پشت هم چیده
شوند تا به شکل مکعب درآید) در سال  2010دو مهندس سوئدی به نام سام و وایدگارد خانه های بهشت
را روی نقشه ترسیم کردند سپس به ساختن آن به شکل فیزیکی پرداختند و تصویری زیبا ارائه کرده اند
هر چند که خانه ها ی بهشت از زمین فاصله گرفته اند اما در این تصاویر به دلیل جاذبه این امر ممکن
نبوده است .خانه های بهشتی مکعبی شکل هستند و دیوارهای آن به شکل آئینه ای عمل می کند از بیرون
درون خانه مشخص نیست ولی از درون به راحتی بیرون خانه مشخص است و جز باغ و دریا و میوه ها
و تصویرهای زیبایی که فقط خدا می داند تصاویر دیگری دیده نمی شود.
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اعِب أَ ْت َرا ًبا به معنی خانه های مکــــعبی شکل کوچک زیبا
چنانچه مشاهده کردیم و مشخص شد کلمه َو َك َو َ
هستند که در داخل باغهای پهناور و وسیع قرار گرفته اند و این مطلــــب را می رساند که ما هم در دنیا
باید از ساختن ساختمانها یا خانه هایی با وسعت و زیربنای زیاد خوداری کنیم و خانه های مکعبی شکل
در درون باغ هایمان ایجاد کنیم ولی با کمال تاسف مفسرین این همه آیه را به زنان و سینه های برجسته
آنان ربط داده اند.
سخن آخر این است در بــــــهشت هم مرد هم زن به شکل حوری هســــتند و جسم و بدنی جدا از بدن دنیا
برای آنان خلق خواهد شد هر یک از ما در هر لحظه تغیـیر شکل می دهیم و با ظــــاهری آراسته و زیبا
نمـــایان می شویم و زن و مرد از دیدن یکدیگر هرگز سیر نخواهند شد  ،زنان و مردان بهــشتی فاقد آلت
تناسلی هستند و رابطه سکس در میان بهشتیان بی معنی است چون فاقد ادار  ،منی یا اســـــپرم و تخمدان
هستند.

عالقه مندان می توانند موضوعات بیشتر را در زمینه تفسیر پیشرفته قرآن کریم تهیه کنند.
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