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دانشمندان در جدیدترین تحقیقات علمی ،کشف کرده اند که حضور یک غریبه زیبا باعث افزایش استرس می شود .دانشمندان
در ده مورد مطالعه در مردان دیده اند که این استرس در مردان به سالمتی آنها آسیب وارد میکند .این مطالعه میگوید حضور
 5دقیقه مردان با یک غریبه زیبا بسیار استرس زا و برای قلب مضر است و به میزان قابل توجهی کورتیزول آنها و در نتیجه
افزایش احتمال حمله قلبی و مغزی ،دیابت ،فشارخون و ضعف جنسی را به دنبال خواهد داشت.

.
اگر این مقدار زمان طوالنی تر شود بطور مزمنی میزان کورتیزول را باال می برد که کورتیزول منجر به دیابت بزرگساالن ،فشار
خون و ضعف جنسی می شود.
از نظر اجتماعی نیز این عمل ،منتهی به مقایسه و دیدن ایرادات در همسر خود ،و ایجاد حس حسرت و نیاز کاذب به فرد غریبه
میباشد که تخریب بنیان خانواده را به دنبال خواهد داشت.
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آیات قرآن:
(سوره نور آیه )۳۰
به مؤ منان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند ،و فروج خود را حفظ کنند ،این برای آنها پاکیزه تر است،
خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است.
(سوره نور آیه )۳۱
و به زنان مؤمن [هم] بگو دیدگانشان را فروگذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند و زینتشان را جز آنچه از آن آشکار است،
آشکار نکنند ،روسریهایشان را بر گریبانهایشان بیندازند ،و زینتشان را آشکار نکنند مگر بر شوهرشان یا پدرشان ،یا پدران
شوهرشان یا پسرانشان ،یا پسران شوهرشان ،یا برادرشان یا پسران برادرشان ،یا پسران خواهرشان یا زنان [همکیش]شان ،یا
ملک یمینهایشان ،یا غالمانى که نیازمند [به زن] نیستند ،یا کودکانى که بر نهانیهاى زنان آگاه نیستند ،و بگو که چنان پاى
نکوبند تا زینتى که پنهان داشتهاند ،معلوم شود ،و اى مؤمنان همگى به درگاه خداوند توبه کنید ،باشد که رستگار شوید.

در آیات قرآن عالوه بر چشم به فرج نیز اشاره شده است ،که دلیل این تعداد قتل های ناموسی و یا بیماری های مختلف جنسی
از جمله ایدز که گریبان گیر جامعه شده است نیز بازگشت نکردن و عمل نکردن به آیات قرآن است.
عالوه بر آیات فوق در احادیث پیامبر(ص) و ائمه نیز اشاره شده ،که نگاه کردن به نامحرم آثار خوبی را در پی ندارد که از آن به
تیر "زهرآگین" تعبیر شده است .

پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ فرمود:
"لِکلِ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ ادَمَ حَظّاً مِنَ الزِّنا فَالْعَینُ زِناهُ النَّظَرُ وَ لِّسانُ زِناهُ الْکالمُ وَاألُذُنان زِناهُما السَّمْعُ
(مستدرک الوسائل ،ج ،14ص)2۶9
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برای هر عضوی از آدمی سهمی از زنا است؛ زنای چشم ،نگاه کردن ،زنای زبان ،سخن گفتن و زنای گوشها ،شنیدن حرام
است.

امام علی(ع):
هر کس چشم خویش را آزاد گذارد ،همیشه اعصابش ناراحت بوده(و به آه و حسرت دایمی گرفتار می شود)
(غررالحکم ،ج  ،2ح )۳۰4

امام صادق (ع)
النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً
نظر و نگاه یکی از تیرهای زهر آگین شیطان است ،و چه بسا یک نگاه سبب حسرت و ندامت طوالنی شود.
(عقاب االعمال ،ص)۳۶۰
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نمامتن های تهیه شده در باورباران
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وبالگ زیبای اعجاز علمی قرآن
http://miraclesofthequran.persianblog.ir/

تلگراف
www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7668344/Beautiful-women-can-be-bad-for-your-healthaccording-to-scientists.html

daily mailبخش علمی
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1270271/Beautiful-women-bad-health-raise-stress-hormones.html
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