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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Scientific  علمی

 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنالحاج داکتر

 ٢٠١٢ می ٢٠

  

  چشم چرانی
 

. رد و به ھر طرفی چشم می اندازدشود، كه كنترل چشم خود را در اختيار خود ندا كسی گفته می چشم چرا ن به  

 انسان بی اھميت می شمارد ، ولی ؛ به مرور زمان زياد شده و در نھايت را  آن  کم وءاين عادت در ابتدااگرچه 

 کنترول بر چشم به کار دشواری مبدل ۀ دوبارۀانسان خارج  و اعاد که چشم از اختيار رسد  امر به مرحله ای می

 .  آن عاجز می مانند ھم از عالج بخش چشم چرانی،متخصص در و ماھرگردد، که حتی اطبای  می

  :علماء بدين باوراند

 چشم چرانـي  قبل از اين كه برای ديگران مزاحمت و ضررايجاد  كند، برای خود شخص مضراست وھمچنان از 

ه ل گردد، ب علم اخالق، چشم چرانی ھنگامی که به صورت يک عادت مزمن مبدی روانشناس وعلماینظر علما

  .يدآحساب می ه روانی ب حيث يک مرض

 مردان به گويند که چشم چرانی در ورده اند ، میآعمل ه رانی بچ که روانشناسان در مورد عمل چشم  رایتحقيقات

 .ی زنان می دانندئرا در خود نما وجود آمده است وبه اصطالح عامل آنه ی در زنان بئعلت مقابله با خود نما

 که خود را در معرض ديد  ديگران قرار می دھد و چشم  چران  به شخصی  شود صی اطالق  میخودنما به شخ

  . شود که از تماشا ونگاه کردن به ديگران حظ و لذت می برد گفته می

 چشم چرانی در مردھا ، بيشتر  ی  در زنان  نسبت به مرد ان بيشتر است ، ولی ؛ مريضیئمرض خودنما: گويند می

  .دباش رايج  می

به  » وير« اصطالح فرانسوی است واز  » ويريسم« اصطالح چشم چرانی يا :  ازعلما ء بدين عقيده اندیتعداد

  . يدآحساب می ه گرفته شده، ويکی از اقسام امراض رواني ب» تماشاگر«معنای 

 مطرح شدن ۀعالوه ی گشته که بئمنجر به تعقيب عدلي و قضای چشم چران درحاالت متعدد ئدر کشور ھای اروپا

  . گردد عامل اين حالت مرتکب به اشد مجازات نيز می، تداوي 

چشم  چرانی ھيجانات ، : ه رسيده اندجيورده اند، بدين  نتآعمل ه  باالی چشم چران ھا ب که  طی تحقيقاتیءاطبا 

کشاند   ی میئوااضطراب ، عدم اعتماد به نفس، را در انسان گسترش داده  و در نھايت امر او را به حاالت بی پر
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باطل ساخته  خصوص  نماز  او را ھم ه سازد،  بلکه عبادات و ب که نه تنھا  شخصيت او را  در جامعه لکه دار می

  . تواند می

ن در قدم اول  برای مرد و در قدم أقرآن عظيم الش  النور ۀسور بنابر ھمين فھم منطقی است که خداوند متعال در 

  .ست که کنترول چشم خويش را دراختيار خود داشته باشند دوم  برای زن امر فرموده ا

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعوَن ﴿«  وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ به مردان با   ﴾٣٠قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

كنند آگاه است   زيرا خدا به آنچه مى تر است   براى آنان پاكيزه ينكه ا ورزند  ايمان بگو ديده فرو نھند و پاكدامنى 

به .. .  به مردان بگو ديدگان خود را فرو خوابانند و( ………قُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ   …  )٣٠(

  ) .زنان مؤمنه بگو ديدگان خويش را فرو خوابانند

  ! ای پروردگارا مھربان 

ز مرض چشم چرانی ، نگاه دار وبرای ما قوت ايمان نصيب فرما تا ديد چشم  خويش از محرمات نگاه داشته ما را ا

  .و خود را از اين مرض نجات دھيم 

  

  :راه نجات ازچشم چرانی 

از جمله  براي شنيدن :    اعطاء  داده است ھارا برای ما انسان  بزرگی  دگار با عظمت ؛ نعمت ھای بسرپرو

» و قلب مغز« ، براي درك كردن و فھميدن » زبان« ، براي خوردن و چشيدن » بيني «  براي استشمام ،» گوش «

  ! »چشم ھا « و برای ديدن و نگريستن 

انتظاري كه خالق يکتا  از بندگان خويش دارد اين است تا از اين نعمات برای سعادت، رستگاری و آرامش استفاده  

  . ضد و يا در دشمنی با آن ذات مقدسهکرده  نه در راه حرام و يا ب

  : اين بدين معنی است که 

  .آنچه را كه او خالق يکتا ؛  دوست  ندارد ، نشنويم: باگوش 

  .يمئگوآنچه را كه او رب العزت ؛ راضی نيست ، نچشيم و ن:   با زبان

                                                       .             نمايم ات بينا ؛ حرام شمرده ، تماشا نآنچه را که او ذ:  با چشمان 

از حرام  يگانه راه چاره و عالج از چشم چرانی ھمين است که از حق تعالی خود  خوف داشته  باشيم وخود را

  .گردد که رعايت اين امرالھی موجب سعادات دنيا واخرات انسان می خاطر اينه کردن محفوظ  داريم، ب نگاه

چرانی توصيه نموده اند ھمان    چشم که علما ء برای جلوگيری وراه نجات برای عالجی را راه ھای از يکی ديگر 

محمد صلی هللا عليه وسلم ، يکھزارو چارصد سال قبل برای بشريت اعالن گوار که پيامبربزر  منطقی است عالج

  :شد با کرد ، که عبارت از ازدواج  شرعی و اسالمی ودر سايه تفاھم مشترک می

  :فرمايد پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر و احصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم « 

چون ازدواج چشم را ! اي جوانان، ھر يك از شما  که توان ازدواج را داشته باشد ، بايد ازدواج كنيد( »فانه لم وجاء

به اوگرفتن روزه  رد اتر از ھر چيز نگه مي دارد و شرمگاه را بيشتر محافظت مي كند، و ھر كه اين توان را ندبيش

  .) پيشنھاد مي شود، چون روزه قاطع غريزه است

تزکيه و ، عبارت است از راه ديگری که علما ء برای جلوگيری از مرض مھلک چشم چرانی پيشنھاد  نموده اند 

توان به  سعادت انسانی  رسيد و ھمچنان بنابراحکام و دساتير  البته با تزکيه نفس می! است » نفس«پاکی  باطن 
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  .از اين  مرض حرام نجات داد تواند  خود را می کتاب هللا و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است،

به يقين  (﴾١٠َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاھَا ﴿ ﴾٩ ﴿قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاھَا «: فرمايد می قرآن عظيم الشان شمس ۀسورحق تعالی در  

 تآي: .) (كه نفس خود را آلوده  كرد رستگار شد كسي كه نفس خود را پاك و صاف كرد، و به يقين  زيان  ديد كسي

 :٩(  

دی انسان زمانی می تواند نفس خويش را تزکيه کند که از تمام پلي  : نويسند علماء ومفسرين در مورد تزيکه نفس می

ھا دوری جويد ، و به عقايد اصلی  دين مقدس اسالم  معتقد گردد ، نه چيزى بر آنھا زياد کند و نه چيزی از آنھا کم 

  .نام دين که در اصل دين ھيچ اساسی ندارد ، قبول نمايده  ب نمايد؛ نه دست به بدعت بزند ونه چيزی را

: رامت انسانی ماننداز اخالق رذيله و پليد  و دوراز ک: دست يابد» باطن « تواند به تزکيه نفس  انسان زمانی می

جميع صفات  دوری جويد و از انجام گناه خود داری کند ، و به » ... کبر، حسد، ريا ، حرص، بخل و خود خواھی «

  .پسنديده  و اخالق  فاضله و ملکات حسنه ملبس گردد

تواند از آن نجات يابد و يا   زمانی می انسان! طانی است چشم چرانی  تير زھرآلود و شي: در نھايت امر بايد گفت که 

طور واقعی  ه ده  و بوبه  لذت و راحت  دست يابد ، که خواھشات نفسانی  خويش را داخل چوکات  شرعي  نم

  .نمايد مطابق بر دساتير اسالمی عمل

  پايان

 :ـارشگتتبع ونـ

 »انی سعيد افـغــ– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنالحاج داکتر

 و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جـرمـنی-مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره

  

  ! محترم ۀ خوانند

  * !شريک سازيد، تشکر ازمحبت و لطف شما  با من خويش را لطفاً برای تکميل اين مبحث نظريات

  

  :يادداشت* 

ز ما آقای داکتر صاحب به تبادل نظر بپردازند، می خوانندگانی که تمايل داشته باشند، در اين بحث با ھمکار عزي

   .تواند پيامھای شان را به آدرس پورتال ارسال دارند

  AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 


