
 

 

 بینی و بدبینی در آیینه آیات و روایات خوش

*االسالموالمسلمیننایرقربانفحجت

 مقدمه
گمههانی در روابههط اجتمههاعی و مواجهههه بهها اشههخاص و کردارشههان، در فقههه بهها اصههطالح  خوش

حه اصالا» همراه است؛ به این معنی که هر گاه سهخنی و یها فعلهی را از بهرادر مسهلمان یها « الص 
خواهر مسلمانت مشاهده کردی و احتمال فساد دادی، الزم است که آن احتمال را نادیده بگیهری 

ظن از  ظن در برابهر سهوءظن قهرار دارد. سهوء  و ی  یا چند محمل نیکو برایش قرار دههی. حسهن
شهود و صهاح  آن، ماننهد کسهی اسهت کهه عینه  سهیاهی بهر  باطن آدمهی ناشهی می خبا ت

ْوِء َو ُكْنُتْم َقْومنًا »بیند:  هایش گذاشته است و هستی را از نگاه سیاهی می چشم ََّ للسَّ َو َظَنْنُتْم َظ
بینهد.  چنین فردی، سخنان و کارها حتی سخنان و کارهای خوب را را ج  بدی و گنهاه نمی1«.ُبورلً 

 شود. ظن از منظر آیات و روایات بررسی می ظن و سوء در این نوشتار حسن

 بایستگی پرهیز از  بدگمانی

بدگمانی نسبت به مسلمان، از گناهانی است کهه در آیهات و روایهات از عواقه  و پیامهدهای آن 
ن»سخن به میان آمده است:  ََ للظَّ ََ آَمُنول لْجَتِنُبول َكیيرًل ِم ذي َها للَّ َِّ ِإْثنميا َأيُّ ن ای  2؛َِّ ِإنَّ َبْعنَض للظَّ

«. ها گناه اسهت ها بزرهی ید؛ چرا که بعضی از گمان اید! از بسیاری از گمان کسانی که ایمان آورده
ََ آَمُنول»شروع فرمان اجتناب از گناه، با تعبیر  ذي َها للَّ حاوی این پیام است که ایمان مشهروط « يا َأيُّ

ها، دوری از گناه سوءظن به افراد است. به بیان دیگهر کسهی  آن به رعایت اموری است که یکی از
ایمان راستین دارد که از گمان بد بزرهی د. بدگمانی، نوعی بیماری فکهری و اخالقهی اسهت. فهرد 
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های ذهنی خود از دیگران را بر وجه زشت و نادرست حمل کنهد؛  بدبین، کسی است که برداشت
 شایسته حمل کند.  توانست آن را بر وجه در حالی که می

گمهانی ههم در رشهد و تکامهل  گمانی قرار دارد. خوش ظن و خوش در مقابل سوءظن، حسن
شخص آدمی و هم در وحدت و تکامل مادی و معنوی جامعه نقش بس ایی دارد. این موضوع در 

فرمهوده اسهت:  روایات پیشوایان دیهن مهورد تأکیهد قهرار گرفتهه اسهت؛ چنانکهه امهام علهی
در روایتی نیه  آمهده اسهت کهه  1«.ی از برترین سجایای اخالقی و بهترین عطایاستگمان خوش»

آمدنهد و گهاهی بهه حقیقهت و گهاهی ههم بهه خهالف از  ن د آن حضرت می اصحاب پیامبر
یهارانم بهه   کس درباره هیچ»به مردم فرمود:  کردند تا جایی که پیامبر اکرم یکدیگر بدگویی می

تهان  کهه میان د من نیایید و از یکدیگر بدگویی کنیهد. مهن مهایلم وقتهیمن چی ی نگوید. دائما  ن 
در باشم آیم، سلیم می ها  به این مطل  اشاره دارد کهه مسهلمان این اخالق رسول اکرم 2«.الصف

 شوند.   بینی با افراد مواجه باید در جامعه اسالمی، با خوش
هها از قافلهه عقه   در یکی از جنگ ریکی از همسران پیامب 3نور،  مبارکه  بنا بر آیات سوره

گشتند؛ او را ندیدند. مهردی  که برمی که او را به میدان جنگ برده بودند، وقتی افتاده بود. پیامبر
را به مدینه آورد. بعد از آنکه این مخدره به مدینه برگشهت، بعضهی  ها همسر پیامبر از مسلمان

از قافلهه عقه  مانهد و  د کهه چهرا همسهر پیهامبرگو در میان مردم شایعه انداختن از افراد هرزه
نهازل شهد  نور بر پیامبر  شخصی که او را آورد، چه کسی بود؟ در این هنگام آیات مبارکه سوره

درپی، با لحن بسیار تندی مسلمانان را مورد عتهاب قهرار داد کهه چهرا وقتهی ایهن  پی  و در چند آیه
عمل به خرج ندادید و چرا این شهایعه را قاطعانهه رد آن شدت   شایعه را شنیدید، نسبت به گوینده

شود. شروع جمله با ایهن  شروع می« لوالی تحذیریه»نکردید؟ دو بخش این آیه شریفه با عبارت 
خواهد با کمال شدت و توبی  کامهل بهه مخاطه  خهود  عبارت به این معناست که که انسان می

َلنْوا ِإْذ »فرمایهد:  یهه خطهاب بهه مسهلمانان میبگوید: چرا این کار را نکردید. خداوند در ایهن آ
 ٌَ ََّ لْلُمْؤِمُنوَن َو لْلُمْؤِمناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيرًل َو قاُلول هذل ِإْفٌك ُمِبي کهه شهما  چرا وقتهی 4؛َسِمْعُتُموُه َظ

ظن نشان ندادید و به طور   ها )مؤمنین و مؤمنات( این شایعه را شنیدید، به همدیگر حسن مسلمان
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َو َلنْو ا ِإْذ َسنِمْعُتُموُه ُقْ نُتْم منا »فرماید:  در جای دیگری می«. طع نگفتید که این دروغ استقا
َم ِبهذل ُسْبحاَنَك هذل ُبْهتاٌن َعِظيٌم  که این شایعه را شنیدید، نگفتید که  چرا وقتی  1؛َيُکوُن َلنا َأْن َنَتَک َّ
 «.هتان ب رگ استما ح  نداریم این شایعه را تکرار کنیم. این، ی  ب

 علت  بدگمانی و انواع آن  
شود. شیطان، نیروی خیهال انسهان را در اختیهار  بدگمانی، از غلبه نیروی خیال بر انسان ناشی می

کند. هر چه انسان در ایهن امهر از فریه  شهیطان اطاعهت کنهد، تسهلط  گیرد و او را گمراه می می
گهذارد و چی ههایی را بهه  ال بر اعضهای او ا هر میشود تا آنجا که نیروی خی شیطان بر او بیشتر می

 شنود که هیچ حقیقت و واقعیتی ندارند.  بیند و می خیال خود می
 توان به سه نوع تقسیم کرد:  بدگمانی را می

دههد و   آن است که شخص به مسلمانی سوءظن دارد و بر مبنای آن ترتی  ا ر می ه نوع اول،
سم، حرام است.  ه صورت غیبت یا تهمت آشکار میآن را در رفتار و یا گفتار خود ب  سازد. این ق 

آن است که شخص ناخودآگاه گمان بدی نسبت به مسلمانی بهه ذههنش خطهور  ه نوع دوم،
کند و خود شخص از این حالت ناراحت باشد و این گمان را در رفتار و گفتار خود نشهان ندههد؛ 

ظن حرام نیست؛ زیرا چنین خطوری برای ذهن  وءبلکه در صدد رفع و دفع آن باشد. این نوع از س
 2غیر اختیاری و نهی از امر غیر اختیاری، قبیح است.

آن است که شخص نسبت به مسلمانی گمان بدی ببرد و به آن باور داشته باشهد  ه نوع سوم،
و  و بدون یقین، به بدی او حکم کند و از این حالت ناراحت هم نباشد؛ اما این حالت را در رفتهار

ایهن نهوع از  و شهید  هانی گفتار خود بروز ندهد و تنها قلبا  از او متنفر باشد. مرحوم مجلسی
سم معنا می دانند و سوء بدگمانی را حرام می علمای اخالق نی  این مرحله  3کنند. ظن را به همین ق 
   4دانند. اند و آن را حرام می را غیبت قلبی نامیده

 ظن های دستیابی به حسن راه

 شود. ها اشاره می های متعددی وجود دارد که به برخی از آن ظن راه برای دستیابی به حسن
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 . توکل بر خدا1

ظن  های نفوذ شیطان است، در مهواردی کهه انسهان مبهتال بهه سهوء از آنجا که سوءظن یکی از راه
و هر عملهی را کهه  شود؛ باید به خدای متعال پناه ببرد و با استعاذه و استغفار از او استعانت طلبد

 شنود، باید به بهترین وجه ممکن حمهل نمایهد و کند و هر سخنی را که از دیگران می مشاهده می
در این راه، َوهم  و خیال خودش را تکذی  نماید و خویش را بر این عادت وادار کند تا به تهدریج 

 1ظن در قل  او به صورت عادت و ملکه اخالقی درآید. حسن

 بینی د خوش. شناخت فوای2

فرمهوده  ظن، توجه به فواید آن است؛ برای مثال امام علهی های دستیابی به حسن یکی از روش
ْثم»است:  ِدا ْْلِ

َُّّ َْ اَ افْنِجىاِمْناَت َهمه ُْ ا  ِو افَخفم نم ا ُظه ْسنو کاههد و از افتهادن  بینی، انهدوه را می خوش 2؛َو
مهان، آسهایش دل و سهالمتی دیهن اسهت: از نظر آن حضرت، نیکهویی گ«. رهاند در بند گناه می

فن» ا ُدم َِّْباَ اَسََلَم و َْ ُْ ا  ََ و اَب  نم ا ُظه ْسنو در «. بینی، مایه آسایش دل و سالمت دیهن اسهت خوش 3؛َو
َحبه »است:  وصف این فضیلت اخالقی نی  فرموده  َُ ُْ ا  مو اَزاِمْنهو ََ اِسا اِكاُنه َناَظنُّ و سو ََ ههر کهه  4؛َمْنا

ظن، حسن نیهت اسهت؛  یکی از آ ار حسن«. برد، محبت آنان را به دست آورد به مردم گمان نیک
رو درستی و سالمتی عمل در گهرو پهاکی و خلهوص آن  زیرا حسن نیت، جان عمل است؛ از این

زده خواهد شد؛ به همهین  ناک و آفت است. اگر نیت ناخالص باشد، عمل نی  به همان اندازه عی 
ش و پاکی عمل را در پی خواهد داشهت. حسهن نیهت بها چنهین دلیل خلوص و پاکی نیت، پاالی

هر کس »فرموده است:  ظن است؛ چنانکه امام علی آوردهای حسن نتایج نیکویی، یکی از ره
 5«.گمانش نیکو باشد، نیتش نیکوست

 . شناخت پیامد و عواقب بدبینی3

ت کهه در روایهات بهه های درمان بدگمانی، شناخت پیامدهای این رذیله اخالقهی اسه یکی از راه
گیر شهدن شهخص  سهوءظن را عامهل گوشهه برخی این پیامدها اشاره شده است. امهام علهی
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ا»بدگمان دانسته و فرموده است:  أد  ََ ا 
ألم َشاِمأناكو ََ ا سَتا ْناَظنُّ و ماَفحسو َُ بین  ههر کهه خهوش 1؛َمنا

ای،  انههآن حضهرت در سهخن حکیم«. نباشد، از همگان گری ان باشد )با هیچ کس خو نگیهرد(
انهدازد:  شود و بهین مهردم تفرقهه می بدگمانی را موج  گسستن شدن رشته دوستی میان مردم می

َّْحا» َو ا اَ اَكيَناَخَِّيل 
ْمافْت وکاَكيَن و َُ ا نم ا ُظه اءو از نظر معنهوی نیه  بهدگمانی، آفهت  2«.َمْناَغَََّباَعََّيِ اسو

ااََلا»فرموده است:  دین برشمره شده است؛ چنانکه امام علی اِءاَظن  اَمَعاسو َُ ا َُ با سهوءظن،  3؛ ف
ا»همچنین آن حضهرت فرمهوده اسهت: «. ایمانی وجود نخواهد داشت أن  ا ُظه أاءو فِناسو ا ُأدم  4؛ َفأ و

ظن، مربوط به معاشرت میان برادران دینی است،  دستور به حسن«. سوءظن، آفت دینداری است
ظن نسهبت بهه  نکوهش شده است و حسن اما در خصوص افراد الابالی و اهل گناه، ارتباط با آنان

طب  دستورات دینی در مسائلی که جنبه عمومی و یا حکومتی دارد ماننهد  .این افراد مطرح نیست
   .گمانی جایگاهی ندارد خوش 6و مقابله با دشمنان، 5گ ینش افراد

 . حمل افعال بر صحت4

اصهالا »صحت است که به آن   های درمان این بیماری، حمل افعال دیگران بر یکی از بهترین راه
گویند؛ به این معنی که هر گاه انسان سخنی یا فعلی را از بهرادر مسهلمان یها خهواهر  می« الصحه

شهان، یه   مسلمانش مشاهده کرد و احتمال فساد داد، باید آن احتمال را نادیده بگیرد و برای فعل
ظن داشهته باشهند  به یکدیگر حسن یا چند محمل نیکو قرار دهد. از نظر قرآن، مؤمنان باید نسبت

ََ »و بر همین اساس اصالت صحت و مانند آن را در رفتار و اعمال خود جاری کنند:  نِذي َها لَله َيا َأُيه
ه ِإْثنٌم 

َِ
ه ِإَنه َبْعَض للَظه

َِ
ََ للَظه از نظهر قهرآن حتهی در مهواردی کهه احتمهال  7«.آَمُنول لْجَتِنُبول َكِیيًرل ِم

کنهد، بایهد  ای است که انسان را دچار بدگمانی می گونه شرایط و موقعیت بهبدگمانی وجود دارد و 
خوش گمانی را مقدم دارند و از بدگمانی پرهی  کنند؛ زیرا این رویه انسهان را از گرفتهار شهدن بهه 

گیهرد و از میه ان  دارد و جامعه در امنیت روانهی و روحهی قهرار می بدگمانی و آ ار آن دور نگه می
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ِخيأَ ا»فرموده است:  چنانکه امام علی 1شود؛ ی و مانند آن کاسته میتنش و درگیر
َ
ْمأَ ا 

َ
َتأْعا 
ْنَتا

َ
اءً اَ ا  ِخيَ اسو

َ
ْتاِمْنا  َِ اَخَ    َُ اِكَ َِّ نه نه اَ اََلاَتظو َ اِمْن و ِتَيَ اَمااَفْاَِّبو

ْ
ىاَفَ ته ََ َسِنِ ا َْ َهأااِفأياَعََّىا َ َُ ا َتِجأدو

ًَلا ُِ َخْيِ اَمْح
ُْ ا به بهترین وجه آن تفسیر کن تا زمانی که کاری از او سر زند کهه راه رفتار برادرت ر 2؛ 

توجیه را بر تو ببندد و هیچ گاه به سخنی که از دهان برادرت بیرون آیهد، تها وقتهی بهرای آن توجیهه 
 «.یابی؛ گمان بد مَبر خوبی می

ا کهه بها چشهم اطالع است، آنچهه ر بنابراین از آنجا که آدمی از درون و قصد افراد مسلمان بی
خویش دیده یا مطلبی را با گوش خویش شنیده است یا به فرض از راه دلیهل قطعهی  ابهت شهده 

ای برای آن ارائهه  است؛ اگر کارش یا حرفش قابل تأویل و توجیه است، باید توجیه نیک و پسندیده
دههد و  های حمل بهر صهحت را مهورد بررسهی قهرار تواند راه دهد. در بسیاری از موارد انسان می

در ذهن خود مجسهم کنهد و بهه   احتماالت صحیحی را که در مورد آن عمل یا سخن وجود دارد،
توانهد در  تدریج بر حاالت بد گمانی خویش غلبه نماید. حمهل افعهال دیگهران بهر صهحت، می

عرصه اجتماعی و خانوادگی موج  شادابی و استحکام خانواده و جامعه شود؛ چنانکه مهردی در 
 ته است: دادگاه گف

گشهتم، یکهی از همکهارانم را کهه همهراه  یک ماه پیش از یک مهمانی به خانهه بهاز می
شهان رسهاندم. صهبح روز بعهد  همسرش به آن مهمانی آمده بهود؛ بها اتومبیهل بهه من ل

همسرم از من خواست که او را به خانه مادرش ببرم. پذیرفتم و به اتفاق سهوار اتومبیهل 
ندلی عق  نگاه کرد و در حالی که یک سنجاق سر را به مهن شدیم. در راه همسرم به ص

من که از ترس یادم رفته «. این سنجاق متعل  به کدام زن است؟»داد، پرسید:  نشان می
بود چه کسی سوار اتومبیلم شده است، نتوانستم توضیحی بدهم. او را به خانه مهادرش 

د که دیگر حاضر نیست به خانه رساندم و ش  که برای آوردنش رفتم، برایم پیغام فرستا
بهتر است با همان زنی که سنجاق »باز گردد. وقتی علت را پرسیدم، از پشت در گفت: 

 3«.سرش در اتومبیل بود، زندگی کنی
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