بسم هللا الرحمن الرحیم

»  1ـ معنای سوءظن :
يكی از صفات رذيله و ناپسندی كه در انسانها وجود دارد سوءظن است  .سوءظن يعنی اينكه انسان نسبت به ديگران
گونه ای بدگمانی و بد بینی داشته باشد و به تعبیری به همه چیز با عینك بد بینی بنگرد بطوری كه گفتار و كردار ديگران را
در اكثر موارد حمل بر جهت منفی كند مثال اگر كسی به او ابراز محبت كند او با خود می گويد حتما اين شـخص در صدد
سود جويی و سوء استفاده از من است و يا اگر كسی در نماز حال خشـوع و خضوع داشـته باشـد به جای اينكه آن را دلیل
مقام معنوی او قلمداد كند آن حال معنوی او را بر رياكاری او حمل می كند و بد گمانی ها و بدبینیهايی از اين قبیل .
اين خصلت و صفت زشت آثار زيانباری را در فرد و اجتماع به جا خواهد گذاشت كه به آن خواهیم پرداخت .
»  2ـ سوءظن در آيات قرآن
خداوند متعال در قرآن مجید می فرمايند :
يا ايّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اجتَنِبُوا َكثیرا ِمن الظَّنِّ َّ
ض ُك ْم بَ ْعضا ََيُ ِحب ََ َح ُد ُك ْم ََ ْن يَْْ ُك َل
عض الظَّنِّ ْإث ٌم َوال تَ َج َّسسُوا َوال يَ ْغتَبْ بَ ْع ُ
إن بَ َ
هللاَ إِ َّن ّ
لَحْ َم ََ ِخی ِه َمیْتا فَ َك ِر ْهتُ ُموهُ َواتَّقُوا ّ
هللاَ تَ ّوابٌ َر ِحیم
ای كسانی كه ايمان داريد  ،از بسیاری گمانها بپرهیزيد كه بعضی گمانها گناه است و نیز هرگز (از حال درونی هم)
تجسس نكنید و غیبت يكديگر نكنید آيا كسی از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد البته از خوردن آن
نفرت و كراهت داريد ( پس بدانید كه صورت واقعیه غیبت مؤمن چنین است) و از خدا پروا داشته باشید كه خدا توبه
پذير و مهربان است.
حجرات 21
نكته :
قرآن كريم با اينكه تنها بعضی از ظنون را گناه می داند ولی می فرمايد  :اجتَنِبُوا َكثیرا ِمنَ الظَّنِّ از بسیاری از ظنون
ّ
سوءظن حرام شويد .
اجتناب كنید مبادا گرفتار
و نیز فرموده است :
َوذلِ ُك ْم ظَن ُك ْم الَّذی ظَنَ ْنتُ ْم بِ َربِّ ُك ْم َردا ُك ْم
اين گمان شما كه به خدای خود برديد شما را هالك كرد.
فصلت 12
و همچنین در جای ديگر فرموده است :
َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن السَّوء َو ُك ْنتُ ْم قَوْ ما بُورا
و گمان بد برديد و گروهی هالك زده شديد.
فتح 21
»  3ـ مراتب سوءظن در روايات
آنچه از روايات بر می آيد اين است كه سوءظن دارای دو مرتبه است :
 2ـ سوءظن نسبت به خدا
 1ـ سوءظن نسبت به مردم
توضیح
»  2ـ نكوهش سوءظن و ستايش حسن ظن به خداوند
در روايات اهل بیت علیهم السالم :
1

انسان بايد در طول زندگی به خداوند و رحمت او خوش بین و امیدوار باشد و به يقین بداند خداوند متعال از پدر و مادر
نسبت به او مهربانتر است و با او به خوبی و احسن وجه مدارا خواهد نمود در روايات اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم
السالم) اين مطلب مفصال بیان شده است كه به ذكر چند روايت اكتفا می كنیم .
امام هشتم حضرت رضا علیه السالم می فرمايند :
اَّللِ فَإ ِ َّن َّ
ََحْ ِس ِن الظَّ َّن بِ َّ
هللاَ َع َّز َو َج َّل يَقُول ََ ُ:نَا ِع ْن َد َ
ظنِّ َع ْب ِدي بِي إِ ْن خَ یْرا فَ َخیْرا َوإِ ْن َشرّا فَ َشرّا
گمانت را به خدا نیكو گردان چرا كه خداوند می فرمايد  :من نزد گمان بنده ام هستم اگر او به من خوش بین باشد من
با او به خوبی معامله می كنم و بالعكس اگر نسبت به من بدبین باشد من هم مطابق همان نیت با او معامله می كنم.
وسائل الشیعة ج 21ص112
در روايت ديگری حضرت رضا علیه السالم می فرمايد :
اَّللِ َكانَ َّ
هللاِ علیه السالم َكانَ يَقُو ُل َم ْن َحسُنَ ظَنهُ بِ َّ
اَّللِ فَإ ِ َّن ََبَا َع ْب ِد َّ
فََْحْ ِس ِن الظَّ َّن بِ َّ
ض َي بِ ْالقَلِی ِل ِمنَ
هللاُ ِع ْن َد ظَنِّ ِه بِ ِه َو َم ْن َر ِ
ْ
ق قَبِ َل ِم ْنهُ ْالیَ ِسی َر ِمنَ ال َع َم ِل
الرِّ ْز ِ
گمان خود را نبست به پروردگار نیكو گردان زيرا حضرت ابا عبد هللا علیه السالم مكرر می فرمودند  :كسی كه
گمانش نسبت به خداوند نیكو باشد خداوند در نزد گمان آن بنده نسبت به خودش خواهد بود ـ با او مطابق همان گمان
معامله خواهد نمود ـ و كسی كه به مقدار اندكی از روزی اكتفا نمايد خداوند متقابال عمل كم او را قبول خواهد نمود.
وسائل الشیعة ج  21ص112
و همچنین حضرت رسول صلی هللا علیه و آله و سلم در يكی از منبرهای خويش فرمودند :
َوالَّ ِذي َال إِلَهَ إِ َّال هُ َو َما َُ ْع ِط َي ُم ْؤ ِم ٌن قَط َخ ْی َر الد ْنیَا َو ْاْل ِخ َر ِة إِ َّال بِ ُح ْس ِن ظَنِّ ِه بِ َّ
اَّللِ َو َر َجائِ ِه لَهُ َو ُح ْس ِن ُخلُقِ ِه َو ْالكَفِّ ع َِن
هللاُ ُم ْؤ ِمنا بَ ْع َد التَّوْ بَ ِة َو ِاال ْستِ ْغفَا ِر إِ َّال بِسُو ٍء ظَنِّ ِه بِ َّ
ب ْال ُم ْؤ ِمنِینَ َوالَّ ِذي َال إِلَهَ إِ َّال هُ َو َال يُ َع ِّذبُ َّ
یر ِم ْن َر َجائِ ِه لَهُ
اَّللِ َوتَ ْق ِ
ا ْغتِیَا ِ
ص ٍ
هللاُ ِع ْن َد ظَنِّ َع ْب ِد ِه ْال ُم ْؤ ِم ِن ِِلَ َّن هللاََّ
اَّللِ إِ َّال َكانَ َّ
ب ْال ُم ْؤ ِمنِینَ َوالَّ ِذي َال إِلَهَ إِ َّال هُ َو َال يَحْ سُنُ ظَن َع ْب ٍد ُم ْؤ ِم ٍن بِ َّ
ُ
ْ
ُ
َوسُو ِء خلقِ ِه َواغتِیَا ِ
َك ِري ٌم بِیَ ِد ِه ْال َخ ْی ُر يَ ْستَحْ یِي ََ ْن يَ ُكونَ َع ْب ُدهُ ْال ُم ْؤ ِمنُ قَ ْد ََحْ سَنَ بِ ِه الظَّ َّن ث ُ َّم ي ُْخلِفَ ظَنَّهُ َو َر َجا َءهُ فََْحْ ِسنُوا بِ َّ
اَّللِ الظَّ َّن َوارْ َغبُوا إِلَیْه
قسم به كسی كه جز او خدايی نیست خیر دنیا و آخرت به مؤمنی عطا نشد مگر بواسطه چهار چیز ؛
 1ـ حسن ظن نسبت به خدا
 2ـ امیدوار بودن به رحمت او
 3ـ خوش اخالقی
 4ـ اجتناب از غیبت مؤمنین
و قسم به كسی كه جز او خدايی نیست خداوند هیچ مؤمنی را بعد از توبه و استغفار عذاب نمی كند مگر به واسطه
چهار چیز ؛
 1ـ سوءظن نسبت به خدا
 2ـ نا امیدی و ياس از رحمت بی كران او
 3ـ بد اخالقی
 4ـ غیبت مؤمنین
و قسم به خدايی كه جز او معبودی نیست هیچ مؤمنی به خدا حسن ظن نمی ورزد مگر اينكه خداوند در نزد آن حسن
ظن است يعنی با او مطابق همان حسن ظن برخورد می نمايد چرا كه او كريمی است كه تمام خوبی ها به دست اوست و
شرم دارد از اينكه بنده ای به او حسن ظن داشته باشد و او خالف آن ظن با او معامله نمايد و امیدش را نا امید گرداند
پس به خداوند و رحمت او امیدوار و راغب باشید .وسائل  21ص122

»  1ـ نكوهش سوءظن نسبت به مردم
در آينه روايات اهل بیت علیهم السالم
رسول خدا صلّی ّ
هللا علیه و آله و سلّم فرمود :

2

إن ّ
َّ
ضهُ َوََ ْن يَظُ َّن بِ ِه ظَ َّن السَّوْ ِء.
هللاَ َح َّر َم ِمنَ ال ُم ْسلِ ِم َد َمهُ َومالَهُ َو ِعرْ َ
خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را محترم شمرده و سوءظن به مسلمان را تحريم فرموده است .
در مذمت سوءظن به مردم همین بس كه حضرت آن را در كنار كشتن و تجاوز به آبروی مؤمن بیان نموده است .
امیر مؤمنان علی علیه السّالم فرمود :
اطرحُوا سُو َء الظّ ّن بَ ْینَ ََ ُك ْم فَإ ِ ّن ّ
ك.
هللا ع ّز َو َج ّل نَهی ع َْن َذلِ َ
نسبت به يكديگر سوءظن نداشته باشید زيرا خدا از آن نهی كرده است.
مستدرك الوسائل ج 2ص211
پیامبر اكرم صلّی ّ
هللا علیه و آله و سلّم فرمود :
إيّا ُك ْم َوالظّ ّن ّ
ث.
فإن الظّ ّن َ ْك َذبُ الْ َح ِدي ِ
از سوءظن بپرهیزيد چرا كه آن دروغ ترين خبرها است.

» 2ـ فرق سوءظن با خطورات ذهنی
آنچه در آيات و َخبار از آن نهی شده ظن سوء است كه همان گمان نزديك به يقین است به گونه ای كه موجب تمايل نفس
به قبول آن شود به اين معنی كه گمان بد را به دل راه دهد و به آن معتقد شـود  ،لكن مج ّرد گذشتن چیزی به خطور در ذهن ،
ظن مذموم و ناپسند نیست و وجه تمايز سوءظن از صرف خطور امری به ذهن  ،اين است كه به واسطه سوءظن تغییری در
دل  ،احساس می شـود مثال الفت و محبّت به نفرت و دشمنی تبديل می شـود و يا رفتار و معاشـرت نسبت به گذشـته تفاوت
می كند  .ترتیب اثر دادن به سوءظن به دو گونه است :
 2ـ ترتیب اثر قلبی كه علمای اخالق از آن به عقد القلب تعبیر كرده اند  .ترتیب اثر قلبی آن است كه انسان گمان خود را
كه در ابتدا يك تصور ساده و خاطره زودگذر بیش نیست در ذهن بسپارد  ،سپس آن را پرورش دهد و به صورت نوعی
باور (عقد قلب) در آورد  ،بطوريكه امر بر خودش نیز مشتبه شود و گمانش را به جای يقین بگیرد و آثار علم و يقین بر آن
بار كند .در چنین وضعی  ،انسان نسبت به دوستش بدگمان شده و حس اعتمادش سلب می گردد .اين حالت نوعی بیماری
روحی و اخالقی است كه در صورت شـمول و عمومیّت  ،اساس زندگی را متزلزل می كند و جامعه را به فساد و تباهی می
كشد .
 1ـ ترتیب اثر عملی كه عمال به صورت تهمت و غیبت يا تضییع حقوق ديگران تحقق می پذيرد .
» 1ـ منشْ سوءظن
ّ
سوءظن و بد دلی از نتايج ضعف و پستی نفس و حاكی از خبث باطن انسان است ،
حضرت علی علیه السالم می فرمايند :
ؤم
سُو ُء الظَّنِّ بِ َم ْن ال يَ ُخونُ ِمنَ الل ِ
از پستی انسان است كه به كسانی كه خیانت پیشه نیستند  ،بد گمان باشد
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زيرا انسان ضعیف النفس هر فكر فاسدی را كه به خاطرش می گذرد و به ذهنش خطور می كند ،می پذيرد و به آن
ترتیب اثر نیز می دهد مثال شیطان او را وا می دارد كه از او غیبت كند يا در بزرگداشـت و احترام او بی اعتنائی و سستی
نمايد و در ادای حقوق او كوتاهی كند  ،يا به ديده حقارت به او بنگرد و خود را از او بهتر بداند و اگر كسی از طینت پاكی
برخوردار باشد  ،با ظن و گمان  ،آبروی كسی را نمی برد و به صورت حدس و گمان و يا تنها به بهانه اينكه من شنیدم
فالنی مرتكب فالن خالف شده است  ،حیثیت و شخصیت او را لكه دار نمی كند .
و امیر مؤمنان علیه السّالم فرمود :
ك ِم ْنهُ َو َال تَظُنَّ َّن بِ َكلِ َم ٍة خَ َر َج ْ
ك سُوءا َوََ ْنتَ تَ ِج ُد لَهَا فِي ْالخَ ی ِْر
ت ِم ْن ََ ِخی َ
ك َما يَ ْغلِبُ َ
ك َعلَی ََحْ َسنِ ِه َحتَّی يَْْتِیَ َ
ض ْع ََ ْم َر ََ ِخی َ
َ
3

َمحْ ِمال.
كار برادر دينی خود را به بهترين وجه و محمل توجیه و حمل كن تا بقدری كه ّ
ظن غالب [ از بدی او ] برای تو پیدا
شود  ،و از سخنی كه از [ دهان ] برادرت بیرون آيد تا وقتی كه می توانی محمل خوبی برای آن بیابی  ،گمان بد  ،مبر.
الكافی ج 1ص261
» 5ـ مفاسد سوءظن در روايات
در اينجا مناسب است به پاره ای از احاديث اشاره كنیم تا بهتر معلوم شود كه سوءظن تا چه اندازه خطرناك است و چه
زيانهايی به بار می آورد و شـايد با توجه به اين گونه مفاسد زيانبار  ،بیماريهای خود را بشناسیم و هر چه زودتر در صدد
بهبود و اصالح آن برآيیم (ان شاء ّ
هللا تعالی) .

 زيانهای اجتماعی سوءظن
 2ـ اختالل در امور اجتماع  :مردم بايد در معاشرت خود نسبت به يكديگر حسن ظن داشـته باشند  ،كه اگر
حسن ظن و اعتماد متقابل نباشد چرخ زندگی از كار می افتد و ادامه فعالیت و همكاری برای مردم دشوار می شود
 ،زيرا در اجتماعی كه مردم به يكديگر اطمینان نداشته باشند نمی توانند روابط خوب و پايداری میان خود برقرار
سازند .
 1ـ گسستن رشته الفت در اجتماع  :يكی از زيانبارترين نتايج سوءظن اين است كه رشته الفت و مو ّدت مردم را
از هم می گسلد و بین آنان تفرقه و جدايی به وجود می آورد.
حضرت علی علیه السّالم فرمود :
ب َعلَی ِه سُو ُء الظّ ّن لَم ي ْت َر ْك بَ ْینَهُ َوبَ ْینَ َخلی ٍل ص ُْلحا.
َمن َغلَ َ
بر هر كس بدگمانی غلبه كند هر گونه صلح و صفا بین او و دوستانش از بین می رود.
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 زيانهای معنوی سوءظن
 2ـ تباه شدن عبادت و ايمان
از مفاسد ديگری كه سوءظن دارد اين است كه سبب فساد و تباهی عبادت انسان می شود .از اين رو امیر مؤمنان
علیه السّالم مردم را از عاقبت اين باليی كه دامنگیر افراد می شود برحذر داشته و می فرمايد :
إيَّاك ْ
َن ت ِسيء الظَّ َّن فإ ِ َّن سُوء الظَّ َّن يُ ْف ِس ُد ْال ِعبادة ويُعظِّ ُم ْال ِو ْزر
از گمان بد دوری كنید زيرا بدگمانی [ اثر ] عبادت را از بین می برد و گناه [ انسان ] را بزرگ می سازد.
غرر الحكم ص162
و نیز فرموند :
ال اِي َمانَ َم َع سُو ِء ظَ ّن.
ايمان با سوءظن جمع نمی شود.
غررالحكم ص161
و نیز حضرت می فرمايند
آفَةُ الدِّي ِن سُو ُء الظَّن
سوءظن آفت و مخرب دين است .غرر الحكم ص162
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 1ـ سوءظن منشْ گناهان و صفات ناپسند ديگر
-

امیر مؤمنان علیه السّالم فرمودند  :سُو ُء الظَّنِّ يُ ْف ِس ُد ْاِلُ ُمو َر َويُ ْب ِع ُ
َلی ال ّشرُور.
ثع َ
بدگمانی [ در باره مردم ] كارها را درهم می ريزد و بديها را بر می انگیزد و مردم را به بديها و زشتیها
وامی دارد ( .غرر الحكم ص)162

-

ك.
قال االمام علی  -علیه السالم  : -اِط َرحُوا سُو َء الظَّنِّ بَینَ ُكم ،فَإِ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل نَهَی عَن َذلِ َ
(الخصال ،ص )611
امام علی  -علیه السالم  -فرمودند :سوء ظن و بدبینی نسبت به يكديگر را دور افكنید؛ زيرا خدای عزوجل از
اين امر نهی فرموده است .

-

اح َدةٌ يَج َم ُعهَا سُو ُء الظَّنِّ .
قال رسول هللا  -صلی هللا علیه وآله  : -إِ َّن الجُبنَ َوالبُخ َل َوال ِح َ
َريزَ ةٌ َو ِ
رص غ ِ
(بحار االنوار ،ج  ،73ص ) 221

-

پیامبر خدا  -صلی هللا علیه وآله  -فرمودند :همانا ترس و بخل و حرص ،يك خصلتند كه ريشه آنها سوء ظن و
بدگمانی است .

-

قال االمام الهادی  -علیه السالم  : -إِ َذا َكانَ َز َم ٌ
ور فَ َح َرا ٌم ََن يُظَ َّن بِْ َ َح ٍد سُوء َحتَّی يعلَ َم
ان ،اَل َعد ُل فِی ِه ََغلَ َ
ب ِمنَ ال َج ِ
َ
َ
ك ِمنهَُ ،وإِ َذا َكانَ َز َم ٌ
یس ِلَ َح ٍد ََن يَظُ َّن بِْ َ َح ٍد خَیرا َما لم يَعلَم َذلِكَ ِمنهُ « .
ل
ف
ل
د
ع
َذلِ َ
َ
ان ،اَل َجو ُر ََغلَ َ
ب فِی ِه ِمنَ ال َ ِ
(عالم الدين ،ص ) 221
امام هادی  -علیه السالم – فرمودند  :هرگاه روزگاری بود كه عدالت در آن بر ستم غالب باشد ،حرام است كه
به كسی گمان بد بری مگر اين كه بدی او بر تو معلوم شود و هرگاه روزگاری بود كه در آن ظلم و ستم بر
عدل و دادگری غالب باشد ،هیچ كس نبايد به كسی گمان نیك برد ،مگر اين كه خوبی او بر وی معلوم شود .

-

ب.
قال رسول هللا  -صلی هللا علیه وآله  : -إِيَّا ُكم َوالظَّ َّن ،فَإ ِ َّن الظَّ َّن ََك َذبُ ال ِكذ ِ
( بحار االنوار ،ج  ،75ص ) 221

-

پیامبر اكرم  -صلی هللا علیه وآله  -فرمود :از ظن و گمان بپرهیزيد زيرا ظن (نابجا) دروغ ترين دروغ ها
است .
-

ك َعلَی َما تَظُن َوال تَغلِبُهَا َعلَی َما تَستَیقِنُ  ،فَإِ َّن َذلِكَ ِمن ََعظَ ِم
ك نَف ُس َ
ك ََن تَغلِبَ َ
قال االمام علی  -علیه السالم  : -إِيَّا َ
ال َّش ِّر  ( .غرر الحكم)
امام علی  -علیه السالم  -فرمود :زنهار كه نفست در آنچه گمان میبری |،بر تو چیره آيد و تو در آنچه يقین
داری بر او چیره نشوی؛ زيرا اين كار از بزرگترين بديهاست .

-

ور َويبع ُ
ُور ( .غرر الحكم)
ُفس ُد االُ ُم َ
قال االمام علی  -علیه السالم  : -سُو ُء الظَّنِّ ي ِ
ث َعلَی الشر ِ
امام علی  -علیه السالم  -فرمود :بدگمانی كارها را تباه میكند و باعث روی آوردن به انواع بديها میشود .

-

ؤم ( .غرر الحكم )
قال االمام علی  -علیه السالم  : -سُو ُء الظَّنِّ بِ َمن ال يَ ُخونُ ِمنَ الل ِ
امام علی  -علیه السالم  -فرمود :بدبینی به كسی كه خیانت نمیكند ،از پستی است .
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-

قال االمام علی  -علیه السالم  : -سُو ُء الظَّنِّ بِال ُمح ِس ِن شَر ا ِإل ِثم َوََقبَ ُح الظل ِم ( .غرر الحكم )
امام علی  -علیه السالم  -فرمود :بدبینی به نیكوكار بدترين گناه و زشتترين ستم است .

-

ضا ُء َعلَی الثَّقَ ِة بِالظَّنِّ .
یس ِمنَ ال َعد ِل القَ َ
قال االمام علی  -علیه السالم  : -لَ َ
(نهج البالغة ،حکمت )112
امام علی  -علیه السالم  -فرمود :قضاوتی كه با تكیه به ظن و گمان باشد ،عادالنه نیست .

-

ق سُو ُء الظَّنِّ .
قال االمام علی  -علیه السالم :فی وصیته البنه الحسن  -علیه السالم  : -ال يَع َد ُم َ
ك ِمن َشفِی ٍ
(بحار االنوار ،ج  ،41ص )122
امام علی  -علیه السالم  -فرمود در سفارش به فرزند بزرگوار خود حسن  -علیه السالم  ،-میفرمايد :بدگمانی،
تو را از دوست دلسوز محروم نكند .

در انتها قطعه ای از يکی از اشعار شاعر بزرگ و خوش ذوق ایرانی سهراب سپهری  ،خالی از لطف نیست.

بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم
ديده ام گاهي در تب  ،ماه مي آيد پايین،
.مي رسد دست به سقف ملكوت
.ديده ام ،سهره بهتر مي خواند
.گاه زخمي كه به پا داشته ام زير و بم هاي زمین را به من آموخته است
گاه در بستر بیماري من ،حجم گل چند برابر شده است.
و فزون تر شده است ،
قطر نارنج  ،شعاع فانوس
و نترسیم از مرگ
.مرگ پايان كبوتر نیست
.مرگ وارونه يك زنجره نیست
.مرگ در ذهن اقاقي جاري است
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.مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشیمن دارد
.مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن مي گويد
.مرگ با خوشه انگور مي آيد به دهان
.مرگ در حنجره سرخ  -گلو مي خواند
.مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است
.مرگ گاهي ريحان مي چیند
.گاه در سايه است به ما مي نگرد
 .و همه مي دانیم ريه هاي لذت  ،پر اكسیژن مرگ است.
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