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 چکیده

معنوی، به مثابه یکی از ابعاد چهارگانـه سـالمت، مسـتقیماً در سـبك     سالمت 
زندگی انسان مؤثر و در تمام تعالیم دینی و الهی مورد نظر و تاكید بوده است. از 
نظر اسالم هدایت و تنظیم تمایالت نفسانی، عاملی برای رسیدن به كمـال اسـت؛   

روی در  ند، ولی زیادهتمایالتی كه اگرچه در حد معمول برای سالمت مفید هست
از موانع تحقق سالمت  كند. یکی توجه به آنها، انسان را از مسیر هدایت دور می

اسـت   ظنسوءصفت ناپسند  شدهآن پرداخته  به یمانسان كه در قرآن كر یمعنو
شـود.  یشناخته مـ  ینیدر مقابل خوشب ینیبا عنوان بدب یروانشناخت یاتكه در ادب

 ماهیـت،  یـین ، تبهانجـام شـد   یلیتحل-توصیفی روشپژوهش، كه با  یناز ا هدف
بـر  . است روایات و قرآن از بدبینیدرمان  یعمل راهکارهای ینو همچن هامولفه

های پژوهش برای تـامین، حفـظ و ارتقـای سـالمت و رفـع سـوءظن        اساس یافته
، «دوری از مواضـع تهمـت و سـوظن   »، «توجه بـه مفاسـد  »رهنمودهایی همچون 

در قرآن و « عدم تجسس در احوال دیگران»و « عتنا نکردن به خیاالت و اوهاما»
روایات وجود دارد كه تقید و عمل به آنها در زنـدگی انسـان باعـث آرامـش و     
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 مقدمه

سالمت معنوی یکی از ابعاد چهارگانه سالمت بوده كه تقریبا نیم 
قرن است كه مورد توجه دانشمندان و روانشناسان قرار گرفته 

از همان ابتدای  است. در حالی كه در تمام تعالیم دینی و الهی،
خلقت، توجه به تمام ابعاد وجودی انسان، مورد نظر و تاكید بوده 
است. خلقت انسان، تركیبی از جسم و روح است، از این رو 

 سالمت او نیز شامل سالمت جسمی و روحی )معنوی( می شود.
گزند شدن، بى عیب شدن، واژه سالمت، در لغت به معناى بى

و سالمت به معنای تندرستی و عافیت  .[2، 8] آرامش وامنیت است
در مقابل بیمارى است و تمام ابعاد جسمانى، روانى، اجتماعى و 

تعریف سالمت  ایناگرچه تا قبل از .شودمعنوى انسان را شامل مى
انسان بود، ولى  فقط محدود به مباحث جسمى، روانى و اجتماعى

سازمان بهداشت جهانى  به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش
معنوى در تعریف سالمت در كنار ابعاد عد به ضرورت توجه به ب

ضرورت بحث از سالمت  .تاكید دارد جسمانى، روانى و اجتماعى
شود كه علت بسیارى از بیمارى هاى معنوى، زمانی نمایان می

ى، به نبود سالمت معنوى و حتى مشکالت جسمى و بدن روانى
شدند كه  هاى اخیر متوجهشمندان در دههشود؛ دان مربوط مى

حد  اى بزرگ است و تأكید بیش ازتعریف سالمت، داراى نقیصه
موجب غفلت از بعد معنوى و روحانى  هاى مادى آن،بر جنبه

 بهداشت، به اعتقاد فرد، به وجود نیروهاى معنوى و طبیعت خاص
آن . سالمت معنوی از [3]و روش عملکرد این نیروها بستگى دارد

جهت مهم است كه از مهمترین مواردی است كه تعیین كننده 
سبك زندگی افراد نیز است و اینکه فردی دارای سالمت معنوی 
باشد و یا در این زمینه دچار مشکل باشد از مواردی است كه 

دار تواند باشد هدفمستقیما مشخص كننده سبك زندگی فرد می
سن ظن و توجه شتن حاخالقى، تعاون، دابودن زندگی، تعهدات 

اضطراب و تزلزل بیشتر به مسائل معنوی در زندگی باعث كاهش 
روحى و عوارض ناشى از آن ها مى شود. ازاین رو، تقویت جنبة 

سالمت جسم و روح افراد و در نهایت، سالمت جامعة  معنوى، به
سالمت معنوی عبارت  .بزرگ بشرى، كمك بسزایى خواهد كرد

حس پذیرش، احساسات مثبت، اخالق است از برخورداری از 
و  گرانیقدرت حاكم و برتر قدسى، د كیارتباط متقابل با  حسو

و هماهنگ شناختی، عاطفی،كنشی  ایپو ندیفرا كیخود كه طى 
ارتباط موزون و  تیقابل . سالمت معنوی،[4]حاصل می آید 

محیط  و اصالح رییتغ گران،یو د شتنیهماهنگ با خدا و خو
فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت فردی و گروهی به طور 

در فرهنگ قرآن و . [7]عادالنه در یك وضع متعادل و متوازن است
حدیث، جایگاه سالمت معنوی، قلب است. البته نه قلب صنوبری و 
جسمی، بلکه حقیقت قلب كه با تعابیری همچون روح ، نفس، 

معنی می باشد. در واقع، قلب به  شخصیت و امثال آن تقریبا هم
عنوان جایگاه سالمت معنوی، شباهت فراوانی با جایگاه روان 
شناسی دارد؛ چرا كه مغز و اعصاب بعنوان جایگاه و خاستگاه 

رو، همانگونه كه جسم بیمار از این امور روانی معرفی می شود و
پی  گردد و همانگونه كه باید درمی شود، قلب و روح هم بیمار می

عالج جسمانی بود، باید روح را نیز معالجه نمود. بنابراین، جایگاه 
 تریناصلی سالمت معنوی، قلب و بعد درونی انسان است كه نزدیك

باشد. این قلب در فرهنگ تعبیر روان شناختی آن شخصیت می
گیرد. از یابد و مورد خطاب قرار میشود ، شفا میقرآن، بیمار می

گفت كه همه صفات و حاالت مطلوب یا نا مطلوبی توان رو میاین
كه در قرآن، به واژه قلب و جمع آن قلوب، نسبت داده شده است، 

شناختی به برخی ابعاد شخصیت یا به كل آن، یعنی كلیت روان
از نظر اسالم، هدایت و تنظیم تمایالت  .[4]انسان مربوط می شود 

ایالتی كه اگرچه در نفسانی، عاملی برای رسیدن به كمال است، تم
روی در توجه به حد معمول برای سالمت مفید است، ولی زیاده

كند. در قرآن در خصوص آنها، انسان را از مسیر هدایت دور می
تامین، حفظ و ارتقای سالمت معنوی و موانع دستیابی به آن و 
راهکارهای رفع آن موانع رهنمودهای فراوانی وجود دارد كه تقید 

. نها در زندگی انسان باعث آرامش و آسایش می گرددو عمل به آ
ز جمله موانعی كه در قرآن مورد اشارت واقع شده است صفت ا

ی رشد  باشد. قرآن كتاب جامعی است كه نسخهناپسند سوءظن می
و تعالی آدمی را به صورت كامل ارائه داده است، طوری كه 

تضمین  راهای آن سعادت و سالمت انسان  رعایت دستورالعمل
بدانید كه برای احدی بعد از  فرمایند: كند. حضرت علی)ع( می می

آموختن قرآن، نیازمندی نیست، پس شفا برای دردهایتان را از 
هایتان از قرآن كمك  ها و گرفتاری قرآن بخواهید و برای سختی

های  بعنوان یك رذیله از گناهان قلبی و بیماری سوءظنبگیرید. 
ست سبب ارتکاب بسیاری از گناهان روانی است كه ممکن ا

در حقیقت سوءظن در منابع اسالمی به نوعی نگریستن با  .[6]شود
دید منفی و یا همان بدگمانی و خیال بد كردن و زشت پنداری به 
كسی و یا جمعیتی به طور كلی به خدا، مردم و خود انسان و متمم 
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از آنها  سوءظنباشد. از عللی كه  نمودن آن به زشتی ونادرستی می
توان به مسائلی همچون ضعف ایمان،  گیرد می نشات می

و موارد دیگر اشاره  خودمحوری، كم خردی، شتاب در داوری
ـ نوعی بیماری  سوءظنـ   كرد. از آنجایی كه موضوع مورد بحث

شود، پس برای شناسایی و یافتن درمان مناسب باید به  محسوب می
باشند، مراجعه نمود.  ائمه اطهار میقرآن و قرآن شناسان واقعی كه 

، دوری از مواضع سوءظندر واقع راه عالج آن توجه به مفاسد 
ضرورت بحث در مورد  باشد. و سوءظن و موارد دیگر می تهمت

شود كه این مرض مهلك، نه تنها  موضوع فوق از آنجا روشن می
دهد، بلکه سالمتی جسم را را نیز  روح انسان را هدف قرار می

كند. چرا كه اخالق در مکتب اسالم، نه فقط نیّت و  ید میتهد
باشد، بلکه  ی درونی است و نه تنها عمل و فعالیت بدنی می اندیشه

شود و به  متصل و ممتدی است كه از اندیشه آغاز مییك جریان 
توان  پذیرد. و با تعبیری كه از روایات آمده، می عمل پایان می

ه است و اخالق مجموعه اعمال گفت: نیّت و عمل به هم پیوست
سوءظن نیز كه یك آفتی در حقیقت . [73] درونی و بیرونی است

باشد، گرچه یك بیماری روحی است، ولی جسم و  اخالقی می
بارش حتّی متوجه كند و عوارض زیان عمل انسان را نیز آلوده می

ای »فرماید:  شود. خداوند صریحاً در قرآن می اطرافیان او نیز می
ها، پرهیز كنید زیرا  اید! از بسیاری از گمان نی كه ایمان آوردهكسا

ها گناه است و تجسّس نکنید و بعضی از شما غیبت  از گمان بعضی
ی قبل  با توجه به ارتباط این آیه با آیه. [1]«بعض دیگر را نکند...

برداشت « 83حجرات/«. »یعنی همانا مؤمنان با هم برادرند...»
برای اخوت  ی مؤمنان تهدیدی گمانی در جامعهشود كه رواج بد می

های  رفتارهای ناپسند و زشت در آموزه. [1]«باشد ایمانی آنان می
شوند كه از موانع تحقق سالمت معنوی بوده  دینی به گناه تعبیر می

و مانع رشد اسنان در ابعاد روحی و روانی می گردد و در نهایت 
ی دهد. یکی از همین جسم انسان را نیز در معرض آسیب قرار م

باشد. متأسفانه چون مردم به آن توجهی  می سوءظنگناهان نیز 
شمارند به آن التفات نکرده و مضرات  نداشته و آن را كوچك می

و عموماً به معصیت بودنش . [3]آن را نیز در زندگی خواهند دید 
شوند تا  كنند و به همین خاطر از آن پشیمان هم نمی التفاتی نمی

ورزند و بر فرض  ترک نمایند. در نتیجه بر تکرار آن اصرار می
گردد. با عدم درمان  صغیره بودن هم در این صورت كبیره می

ی این بیماری گسترش پیدا كرده و بالی جان شخص و  ،دامنه
بر پیکر فرد و را شود. بدین ترتیب ضربات مهلکی  وابستگان او می

اجتماع وارد ساخته و اتحاد و صمیمیت جامعه و خانواده را از هم 
بنابراین كامالً ضروری به نظر می رسد كه در مورد آن  گسلد. می

 بصورت مبسوط تحقیق و بررسی شود. 
 ماهیت و تعریف سوءظن

ظن به معنای باشد.  می [83]«بدی، زشتی، آفت و بال»سوء به معنای 
. [88]«اش ترجیح داشته باشد است كه احتمال ثبوت بر نفیگمانی »

متخلفین از [»رود. مانند:  گاهی هم ظن به معنای یقین به كار می
یقین كردند كه پناهگاهی جهت نجات از كیفر  ]جنگ تبوک

 توبه/«.»خدا جز با رفتن احتمال بودنش از نبودنش بیشتر است
ه است. ولی و گاهی به معنای شك و تردید هم آمد« 881

ترین معنای ظن همان گمانی است كه احتمال بودنش از  معروف
ظن، احتمال راجح »نویسد:  راغب اصفهانی می نبودنش بیشتر است.

شود و دارای مراتب مختلفی  ی امارات حاصل می است كه به وسیله
رسد، كه در آن  است... . در بعضی از مراتب به مرحله علم نیز می

همراه « اَن مخففه از مثقله»یا « اَنَّ»صورت با حرف تأكید 

معنای سوءظن بدگمانی و زشت پنداری به چیزی یا  .[82]« شود می
شود كه سبب بدبینی  كسی یا جمعیتی و متهم نمودن آنان به بدی می

انواعی  سوءظنی آنان گردد. در منابعی اسالمی  و بداندیشی درباره
. در حقیقت به [88]به خدا، به مردم و به خود سوءظنثل: دارد م

نراقی سوءظن آن چیزی است كه آن را در دل خود قول مالاحمد 
راه دهی و نفس را به جانب خود مایل كنی و طرف بدی را برای 
خود بسازی یا آن را اظهار نمایی و بدی مومن را در دل جای دادن 

تر  . برای روشن[83]ده استو برون دلیل قطعی به بدی او حکم كر
ی حجرات را كه پیرامون  سوره 82ی  شدن مسئله از نظر قرآن، آیه

موضوع فوق است را از نظر برخی از مفسران مورد بررسی قرار 
شأن نزول این آیه را كه در تعدادی از تفاسیر مانند دهیم.  می

روایت  الصادقین و... ذیل این آیه المیزان، مجمع البیان، نمونه، منهج
پیامبر اكرم)ص( چند نفر از یارانشان ، بدین شرح است كه اند كرده

ای در سفر منصوب فرموده بودند و سلمان  را برای پذیرایی از عده
)رضی اهلل عنه( در خدمت دو نفر از اكابر صحابه بودند. روزی 
آنان از سلمان خواستند غذایی آماده كند ولی غذا سر موعد به دلیل 

اری ایشان و خواب ماندنشان حاضر نشد. سلمان را نزد د شب زنده
پیامبر)ص( فرستادند و حضرت، ایشان را پیش اسامه كه در آن 
وقت وكیل حضرت در صرف حوائج بودند، فرستاد. و اسامه هم 
گفت كه طعام حاضر نیست. آن صحابه زبان به غیبت سلمان و 

د، حضرت اسامه گشودند. و روز دیگر كه نزد حضرت رسول آمدن
بینم  می های شما فرمودند: كه این سرخی گوشت كه از میان دندان

ایم. حضرت  چیست؟ گفتند: یا رسول اهلل ما گوشت نخورده
فرمودند: گوشت سلمان و اسامه را خوردید و من اثر آن را بر لب 

اید،  ای كسانی كه ایمان آورده»كنم. آیه آمد كه:  شما مشاهده می
ها گناه  ها دوری گزینید كه برخی از گمان از بسیاری از گمان

اند:  البیان فرموده طبرسی در مجمع.[84].«82حجرات/»« است
داده شده كه از آن اجتناب اند این گمانی كه دستور  ای گفته عده»

كنیم، گمان بدی است كه انسان نسبت به برادر مسلمان خود 
ه زبان نیاورد، داشته باشد. البته گمان بد داشتن تا حدی كه انسان ب

 .[87]«اشکالی ندارد، ولی اگر آن را ظاهر كند، گناه كرده است
مراد از )اجتنبوا( »نویسد:  تفسیر احسن الحدیث هم چنین می

ی مؤمن  اجتناب از ترتیب اثر دادن به ظن است. مثل اینکه درباره
سوءظن كند و او را اهل آن كار بداند و به دیگران نیز نقل كند 

گیرد.   ظن او غیراختیاری است و نهی بر آن تعلق نمی وگرنه خود
مانند آنکه كسی را شب در راه دیده و به ذهنش خطور كرد كه از 

.سیدمحمدحسین الهمدانی نیز در تفسیر [86]«آید...  جای نامناسبی می
تفسیر  .[81]اند انوار درخشان نظری شبیه به همین مورد ذكر كرده

منظور از )كثیراً من الظن( »نوشته است: نمونه هم ذیل این آیه 
های خوب در میان مردم  های بد است كه نسبت به گمان گمان

بیشتر است. لذا از آن تعبیر به كثیر شده وگرنه حسن ظن و گمان 
چنانکه قرآن  [81]«نه تنها متنوع نیست، بلکه مستحسن است.« خیر

شنیدید، چرا هنگامی كه آن نسبت ناروا را »فرماید: مجید می
مردان و زنان با ایمان نسبت به خود )و كسی كه همچون خود آنها 

 «82نور/« »اند! بود(، گمان خیر نبرده
مراد اجتناب از ظن، اجتناب از »فرمایند:  عالمه طباطبایی نیز می

خود ظن نیست، چون ظن، خود نوعی ادراک نفسانی است و در دل 
تواند برای  و آدمی نمیشود  باز است، ناگهان ظن در آن وارد می

ورود ظن بد جلوگیری كند. پس نفس و دل خود دری بسازد تا از 
ای مقدمات  نهی كردن از خود ظن صحیح نیست، مگر آنکه از پاره

فرماید: اگر  ی مورد بحث می . پس آیه[81]«اختیاری آن نهی كند
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 ی كسی ظن بدی به دلت وارد شد، به آن ترتیب اثر مده. درباره
ها  نیز نظراتی در همین قالب [22]و فرقان [28]، شبّر[23]تبیان تفاسیر

پس دانستیم كه منظور از سوءظن، صرفاً آن  اند. ارائه كرده
های ذهنی نیست كه بی اختیار به انسان دست  تصورات و خیال

توان از آنها جلوگیری نمود. بلکه مقصود  دهد، زیرا نوعاً نمی می
نه و با اختیار آن را پذیرفته و شخص آگاهاگمان سوئی است كه 

كند و سپس در ذهن خویش آن را تقویت نموده، ترتیب اثر  باور می
براین اساس، انسان به  نماید. داده و به مقتضایش حکم و قضاوت می

سازد، نتایجی  دنبال مقدماتی كه در دنیای ذهن و خیال خود می
همان  كند افکار و كردار خود را براساس گیرد و سعی می می

خیاالت خود ساخته و به ظهور برساند. شهید دستغیب )ره( مطالب 
بدگمانی به » اند: بندی فرموده ی رسا خالصه را در چند جمله

مسلمان اگر به طور خاطر و حدیث نفس و زودگذر باشد، چون 
باشد و مورد عفو است و  اختیاری نیست، بر آن مؤاخذه هم نمی

صحت نکند و بدی او را در دل جای اگر ثابت بماند یعنی حمل بر 
 .[23]«دهد و به آن معتقد شود، حرام و توبه آن واجب فوری است

در حدیث معروف به حدیث رفع امام صادق)ع( از رسول خدا 
نُه خصلت از امت من برداشته )و از كنند كه فرمود:  )ص( نقل می

شمارد،  ها را می . سپس حضرت آن خصلت[24]آنها عفو( شده است
های شیطانی در اندیشیدن در حاالت مردم  كه یکی از آنها وسوسه

به آنها در آنچه از ایشان مشاهده كنند، )این امر، یعنی  سوءظنو 
صرف تصور و اندیشه و سوء گمانِ زودگذری را كه انسان با دیدن 

شود خداوند عفو نموده  حاالت و كردار مردم برایش پیدا می
را كه این حالت چیزی است كه )خواه ناخواه در نفس است(، زی

آید( و جلوگیری از آمدن آن میسر نیست، ولی باید به این  می
خود ترتیب اثر ندهد و به مقتضای آن حکم و قضاوت  سوءظن

خصال قسمت آخر حدیث فوق را قطعی نکند. شیخ صدوق )ره( در 
وند بر این ای كه خدا یکی از خصال نه گانه»كند:  چنین نقل می

امت بخشوده است، تفکر و تصور و سوء گمان نسبت به دیگران 
این عبارت توضیح و  .[24]«است مادامی كه به زبان رانده نشود

گمانی الذكر است، یعنی آن اندیشه و سوء تأكید همان مطلب فوق
بخشیده و عفو فرموده است كه انسان آن را رد كند و  را خداوند

ای  ندهد، زیرا بر زبان آوردن چنین مسئله نپذیرد و ترتیب اثر
كند بر اینکه انسان آن را رد نکرده و همین است  داللت می

كه در كالم شهید ثانی كه گناه و حرام شمرده شده است  سوءظن
مقصود از بدگمانی كه حرام است، این است »هم چنین آمده است: 

و بدون كه شخصی بدی را نسبت به فرد مؤمنی در دل نگاه دارد 
ی  اینکه به درستی آن یقین داشته باشد بر طبق سوءظن خود درباره

 .[27]«آن مؤمن قضاوت و حکم كند
 

 عالئم سوءظن
هر گفتار »... كه:  رسیم با توجه به مطالب گذشته به این نتیجه می

شود و احتمال درستی  و كرداری كه از مسلمانی دیده یا شنیده می
آن بر فساد و معتقد شدن به آن حرام شود، حمل كردن  آن داده می

كه شرعاً مذموم است و از آن  . و مراد از ظن بد بردن[23]«است
نهی گردیده، آن است كه آن را در دل خود راه دهی و نفس را به 
جانب خود مایل كنی و طرف بدی را ترجیح دهی و یا آن را اظهار 

ان دارای . بدیهی است كه پیدایش چنین حالتی در انس[83]نمایی
عالئمی است كه با خطورات قلبی دیگر نباید اشتباه نمود. چنانکه 
برای شناختن و تمیز دادن سوءظن از خطورات قلبی، شهید ثانی 

از خطورات قلبی آن است كه  سوءظنراه تمیز دادن »فرماید:  می

در خود فرو روی و به آئینه دل بنگری، اگر دیدی حالت تغییر 
ای و عمل او به تو گران  در مؤمنت بد دل شدهكرده و نسبت به برا

ای و اهتمام و  او سست گردیده آید، و در احترام و تکریم می
دلسوزی تو نسبت به او از قبل كمتر شده است، پس بدان اینها 

آید  از بیان ایشان به دست می .[27]« حرام است... سوءظنی  نشانه
ص نسبت به برادر ، در اعمال و رفتار شخسوءظنكه نشانه و اثر 

شود و این خود، مولود تغییر حالت در قلب و  مؤمنش آشکار می
قضاوت و حکم به بدی مؤمن است و این همان ترتیب اثر دادن به 

توان  طور كلی میباشد كه قبالً بیان نمودیم. بنابراین به  گمان می
 عالئم فوق را دارا است: سوءظنگفت: كه 

مؤمنش در دل خود جای دهد آن را رد . انسان مطلبی را از برادر 8
 نکرده و بپذیرد.

. در پذیرفتن آن، بدون علم و یقین قطعی و دلیل و حجّت شرعی 2
 برخورد نماید و در پی تحقیق و كشف حقیقت برنیاید.

 . تغییر حالت قطعی نسبت به قبل از سوءظن در او پیدا گردد.3
ش حکم و . براساس این مطلب، انسان نسبت به برادر مؤمن4

 قضاوت نموده، او را متهم و محکوم بداند.
ها، به این گمان و  گیری . در اعمال و گفتار و برخوردها موضع7

 قضاوت خود ترتیب اثر داده و آن را اظهار نماید.
تا انسان دلیل و حجت شرعی نداشته باشد، نباید سوءظن ببرد، هر 

، دیگر چند وقتی كه دلیل و حجت شرعی در دست داشته باشد
ی شناسایی و تحقیق  سوءظن نیست، بلکه یقین است. گاه، مسئله

رسد. در اینجا وقتی  ی یك فرد، شرعاً ضروری به نظر می درباره
دهد  داند و احتمال اشتباه نمی انسان آنچه را كه به یقین درست می

 تواند بیند، دیگر نمی و امکان تأویل و حمل بر صحت در آن نمی
حمل بر غیرواقع نماید. زیرا اسالم انسان را دعوت حقیقت یقینی را 

« اجتَنِبُوا كَثِیراً مِّنَ الظَّن»مفهوم )كثیراً( در »به تحقیق ننموده است.
این است كه در همه جا، تکیه كردن بر گمان ممنوع نیست، زیرا 
چه بسا موارد مهمی كه نادیده گرفتن گمان، موجب وارد شدن 

از سه راه این اطمینان و . [1]«جامعه استبه فرد یا  ی فراوان صدمه
 غیر از شنوایی، بینایی، حس حس: شودتواند حاصل  دلیل حاصل می

صورتی كه غیر: الف: شهادتش از روی حس باشد ب: : در بشنوی
 .[26]فاسق نباشد. ج: دو نفر باشند

 
 علت ابتال به سوءظن
است كه  معلول علت و یا عللیهای جسمی  همانطور كه بیماری

به دیگران هم كه  سوءظنموجب عارض شدن آن بیماری است، 
یك انحراف فکری و بیماری اخالقی است نیز دارای علل و 

ی آنها  بدبینی از آنها سرچشمه گرفته، عمدههایی است كه  انگیزه
 چنین است:

عقل او دارد  ی مستقیم با عقلی: ظن هر فرد رابطه.كم خردی و بی8
ی عقل اوست، زیرا  یعنی میزان صحت و درستی ظن انسان به اندازه

ی ادراک و عقل انسان از اعتدال و استقامت و  هر چه فکر و قوه
های خود  ها و ادراک تری برخوردار باشد در دریافت قوت افزون

مند خواهد بود و چنانچه  به همان مقدار از اصالت و صحت بهره
ر راه خداوند فداكاری نموده و نور الهی در دلش انسان مؤمن د

بتابد در درک حقایق و مسائل و به كار انداختن عقل از اوج بسیار 
یعنی از برتری برخوردار خواهد گردید. چنانکه در حدیث آمده: 
نور خدا فراست و تیزبینی مؤمن برحذر باشید، چرا كه او با 

یعنی گمان انسان به فرمایند: حضرت علی)ع( می .،[21] نگرد می
افراد خردمند و فرزانه دنیا را جای  .[21]ی عقل اوست  اندازه
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فرمایند:  دانند. حضرت علی)ع( می خودسازی و تکامل خویش می
ندهد، او هر كس به بدگمانی خویش به برادر مؤمنش ترتیب اثر 

 .[23]دارای خردی درست ولی آسوده است
تواند از افراد مورد نظر  كه نمی. حس انتقام و كینه توزی: انسانی 2

ی فکر و قلب  انتقام بگیرد و یا با زبان اظهار كند، لذا به منطقه
كند، او را محاكمه و  میعقب نشینی كرده در آنجا آشوبی به پا 

جوید. پس گریر روانی  توبیخ كرده و از این طریق تشفّی خاطر می
از جمله  های روانی ی بسیاری از پدیده به سوی خیال سرچشمه

 است. سوءظن
. ترس و ضعف نفس: یکی از موجبات ابتالی انسان به بیماری 3

قلبی سوءظن جبن و ضعف نفس است. مالاحمد نراقی در این زمینه 
ی جبن و ضعف نفس است، زیرا  این صفت رذیله نتیجه»نویسد: می

هر جبان ضعیف النفس، به هر فکر فاسدی كه به خاطرش 
كند و پی آن  آید، اعتقاد می ی او در می اهمهی و گذرد و به قوه می
های انسان، سه نیروی عمومی   ی خُلق منشأ همه. »[83]«رود می
انگیزد تا  باشد و همین قوای سه گانه است كه نفس را برمی می

ی از علوم علمی برآید. علومی كه تمامی  كسب و استفاده درصدد
این قوای سه گردد.  افعال نوع بشر به آنها منتهی شده و مستند می

«. ی فکریه نطقیه ی شهویه، غضبیه، گانه، عبارت است از قوه
برانسان واجب است كه نگذارد هیچ یك از این قوای سه گانه از 
حد اعتدال خارج گشته و راه افراط یا تفریط را در پیش گیرد و 
به این سو یا آن سو منحرف گردد، زیرا معجون آدمی خاصیت 

دهد و در نتیجه، به آن غایتی كه به خاطر آن  میخود را از دست 
در هر حال انسانی كه مبتال به  .[83]« رسد... ، نمیتركیب یافته

ی جبن و ضعف نفس است و همواره نسبت به یك موضوع  رذیله
كه ممکن است اصالً اتفاق نیفتد و یا حداكثر، احتمال وقوع و عدم 

س و اضطرابی است حالت تر وقوعش یکسان باشد، دارای آنچنان
بیند.  كه گویی احتمال وقوع آن موضوع را خیلی زیاد نزدیك می

چنین فردی خود به خود به بیماری و گناه بزرگی چون بدبینی 
 فرماید:. دنائت و پستی: حضرت علی)ع( می4گردد.  گرفتار می

 .[23]«كند، از دنائت و پستی است سوءظن به كسی كه خیانت نمی»
ی برخورد و معاشرت انسان با  العمل و نحوه عکسرسد  به نظر می

شخص دیگر، برخاسته از دو عامل و منشأ باشد. یکی شخصیت و 
ملکات نفسانی و اخالقی و میزان خودساختگی انسان، و دیگری 

مقابل. نقل شده وقتی كه رسول  كیفیت رفتار و معاشرت طرف
ردم اكرم )ص( وارد مدینه شد، شخصی به آن حضرت عرض كرد: م

این شهر همه خوبند. چقدر مناسب بود كه به این شهر تشریف 
آوردید. آن حضرت فرمود: راست گفتی. و دیگری خدمت آن 

باشند،  اهالی این شهر مردمی پست می»حضرت رسید و عرض كرد: 
حیف از وجود شما كه به این شهر آمدی، باز آن حضرت فرمود: 

هر كدام سخنی  راست گفتی. یکی از یاران عرض كرد: آنان
مخالف یکدیگر گفتند، چطور شما هر دو را تصدیق كردید؟ 

ی  فرمود: آنان هر كدام مطابق روحیات و اخالق خویش درباره
به سایرین نسبت مردم قضاوت كردند و هر صفتی را خود داشتند 

این حقیقت از نظر  [88].«دادنداز این رو گفتار هر دو راست بود
ی فکر و عمل  كه هر كسی از دریچه روانشناسی هم صحیح است

 كند. خود به مردم نگاه می
شود كه  . ضعف ایمان: با توجه به سخنان معصومین روشن می7

ایمانی ش بینی مردم از خصوصیات مؤمنین و بدگمانی از بیخو
با اینکه  .[33]«سوءظن آفت دین است» فرمایند: است. علی)ع( می

مان نیکو داشتن از نیکی ایمان گ»[38]«بدگمانی ایمان نخواهد برد»
 .[32] «مرد و سالم بودن قلب اوست

های خود  ها و كرده ها و گفته . خودمحوری:  انسانی كه خواسته6
را حق و مالک ارزیابی و سنجش قرار دهد و در نتیجه در مقام 

ی  افکار آنان با خود، با دیده مقایسه دیگران و مواضع و نظرات و
ی گفتار و اعمال آنان  بینی، درباره حق به جانب و خود حق

قضاوت و حکم نماید، طبیعتاً نسبت به كسانی كه با او همفکر و 
رسول خدا )ص( كند.  و بدبینی پیدا می سوءظنهماهنگ نباشند، 

سه چیز هالک كننده است: بخلی كه اطاعت شود، »فرمایند: می
 .[83]« هوسی كه پیروی گردد و خودبینی انسان به خویشتن

-.گروه گرایی: از دیگر از عوامل بسیار مهم ایجاد بدبینی، گروه1
گرایی است. بدین صورت كه وقتی فردی بر اثر عدم شناخت به 
مبانی اسالم و برخوردار نبودن از تقوای كافی در ابعاد مختلف، در 
چارچوب یك گروه خاص محصور گشت و آن گروه برایش 

گرفت. آنچه برای او ها قرار  گیری مالک حق و باطل و موضع
ای به آنچه  هر دسته»اصالت دارد گروه است نه خدا. به تعبیر قرآن

فیض كاشانی در معنای این آیه . «32روم/» «خود دارند، خشنودند
ای خوشحالند از اینکه تنها خویش را در مسیر  هر دسته»فرماید:  می

 .[33]«پندارند  حق می
شود كه انسان بدون در نظر گرفتن  . شتاب در داوری: بسیار می1

ی موازین و  تمام جوانب و جهات یك مسئله، و غفلت از مجموعه
ها، شتابزده به داوری و  ها و تصورات و حدس قرائن، تنها با شنیده

ی ابعاد و اسرار مسئله آگاه  پردازد و چون از همه قضاوت می
گیرد و از  نیست، طبعاً بسیار ناقص و نادرست نتایجی برای خود می

ببرد در حالی كه یك یا  سوءظناین جهت ممکن است به دیگران 
كرده و با  صبر میبایست  چند بُعد مسئله برای او روشن نبوده و می

 فرمایند: نشسته است. حضرت علی)ع( می كسب آگاهی به قضاوت می
عجله و شتاب، مانع درست فهمیدن و صحیح قضاوت كردن و نظر »

 .[23]«شود صائب دادن می
. تبرئه یا تضعیف مجازات خود: نزد وجدان نیز یکی دیگر از 3

از باشد، زیرا  علل سوءظن تخفیف مجازات یا تبرئه كردن خود می
هایی برای خود درست كند و نسبت  كوشد شریك جرم این راه می

به دیگران گمان بد ببرد تا اعمال سوء خود را توجیه نماید و یا 
 . [34]هدعادی و همگانی جلوه د

فرماید:  . القاء شیطان: شهید ثانی ـ شیخ زین الدین عاملی ـ می83
ی دیگری معتقد به بدی شوی مگر آنگاه كه به  پس نباید درباره»

طور عیان، بدی او بر تو كشف شود و قابل تأویل و حمل بر صحت 
دانی و در دلت جای  نباشد و چیزی را كه از برادرت به یقین نمی

ان كه آن را شیطان بر تو القاء كرده و باید او را گرفت، پس بد
هاست. و خداوند تعالی  ترین فاسق سقفاتکذیب كنی، زیرا شیطان 

ای اهل ایمان، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، پس »فرموده است:
بازرسی كنید مبادا به خاطر نادانی، به گروهی زیانی برسانید سپس 

احمد نراقی سرّ این كه سوءظن به .مال[27]«بر كارتان پشیمان شوید
دیگران از خبائث نفس انسان است، را چیزی جز القاء شیطان 

نفس  سرّ اینکه ظن بد بردن به مردم عالمت خبائث»داند:  نمی
است و شارع از آن نهی فرموده آن است كه این امر یکی از 

باشد، زیرا غیر از عالم الغیوب احدی از  القائات شیطان خبیث می
باشد،  طن دیگران آگاه نیست و هیچ دلی را به دل دیگر راهی نمیبا

داند و به چشم خود  تواند چیزی را كه نمی پس چگونه انسان می
گوش خود نشنیده، در حق دیگری معتقد شود. مشاهده نکرده و با 

برد، امری است كه از راهی كه  بنابراین ظن بدی را كه آدمی می
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این جز راه شیطان راه دیگری نیست. پس داند به دلش افتاده و  نمی
شیطان این خبر را به وی داده و گمان بد را به دل او انداخته و 

كند، در حالی  ل میآدمی چگونه خبری را كه شیطان داده باشد قبو
 . [83]«تر است كه او از هر فاسقی فاسق

شك همنشینی و دوستی در اخالق، اعمال، همنشینی با بدان: بی .88
گذارد و انسان را از هر نظر  افکار و عادات انسان اثر عمیقی می

كند. پیامبر اكرم  همرنگ و همخوی با رفیق و همدمش می
و نیز امام .[37]«باشد اش می انسان بر آئین دوست و همنشین»)ص(:

معاشرت و مجالست با بدان، »فرمایند: باقر)ع( از علی)ع( نقل می
]همان[. بنابراین خلق و خوی و « اردبدگمانی به نیکان را در پی د

شخصیت انسان در اثر همنشینی با بدان رنگ شرّ و فساد و 
انحراف خواهد گرفت و آنگاه چون رفتار و اعمال خوبان را 

یابد، از آنجا كه خود را نساخته و  مخالف اخالق و منش خود می
به اخالق حسنه آراسته ننموده، به جای عبرت و درس آموزی، 

 خواهد برد. سوءظنها  بدان عموماً
 

 سوءظنهای  مفاسد و زیان
 های فردی .زیان8

الف. تیره كردن قلب و فاسد كردن ضمیر: حضرت علی)ع( 
هر كس گمانش بد شود، ضمیرش فاسد شده و قلبش به »فرمایند: می

هر كسی عادتش بدگمانی و سوءظن گردد، به .[36]«گراید تیرگی می
های دیگران را  رسد كه خوبی جایی میهمه بددل شده و حتی به 

 بیند. نیز بدی می
سوءظن آفت دین »فرمایند: ب.آفت دین و ایمان: حضرت علی )ع( می

ایمان با سوءظن جمع » فرماید: . و در حدیث دیگر می[31]«است
. یکی از اسرار این مسئله نیز تا حدی روشن است. دین [31]«شود نمی

ای جز از هم  حالی كه سوءظن نتیجهخدا برای اجتماع قلوب آمده در 
 هستند.گسیختن نیروها ندارد و این دو كامالً در جهت مخالف هم 

ج.آفت عبادات: وقتی سوءظن آنقدر اثر داشته باشد كه دین و ایمان 
انسان را مورد تهدید قرار دهد، به طریق اولی عبادات را نیز تباه 

ان بد بردن بر از گم» فرمایند: خواهد ساخت.حضرت علی )ع( می
 .[33]«برد حذر باش، چرا كه سوءظن عبادت انسان را از بین می

ی مهم در این حقایق آن است كه این بیماری عالوه بر آنکه  نکته
ساز گناهان دیگر گشته كه خود  خود گناهی بزرگ است، زمینه

 كند. به خود اطاعت و عبادات انسان را تباه می
علی )ع( در ادامه حدیث فوق د.سقوط در گناهان دیگر: حضرت 

]همان[. اصوالً «گرداند و گناه را بزرگ می»فرمایند: می الذكر
شود. فردی كه به  ی بعضی گناهان دیگر می بعضی از گناهان دروازه

مبتال است، قهراً به خود بسیار خوشبین  سوءظنبیماری بزرگ 
باشد، در نتیجه به مهالك دیگری چون عجب و... گرفتار  می
تر  كه در وادی گناهان دیگر است، سریع شود و برعکس فردی می

سوره  4/88/83/23قرآن كریم در آیات  شود. می سوءظندچار 
ء، سوره حجرات، مؤمنان را از تهمت، استهزا 83و  82نور و آیات 

كنجکاوی، غیبت، خشم و غضب و... نیز كه در بدگمانی نقش 
یابد كه بدگمانی هم به  مؤثر دارند، فرموده است. انسان درمی

ای كه با  صورت مستقیم نهی شده و هم سایر گناهانی كه به گونه
شوند. به طور مثال اگر كسی بیاید غیبت انسانی را  آن مرتبط می

او ایجاد كرده است. و وقتی فردی  در دل سوءظننزد دیگری بکند، 
شود. و  او صد چندان میدارد امکان غیبت كردن از  سوءظن

همینطور نسبت به سایر گناهان كه خداوند ما را از مبتال شدن به 
، 834زیادی )آل عمران/دارد. چنانکه در آیات  آنها برحذر می

 ، حجرات/22، رعد/3، حشر/3، نساء/1، مائده/22، نحل/22نور/
( به عفو، گذشت، احسان و نیکی، عدالت، سخن درست گفتن، 83

باشند، امر كرده و  انفاق، ایثار كه سبب خوش بینی و حسن ظن می
چرا كه خوش بینی به معنای داشتن  از آنها تمجید نموده است.

. و نقطه مقابل خوش [43]انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست
تأكید بر فاجعه آمیزترین علت هر بینی، بدبینی است كه به معنای 

شکست است. در واقع بدبینی، عادت ذهنی ریشه داری است كه 
 .[48]شود تر می عواقب گسترده  دارد و در پی هر شکست محکم

ه. نگرانی روح و بیماری جسم: از دیگر مفاسد فردی سوءظن این 
است كه بدگمانی به مردم انسان را در نگرانی و خودخوری عمیقی 

های  و برده و او را گرفتار هیجان، غم زدگی، رنج و شکنجهفر
فقون سوءظن را یکی از صفات منافقان ی منا نماید. سوره روحی می

هستند كه هر فریادی را بر  سوءظنآنها چنان گرفتار »شمارد:  می
های دنیوی آنها  یکی از عذاب«. 4منافقون/«»پندارند ضد خود می

بدبین، تندرستی و آسایش »فرمایند: حضرت علی )ع( می همین است.
كاهد و  خوش بینی از اندوه می»اند: و نیز فرموده.[38]«نخواهد یافت

عادت انتقاد از »گوید:  دكتر كارل می.  [38]«كند ناراحتی را كم می
خلی اثر همه و بدبینی روی دستگاه سمپاتیك بزرگ و غدد دا

  .[42]« تواند مبدأ اختالالت عملی و حتی عضوی شود كند و می می
برد و مشخص  بدبینی صحت را از میان می»گوید:  دكتر مارون می

سازد و یك روح متوازن هرگز در  میاست اخالق را ضعیف 
  ]همان[.« انتظار بدی نیست

و. عامل بدبین شدن به خویشتن: بعضی از افراد در اثر حوادث و 
گاهی از كودكی و در محیط زندگی برایشان پیش آمده،  عللی كه

و در جسم و جانشان اثرات عمیقی گذاشته، از خود ناامید 
ها و عوامل دیگر از دیگران عقب  شوند، یا وقتی در اثر سستی می

ازدواج با شکست مواجه  اند و در تحصیل دانش، كار، هنر یا افتاده
ود بدبین شود و خود را از اند، كم كم به كار و فکر و عمل خ شده

شوند و از خودشان  تالش در جامعه كنار كشیده و مأیوس می
كنند، این افراد حتی گاهی  نفرت پیدا كرده و خود را منزوی می

زنند. در صورتی كه این اشخاص با اتکاء به  دست به خودكشی می
توانند  خدا، اعتماد به نفس و كمك فکری گرفتن از خردمندان می

هر »ام پیروز شوند، چرا كه خداوند در قرآن كریم فرموده:سرانج
كس به خدا توكل كند، خدا او را كفایت خواهد كرد. چون همانا 

 .«3طالق/»«ی عالم نافذ و روان است بر همهاش  خداوند اراده
 . مفاسد اجتماعی سوءظن2

الف. زوال امنیت: برای ساختن یك اجتماع سالم، قبل از هر چیز 
شود و  م است، زیرا بدون حفظ امنیت آزادی میسر نمیامنیت الز

های فکری و جسمی و مادی و معنوی  ها، سرمایه بدون تأمین آزادی
برند و  ها به نقاط امن پناه می افتد. چون همیشه سرمایه به كار نمی

گریزند. ولی حدود امنیت منحصر به امنیت  های ناامن می از محیط
متر امنیت از نظر آبرو و آنها مهجانی و مالی نیست، بلکه از 

ی آرامش  باشد، كه در سایه حفظ شخصیت اجتماعی افراد می
شود.  های دیگران تأمین می روحی و آسایش از نظر قضاوت

كسی كه گمان نیك نداشته باشد، از »فرمایند: حضرت علی )ع( می
 .[33]«تمام مردم ترس و وحشت دارد

صحیح اجتماعی  ب. عقب ماندگی: سوءظن موجب عدم درک
است. افرادی كه چنین حالتی دارند، در یك جهان خیالی بر 

كنند. عدم درک صحیح واقعیات باعث  خالف واقع زندگی می
برابر  ها و درماندگی در برداری از فرصت عقب ماندگی، عدم بهره
 حوادث خواهد گردید.
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ج. مانع همکاری: بدبینی بزرگترین مانع همکاری اجتماعی است. 
ی تعاون  گذارد كه انسان به دیگری اعتماد كند و پایه ظن نمیسوء

با او را بریزد و مشکالت را حل كند. بدگمانی مردم را از 
یکدیگر جدا ساخته و وحدت آنان را به تفرقه و ناهماهنگی 

بدگمانی بر هر كسی »فرماید: حضرت علی)ع( میسازد. مبدل می
 «گذارد باقی نمی غلبه كند، میان او و دوستش آشتی و صفایی

شود دنبال همکاری  ها نباشد، كجا می وقتی آشتی بین انسان]همان[. 
 ها گشت. و همیاری

ی اصلی  ها و مایه ی دشمنی د. سرچشمه عداوت: سوءظن سرچشمه
ها كه بر اثر  شود. چه بسیار خانواده های خونین می ها و نزاع جنگ

ق كه با یك گمان بدبینی از هم متالشی شده و چه بسیار رجال الی
 اند. بد در حق آنها، تسلیم مرگ گشته

 
 راه كار عملی درمان سوءظن

همچنانکه در علم طب ابدان از آلت مرض به ضد كنند، در طب »
نفوس از آلت رذایل هم به اضداد آن رذایل باید كرد... و باید 
دانست كه قانون صناعی در معالجت امراض آن بود كه اول اجناس 

نند و سپس اسباب و عالمات آن بشناسند، پس به امراض بدا
علمای بزرگ معالجات جسم در  .[43]« ی آن مشغول شوند معالجه

دانند. غذا و دوا و سم و قطع. و  علم پزشکی را چهار صنف می
فرمایند در امراض نفسانی هم باید به همین طریق عمل نمود.  می

با تمام وجود از آن باید اول قبح و زشتی رذیلت را معلوم كرد بعد 
دوری گزید و اگر مقصد حاصل نشد، مداومت به فضیلتی نمود كه 

بر آن در مقابل آن رذیلت است، اگر معالجه نشد، نفس خود را 
فعل توبیخ و مالمت كند و در آخر اگر باز نفس مبادرت به آن 
عادت زشت كرد، او را به عقوبت و تعذیب، ادب كند. برای اینکه 

درمان قطعی سوءظن موفق شویم، چهار را عملی جهت بتوانیم به 
 توان پیشنهاد داد: درمان را می

الف. توجه به مفاسد: اغلب گناهان و خطاهایی كه از آدمی سر 
زند، در اثر غفلت و عدم توجه به عواقب وخیم و مفاسدی  می

اما وقتی انسان به این پی آمدها توجه نمود است كه به دنبال دارند.
سوء دنیوی و اخروی آن را مورد مطالعه قرار داد، طبعاً  و نتایج

هان آلوده گردد و كند تا كمتر به گنا برای رهایی از آنها تالش می
یعنی »فرمایند:  این یکی از آثار فکر است.حضرت علی)ع( می

اندیشیدن در سرانجام و نتایج امور، انسان را از هالكت نجات 
وقتی مؤمن متهم نماید »فرمایند: میامام صادق)ع(  .[21، 44]«دهد می

برادر ایمانی اش را یعنی در حق او گمان بد برده، ایمان در قلب او 
.از این [47]«شود شود، همچنانکه نمك در آب ذوب می ذوب می

های نجات از رذائل اخالقی  جهت علمای اخالق اصوالً یکی از راه
 دانند. و گناهان را، تفکر در عاقبت آن، می

ی از مواضع تهمت و سوءظن: یکی دیگر از مهمترین عوامل ب. دور
پیشگیری، آن است كه انسان خود را در مواضع تهمت و سوءظن 
قرار ندهد، چرا كه در غیر این صورت، عالوه بر گناه خود، در 

هركس سبب معصیت »معصیت آنان نیز شریك خواهد بود زیرا: 
.حضرت [83]«دیگری شود، او هم در گناه او شریك خواهد بود

هر كسی خود را در معرض تهمت قرار دهد، »فرمایند: علی )ع( می
. چرا كه [36]«نباید كسی را كه به او بدگمان شده، مالمت كند

ی وقوع این گناه را به وجود آورده است، و این كار  خود، زمینه
بر »مصداق كمك و تعاون بر گناه است و قرآن از آن نهی فرموده:

پیامبر اكرم )ص( «. 2مائده/«.»یگر را یاری نکنیدگناه و ستم همد
همیشه به دوری از مواضع تهمت سفارش كرده و خود نیز به این 

وقتی رسول خدا )ص( در راه با  صفیه »فرمودند. توصیه عمل می
گفت.  دختر حیی بن اخطب كه همسر آن حضرت بود سخن می
كرد و  مردی از انصار رسید و گذشت. رسول خدا )ص( او را صدا

گفتیم(، آن  با زن بیگانه سخن نمی فرمود: این زن صفیه است )یعنی
است؟ حاشا كه كسی به شما شخص عرض كرد: چه جای این سخن 

همان شیطان در رگ و خون آدمی »گمان بد ببرد. حضرت فرمود: 
 طریقی دو. [23]«جای دارد، ترسیدم بر تو وارد شود و هالكت نماید

پیشگیری از مبتال شدن به این گناه و بیماری ذكر گردید، برای  كه
شود، برای رهایی از  هایی كه اكنون بیان می قلبی است.در ادامه راه

است كه انسان در آن واقع گردیده  سوءظنمراحلی از گناه و 
 است.

 مهم و مؤثر های راه از یکی: اوهام و خیاالت به نکردن اعتنا. ج
 واهی تصورات و خیاالت به ننکرد اعتنا سوءظن، بیماری از نجات

ی صدر و قدرت  ی رشد فکری و سعه نشانهاست. و عالوه بر آن 
روند. از آنجا كه رشد عقل و تعالی  نفس و بزرگی روح به شمار می

كند  ی صدر یك انسان حکایت از این مسئله می شخصیت و سعه
های ذهنی به بررسی  خورد با مسائل و تصورات و دریافتكه در بر

و هیچ ی جوانب و قرائن و تجزیه و تحلیل پرداخته  و مالحظه
ای را به محض برخورد با آن و بدون داشتن علم و  فکر و خاطره

 سوءظننماید، بنابراین كمتر به گناه  یقین قطعی، صرفاً قبول نمی
روحی تا در احساسات  شود. از نظر شهید مطهری اختالل دچار می
كه در ادراكات باشد جنون است م جنون ندارد اما همیناست، نا

مجانین آنها هستند كه توهمات و تجسمات بیجا دارند، وسواس و 
همچنین سوءظن و بدگمانی را چون مربوط به قوه قضاوت است 

بنابراین باید گفت:  .[46]توان از درجات جنون به حساب آورد می
است، پس مؤمن باید  ی كم خردی و عدم رشد عقلی بدبینی نشانه

برای رهایی از این بال، هر چیزی كه به ذهنش به طور احتمال 
 شود.  آید، تقویت ننماید این امر موجب مهار نفس انسان می می

هر »فرمایند: د.عدم تجسس در احوال دیگران: حضرت علی)ع( می
های پنهانی دیگران را جستجو كند، خداوند دوستی و  كه عیب

و این روشن است، زیرا  .[41]« نماید ها حرام می قلبمحبت او را بر 
شود  چنین انسانی با افکار و اعمال ناروا و انحرافی خود، موجب می

كه دیگران از او نفرت پیدا كرده و وی را طرد نمایند. در روایت 
آمده است كه روزی پیامبر خدا )ص( به منبر رفته و با صدای 

ای گروه »شنیدند، فرمود: خود می های بسیار بلند كه زنان در خانه
كسانی كه به زبان اسالم آورده و ایمان به قلبتان خوب ننشسته، 

های آنها را جستجو  مسلمانان را نکوهش و مذمّت نکنید و عیب
نکنید، زیرا هر كه از پی عیوب مسلمین برآید، خداوند عیب او را 

ند، گرچه دنبال نماید و هر كه خدا دنبال عیبش برآید، رسوایش ك
. )مراد از دنبال نمودن خدا از عیب او، [24]«اش باشد در داخل خانه

نگریم  اظهار عیب وی برای مردم است(.در این حدیث شریف می
ی خالص نبودن ایمان قلبی  های مسلمانان، نشانه كه تجسس عیب

شمرده شده و چه بسا بتوان گفت كه این خوی زشت ناشی از 
عتقاد كامل به روز جزاست. خداوند نیز نوعی كفر پنهان و عدم ا

ها در  كسانی كه دوست دارند زشتی»فرماید: ی نوی می در سوره
میان مردم با ایمان افشاء كنند در دنیا و آخرت عذاب دردناكی 

بر هر مؤمنی »فرماید: امام باقر)ع( می«. 83نور/« »خواهند داشت
. [32]«ی نمایدپوش ی مؤمن را پرده الزم است تا هفتاد گناه كبیره

گوید: به امام موسی بن جعفر)ع( عرض كردم: از  محمدبن فضل می
شود كه  ی من گفته می مردی از برادران مؤمنم چیزی درباره

كند، در  پرسم، انکار می دارم و از خود او كه می ناخوش می
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اند.  صورتی كه افراد مورد اعتمادی آن را از او برای من نقل كرده
ای(  ! گوش و چشم خود را )در آنچه شنیده یا دیدهفرمود: ای محمد

نفر با سوگند نزد تو  73تکذیب كن، در مورد برادر مؤمنت. پس اگر 
ی تو بدگویی كرده و خودش چیز دیگری  گواهی دادند كه او درباره

ی او  نفر( را تکذیب نما و درباره 73گفت، سخن وی را بپذیر و آنان )
ام كنی و شخصیت وی را خرد كنی كه دنچیزی را شایع مکن كه او ب

كسانی »فرماید:  )اگر چنین كردی( از كسانی خواهی بود ه خداوند می
های مؤمنان را افشاء نمایند، در دنیا و  كه زشتیدارند  كه دوست می

پس شایسته است كه  .[41]«آخرت عذابی دردناک خواهند داشت
خود و انسان به جای تجسس در احوال دیگران، متوجه عیوب 

ی درون از تمام گناهان  برطرف كردن آنها باشد تا موفق به تصفیه
 آالیشی را تجربه كند. شده و پاكی و بی ها و بیماری

 
 گیرینتیجه

سالمت معنوی ، یکی از ابعاد جدایی ناپذیر سالمت آدمی است 
كه تنها در ارتباط با خدای متعال قابل دستیابی است .در آیین 

این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است حیات بخش اسالم، 
و وقتی فلسفه زندگی از دیدگاه اسالم در حركت تکاملی خالصه 
شود، انسانی كه در این مسیر حركت می نماید ، از معیارآرمانی 
سالمت فکر برخوردار است و به هر مقدار كه از این مسیر فاصله 

ر نتیجه داشته باشد از سالمت روانی و معنوی به دور است. د
خوش بینی و حسن تفاهم مردم نسبت به یکدیگر، در وحدت و 
تکامل مادی و معنوی جامعه و خانواده بسیار مؤثر است. بدبینی و 

ها به همدیگر كه در اثر بی عقلی و ضعف ایمان و  سوءظن انسان
شود، در تفرقه و عقب افتادگی آنان  دوری انسان از تقوی حاصل می

قرآن و روایات نیز از این  به عهده دارد.نقش غیرقابل انکاری 
كنند. پس انسان باید  صفت مذموم به بدی یاد كرده و از آن نهی می

با دوری از مواضع تهمت و اعتنا نکردن به خیاالت و اوهام از 
مبتال شدن به این خصلت ناپسند پیشگیری كرده و با اندیشیدن در 

ماری خود را درمان های آن در صورت گرفتار شدن به این بی زیان
زوال امنیت، غیبت و آبروریزی، فراموشی عیب خود و  كند.

كنجکاوی در عیوب دیگران، رنج و تنهایی و از بین رفتن عبادات، 
ی فساد و  باشند. پس بعد از مالحظه می سوءظنهای  از جمله زیان

ا كه از مسلمانی به باید مواظب باشیم كه هر گمان بدی ر سوءظن
ر كرد، دنبال نکرده و دل خود را به آن شخص بد ذهن ما خطو

نسازیم و رفتار خود را با او تغییر ندهیم و با دعای خیر در مورد 
سه چیز » فرمایند: او شیطان را مأیوس كنیم. پیامبر اكرم )ص( می

است كه برای مؤمن پسندیده نیست، مادام كه برای او راه گریزی 
ست كه آن را به عمل از آنها هست. گریز از سوءظن این ا

درنیاورد. )یعنی در دل به گمان خود معتقد شود و به معرض عمل 
 . [43]درنیاورد(
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