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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study is to investigate the teachings 

of Islam on the effect of optimism on the strength of life and how 

to nurture it in couples. 

Materials and Methods: Islam, as the most popular building for 

the family, has considered good faith as one of its pillars. The 

purpose of this article is to explain the Islamic teachings on the 

effect of good faith on the strength of life and how to nurture it in 

couples, which is collected by the library method and then the data 

are described and analyzed. 

Findings: The findings of the study are that: In verses and hadiths, 

in line with the importance of good faith, on the one hand, the 

educational and psychological effects of good faith on the family 

have been explained and on the other hand, the adverse 

consequences of suspicion have been considered. 

Conclusion: To cultivate goodwill in couples on strategies such as 

good faith in God, trust in the speech and actions of having a 

spouse, attention to the results of good faith and the effects of 

suspicion, eliminating negative factors, positive bedrock, 

controlling negative thinking, replacing positive thoughts, 

increasing the ability of crisis management and problem solving, 

etc. has been emphasized. 
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                  هدیه مسعودی صدر  2

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

ظن بر استحکام های اسالمي در تأثيرحسنآموزه

 چگونگي پرورش آن  در زوجينزندگي و 

 *1هدیه مسعودی صدر
، اهواز چمران دیگروه معارف، دانشگاه شه یعلم ئتیعضو ه
 .مسئول( سندهی)نو رانیاهواز، ا

 
 چکيده

هاي اسالمی در آموزه یپژوهش بررس نی: هدف از اهدف
ظن بر استحکام زندگی و چگونگی پرورش آن  در تأثیرحسن

 .زوجین است
: اسالم براي خانواده به عنوان محبوبترین بناء، و روش ها مواد

هاي آن دانسته است. هدف مقاله تبیین ظن را از استوانهحسن
ظن بر استحکام زندگی و هاي اسالمی در تأثیر حسنآموزه

اي چگونگی پرورش آن  در زوجین است که به روش کتابخانه
  .داخته شده استپر اهگردآوري و سپس به توصیف و تحلیل داده

هاي پژوهش عبارتند از اینکه: در آیات و روایات یافته ها: افتهی
ظن، از یکسو تأثیرات تربیتی و روانی در راستاي اهمیت حسن

ظن بر خانواده تبیین شده است و از سوي دیگر پیامدهاي حسن
 .نامطلوب سوءظن مورد توجه بوده است

جین بر راهکارهایی ظن در زوبراي پرورش حسن :یريگ جهينت
مانند حسن ایمان به خدا، اعتماد به گفتار و عملکرد همسر داشتن، 

ظن و عوارض سوءظن، زدودن عوامل توجه به نتایج حسن
هاي مثبت نگر، کنترل تفکر منفی، نگري، بسترسازيمنفی

بحران و  یریتجایگزین کردن افکار مثبت، افزایش توانمندي مد
 .ه استحل مسأله و... تأکید شد

 
 .یهاي اسالمزوجین، آموزه ،یظن، مثبت اندیش: حسنواژه کليد

 
 18/03/1400تاریخ دریافت: 
 05/04/1400 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولh.masoudisadr@scu.ac.ir 
 

 مقدمه
همسر، توجه به این  حقوق هاي دینی، از جملهبر اساس آموزه

الفت و محافظ فرد است که همسر مایه آرامش، راحتی، انس و 
( و همسرحق ندارد نسبت به همسرش ذهنیت بد پیدا 1)1است
هاي همسرش (. بلکه باید توجه نماید که اگر برخی ویژگی2)2کند

هاي خوب و شایسته او  بسیار است. خوشایند او نیست ولی ویژگی
از این رو رفتارش با همسرش باید به بهترین وجه باشد تا رحمت 

 (.3)3خدا شاملش گردد
راهبردي اساسی در « ظنحسن»بر اساس متون قرآنی و روایی  

استحکام روابط زوجین است که بکارگیري آن نقش مؤثر در رشد 
از بدگمانی به شدت نهی و لذا متون دینی  و تکامل زوجین دارد.

است، تا اعتماد و شود ممنوع شمرده آنچه را اسباب بدگمانی می
  (.4ا حاکم باشد)ظن برروابط بین انسانهحسن

ظن حسن اي و با هدف تبیین اهمیتاین پژوهش به روش کتابخانه
ظن و  سوء عوارضو  در قالب تأثیرات آن بر استحکام خانواده

ظن در زوجین شناسایی راهکارهایی که به نهادینه شدن حسن
 پردازد.کند، میکمک می

 ظنمفهوم شناسی حسن
 سوء» مقابل در است، «خوب گمان» معناي به لغت در «ظنحُسن»

 اصطالحی، تعریف در .آمده است «بد گمان» معناي به «ظن
 نیز و هستی، جهان انفعاالت و فعل خدا، به نسبت انگارينیک
 روایات تعبیر به یا نگريمثبت بینی،خوش ها،انسان کردار و گفتار

 (.5دارد) نام «ظنحسن» اسالمی
 سوءظن و دیگران، به نیکگمان و بینیخوش معناي به ظَنّ،حُسنِ

از  کریم قرآن (. در6دیگران است) به بدگمانی و بدبینی معناي به
 ظنّ » به از سوءظن و (12)نور، 4«خیر ظنّ» حسن ظن به

 زبان در .است شده تعبیر( ناپسند یا بد گمان)(6و12)فتح، 5«سَوْء
 نگري،مثبت و اندیشیمثبت بینی،خوش گمانی،خوش فارسی

 کار به کسی معنا و درباره یک همگی تقریباً که است تعابیري
 و دارد مثبت نگاه حوادث و وقایع و افراد به که شودمی برده

 در معنا این. کندنمی ارائه آنها از ناخوشایند و بد تفسیري معمولًا
 .است شده تعبیر «ظنحُسن» به دینی ادبیات

 ظن در قرآن و روایاتاهمیت حسن
ظن از مهمترین صفات اخالقی و مواهب در منابع اسالمی حسن

 مِنْ  الظَّنِّ حُسْنُ »فرماید: الهی شمرده شده است. امام علی)ع( می

_________________________________ 
 اللَّهَ أَنَّ تَعْلَمَ فَأَنْ النَِّکاحِ بِِملْکِ رَعِیَّتِکَ حَقُّ أَمَّا: »فرمایدمی( ع)سجاد . امام1 

 .«وَاقِیَة وَ أُنْساً وَ مُْستَرَاحاً وَ سَکَناً جَعَلَهَا

 مِنها َرضِیَ ُخلُقا مِنها َکرِهَ إن مُؤِمنَةً؛ مُؤمِنٌ یَفرَك ال: »فرمود( ص)اکرم . رسول2 

 .«آخَر

 .«زَوْجَِته بَیْنَ وَ بَیْنَهُ فِیمَا أَحْسَنَ عَبْداً اللَّهُ رَحِمَ: »فرمود( ع)صادق . امام3 

 إِْفکٌ هذا قالُوا وَ خَیْراً ِبأَنْفُسِهِمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ ال لَوْ. »4 

 «مُبینٌ

 ظَنَّ بِاللَّهِ الظَّانِّینَ الْمُشْرِکاتِ وَ الُْمشْرِکینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُنافِقینَ یُعَذِّبَ وَ. »5 

 «.السَّوْءِ... ظَنَّ ظَنَنْتُمْ وَ »... ْ؛ «السَّوْءِ...
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 3   ...ظن بر استحکامهای اسالمي در تأثيرحسنآموزه  

 1400 بهار، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ظن از بهترین صفات حسن ؛(7)«الْعَطَایَا أَجْزَلِ وَ السَّجَایَا أَفْضَلِ
انسانی و پربارترین مواهب الهی است. در حدیث دیگري از همان 

 أَفْضَلِ  وَ الشَِّیمِ َأحْسَنِ مِنْ الظَّنِّ حُسْنُ: »آمده استگوار امام بزر
. بر «ها استها و برترین بهرهظن از بهترین خويحسن ؛(7 )«الْقِسَمِ

توان برداشتی نیکو از کالم کسی داشته باشی ، به این اساس تا می
بدگمانی نسبت به  هیچ وجه نباید بر امور منفی حمل کنی، زیرا

اي جز از بین رفتن الفت و همبستگی، سلب اعتماد دیگران نتیجه
را در  همسراننسبت به یکدیگر و درنهایت تفرقه و جدایی میان 

 (.8)بر نخواهد داشت
هاي مردم، به عنوان مخلوق و خدا به ظنبر حسن در اسالم

، در انسانها به ظنپروردگار، تأکید فراوان است و ریشه حسن
است. و از آنجا که موضوع مقاله  ظن به خداحسنحقیقت 

مومن  ظن فردحسن دیگر انسانها است؛ در زیر اهمیت به ظنحسن
به افراد دیگري چون: همسر، دوستان، هم کیشان و...( که معموالً 

ظن و با هم معاشرت دارند، پرداخته و در دو بخش تاثیرات حسن
 گردد:عوارض سوء ظن تبین می

 ظنحسن روانی و تربیتی تأثیرات -الف
ظن در زندگی زوجین بسیار سودمند است و باعث آرامش حسن

ظن عالوه بر آرامش، آثار روانی و تربیتی حسن (.8گردد)آنان می
 دیگري در روایات به شرح زیر دارد:

 َأحْسِنُوا: »فرمود( ص)اکرم طبع:  پیامبر پاکی و دل صفاي -
 ؛(9)«الطَّْبع نقَاءَ وَ  الْقَلْبِ صَفَاءَ  بِهَا تَْغتَنِمُوا بِإِخْوَانِکمْ  ظُنُونَکمْ

 ظنحسن که چرا کنید نیکو مؤمن، برادران به را خودهاي گمان
 .است طبع پاکی و دل صفاي موجب مؤمن به

: فرماید( میالسالم علیه)علی امام دین: سالمت و دل آسایش -
 يمایه بینی خوش ؛(7)«الدِّینِ سَلَامَةُ  وَ  الْقَلْبِ رَاحَةُ الظَّنِّ حُسْنُ»

  .است دین سالمت و دل آسایش

 بِالَْخیْرِ  َتفَأَّلْ »فرمود: ( السالم علیه)علی کامیابی و نجات: امام -
؛ آینده را خوب و نیک ببین و به آن خوش بین باش «تَنْجَح

 باشد، داشته ظنحسن خدا به که کسی کامیاب خواهی شد. و
 شد. خواهد کامیاب

 (السالم علیه)علی کاهش غم و اندوه و رهایی از گناه: امام -
(؛ خوش 7)«الْإِثْم تَقَلُّدِ مِنْ یُنِْجی وَ الْهَمَّ یُخَفِّفُ الظَّنِّ حُسْنُ»فرمود: 

دهد و از قالدۀ گناه، بینی، مشکل غم و اندوه فرد را کاهش می
 سازد. رهایش می

 مِنْ  خُذْ»گیري امور: امام صادق)ع( فرمود: احیاي دل و آسان -
(؛ خوش 10)«أَمُْركَ بِهِ َیرُوحُ وَ قَلْبَکَ بِهِ تُرَوِّحُ بِطَرَفٍ الظَّنِّ حُسْنِ

اي که دلت را زنده کند و بینی را شیوۀ خود قرار بده به گونه
  کارت را آسان نماید.

 و روحی آرامش پی در دیگران به ظنحسنجلب محبت:  -
 دیگر، سوي از اخالقی رذایل و گناهان از دوري و سویی از روانی

 عالقمند وي به را آنان و کندمی جلب فرد به را دیگران محبّت
 حَازَ  بِالنَّاسِ ظنهُحسن مَنْ» فرمود:(السّالم علیه)علی امام: گرداندمی

 را آنان محّبت برد نیک گمان مردم به که کسی ؛(7)«الْمَحَبَّة مِنْهُمُ
 اساس بر را خانواده بناي متعال کند. خداوندمی جلب خود به

 از یکی که جا آن از و( 21 روم،)1داده قرار رحمت و مودّت
 اخالقی فضیلت این است، همسر به ظنحسن آن، جلب عوامل
 . گذاشت خواهد جاي بر خانواده بنیاد استحکام بر شگرف تأثیري

کند نگاهش نسبت به به انسان گوشزد میدین مبین اسالم همواره 
 (.11خدا، خود، دیگران، زندگی و آینده مثبت و خوش بینانه باشد)

گیري و روابط زوجین، جزیی مهم و به شدت موثر در شکل
ظن در عرصه زندگی انسانها تقویت نگرش مثبت و تسري حسن

ظن را در روابط است. اگر زوجین مهارت بکارگیري اصل حسن
آموخته و در عمل به آن پایبند باشند، روحیه و انرژي حاصل  خود 

هاي از نگاه خوشبینانه زوجین در قدم اول به سود آنها و در گام
کودکان »یابد. زیرا بعدي به روح و روان فرزندان آنها انتقال می

نظریه بدبینی را از والدین، معلمان، مربیان، و رسانه ها دریافت 
( و به 12«)دهنده نوبه خود به فرزندان انتقال میدارند و آن را بمی

تک روابط انسانی تواند در تکهمین ترتیب نگرش مثبت می
ها حاکی از آن است که افراد مثبت تأثیرگذار باشند. زیرا پژوهش

 (.13تري با اعضاي خانواده خود دارند)اندیش روابط رضابت بخش
 پیامدهاي نامطلوب سوءظن -ب

ظن در روابط زوجین باید به اهمیت بیشتر حسنبراي پی بردن 
 سوءظن و آثار آن نیز تبیین شود:

سوره حجرات به صراحت گمان بد را گناه  12 قرآن در آیه
 الظَّنِّ مِنَ کَثِیراً اجَْتنِبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»فرماید: و می (14)دانسته

 بد هايگمان "الظَّنِّ مِنَ کَثِیراً "از ، منظور2«إِثْمٌ... الظَّنِّ بَعْضَ  إِنَّ
 با توجه به همین آیه فرموده نیز( السالم علیه). امیرالمؤمنیناست

)ابن «ذَلِک عَنْ نَهَی َجلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ َبیْنَکُمْ  الظَّنِّ سُوءَ اطْرَحُوا» :اند
 خود از را یکدیگر به ظن سوء (؛624ص.  ،2 ج ،1362بابویه، 

 نموده است و نیز نهی کار این از عزوجل خداوند همانا کنید؛ دور
 به گمانی بد «الظُّلْمِ أَقْبَحُ  وَ  الْإِْثمِ شَرُّ بِالْمُحْسِنِ الظَّنِّ سُوءُ » :فرمایدمی

 .است ستم ترینزشت و گناه بدترین نیکوکار،
مطرح شده  دینی در برخی روایات از آثار مهم سوءظن، آفت 

 ؛«الظَّنِّ ءِلِسَیِ  دِینَ لَا»: فرمایدمی السالم علیه علی . امام3است
 ؛«ظَنٍّ سُوءِ  مَعَ  إِیمَانَ لَا»: فرمایدهمچنین می .ندارد دین بدگمان،

 .(7نیست ) سازگار گمانی بد با ایمان،
دانسته و  القاي شیطان بد را گمان نراقی احمد مال مرحوم

آورد و یا  خبر تو براي فاسقی اگر: فرمایدمی خداوند نویسد:می
 فاسقی هر از شیطان بدانید که نکن، تکیه او گفته به القائی داشت،

و با ایده و القائات وي باید مخالفت کرد؛ زیرا  (15)است ترفاسق
هاي بد در افراد بروز دارد القائات شیطانی که به صورت گمان

فرماید: رساند و از اینرو است که قرآن میآدمی را به حقیقت نمی
 اللَّهَ  إِنَّ شَیْئاً الْحَقِّ  مِنَ یُغْنی ال الظَّنَّ إِنَّ ظَنًّا إِالَّ أَکْثَرُهُمْ یَتَّبِعُ ما وَ»

_________________________________ 
 بَیْنَکُمْ جَعَلَ وَ إِلَْیها لِتَسْکُنُوا َأزْواجاً  أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ َخلَقَ أَنْ آیاِتهِ مِنْ وَ. »1 

 «.َیتَفَکَُّرونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذِلکَ فی إِنَّ رَحْمَةً وَ مَوَدَّۀً

 بعضى که چرا بپرهیزید، گمانها از بسیارى از! ایدآورده ایمان که کسانى . اى2 

 .است گناه گمانها از

 .«الظَّنِّ سُوءُ الدِّینِ آفَةُ». 3 
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                  هدیه مسعودی صدر  4

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

 از تنها خود هايقضاوت در( (؛)کفار36)یونس، «یَفْعَلُونَ بِما عَلیمٌ
 وجه هیچ به گمان و ظن که حالی در کنندمی پیروي گمان و ظن

و اصواًل بدگمانی، صفت  (.15)رساندنمی حقیقت و حق به را انسان
 علی گیرد. اماممذمومی است که از پستی منفی نگري سرچشمه می

 بد ؛(7)«اللُّؤْمِ مِنَ یَخُونُ لَا بِمَنْ الظَّنِّ سُوءُ»: فرمایدمی السالم علیه
  .است پَستی از کند،نمی خیانت که کسی به گمانی

در زیر به برخی از تأثیرات مخرب سوءظن که در متون اسالمی 
 شود: به آنها تصریح شده است؛ اشاره می

 سُوءُ »فرماید: امام علی)ع( می: . فساد آوري و برانگیزاننده شرور1
 .(7)«الشُّرُور عَلَی َیبْعَثُ  وَ الْأُمُورَ یُفْسِدُ الظَّنِّ

خداوند در قرآن کریم : . سوء ظن باعث تجّسس و غیبت است2
( و 12)حجرات، 1تجسس و غیبت را بعد از سوء ظن آورده است

انجامد. اشاره به این است که سوءظن به تجسس و غیبت مؤمن می
 النَّاسِ  شَرُّ: »آمده است آله و علیه اهلل صلی خدا رسول از حدیثی در

 سوءظن مردم بدترین (؛16)«الْمُتَجَسِّسُونَ... الظَّانِّینَ شَرُّ وَ الظَّانُّونَ
 زنی و کنندگانند. مردتفتیش برندگان، سوءظن بدترین و برندگانند

 اضطراب و نگرانی نوعی همیشه، دارد ظنّ سوء خود همسر به که
 زیر را مقابل طرف اعمال ،مستقیم غیر صورت به لذا، دارد روانی

 بدیهی .کندمی موشکافی را او حرکات و اعمال و گرفته بین ذرّه
 او يدرباره و... غیبت تجسّس، به نیز، همسر به ظن سوء است

 شمار به خانوادگی روابط سردي در مهم عاملی و انجامدمی
  .رودمی
 وَ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ  ال لَوْ»: نارواهاي نسبت . دادن3

 (؛ چرا12نور، )«مُبینٌ إِفْکٌ هذا قالُوا وَ خَیْراً بِأَنْفُسِهِمْ  الْمُؤْمِناتُ
 نیک گمان مؤمن زنان و مردان شنیدید، را[ بهتان] آن که هنگامی

 «. است آشکار بهتانی این: »نگفتند و نبردند خود به

 بِمَنْ  ظَنُّهُ  سَاءَ مَنْ: »فرمایدمی امیر)ع( حضرت: بیجا گمانی خوش.4
(؛ بدگمانی نسبت به افراد سالم 7)«یَکُون لَا بِمَا ظنهُحسن یَخُونُ لَا

 خوش ندارد واقعیت آنچه به، شودباعث می کنند، نمی که خیانت
 باشد. گمان

 وحشت ترس، ایجاد ظن، سوء روانی پیامدهاي روانی: از ناامنی. 5
 روحی تعادل شودمی باعث حاالت این پیدایش. است اضطراب و

 مسائل حلّ و قاطعیت گیري، تصمیم از فرد و برود بین از شخص
 لَمْ  مَنْ» :فرمایدمی( السّالم علیه)علی حضرت. ماند باز خود

 نباشد نیکو گمانش که کسی ؛(7)«أَحَد کُلِّ  مِنْ اسْتَوْحَشَ ظنهُیُحسن
 بدگمانی .کندمی وحشت کس هر از باشد، بدگمان دیگران به و

 همیشه بدگمان شخص. شودمی غیرمنطقی و جابی حساسیت باعث
 او. آمد خواهد پیش کندمی فکر که است تلخی حوادث کمین در

 بد گمان با تا گیردمی نظر زیر را دیگران رفتارهاي و حرکات
 یکی تلخ حوادث است قرار همیشه گویا کند؛ تفسیر را هاآن خود،

 خیانت او به صددند در افراد همه و پیوندد وقوع به دیگري از پس
 به را خود دست فرد شودمی سبب گاهی ذهنیت این. کنند

( السّالم علیه)علی حضرت. سازد آلوده دیگرکشی یا خودکشی
_________________________________ 

 ال وَ  تَجَسَّسُوا ال وَ إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ  الظَّنِّ مِنَ کَثیراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذینَ  أَیُّهَا یا». 1 

 «.بَعْضاً... بَعْضُکُمْ یَغْتَبْ

 ؛(17)«یَخُونُه لَا بِمَنْ الْخِیَانَةَ اعْتَقَدَ ظُنُونُهُ سَاءَتْ مَنْ: »فرمایدمی
 .«پنداردمی خائن نیست، خائن که را کسی است، بدگمان که کسی

مورد نسبت به در تحقیقات روانشناسان، سوءظن و بدگمانی بی
دیگران از خصوصیات برجسته افراد مبتال به اختالل شخصیتی 

ظن غیرواقعی و مداوم نسبت است. سوء(paranoid)«پارانوئید»
 از گریز دفاعی؛ حالت گرفتن خود به بدگمانی؛ توجیه به مردم؛

 با ناسازگاري خائنانه؛ حوادث انتظار اعتمادي؛بی انتقاد؛ گونه هر
 تبدیل انتظارات؛ با هاگیرينتیجه همیشگی تطابق حاکم؛ شرایط
 برخوردهاي عضالنی؛ و فکري تنش مشاجره؛ به معمولی هايبحث
 و خودخواهی بودن؛ جدّي حد از بیش عواطف؛ از دور و سرد

 گذشت؛ از دوري و انتقام لجاجت؛ و خشکی بینی؛خودبزرگ
 هنر؛ به نسبت تفاوتبی ضعیفان؛ از تنفر و اقویا به نسبت حسادت

هاي این اختالل شخصیتی و...از نشانه خود دادن جلوه خوب
 .(18است)

با اختالل در امنیت روانی یکی از اعضاي خانواده امنیت از  
 از روحی امنیت شودمی باعث بدگمانی. شودخانواده برچیده می

 خانواده مقدّس و روحانی فضاي بندد، بر رخت خانواده اعضاي
 یکدیگر کنار از است انتظار که آرامش احساس و گردد آلوده
 . یابد تغییر اضطراب احساس به شود، حاصل بودن

شود؛ زیرا سوءظن باعث محرومیت از دوستان مهربان می. 6
 فردي چنین از و کنندمی پرهیز او با معاشرت دیگران از

 لَمْ  مَنْ الْغَرِیبُ» :فرمایدمی( السّالم علیه)علی حضرت. گریزندمی
 کسبی و غریب ؛(1)«ظَن ُسوءُ حَبِیبٍ مِنْ یُعِْدمْکَ لَا حَِبیبٌ لَهُ یَکُنْ
 از را تو بدگمانی تا باش هوش به. ندارد دوستی هیچ که است کسی
سوءظن  دیگران کسی که به .نسازد محروم مهربان رفیق داشتن

کند و همدمی با دیگران پرهیز می و دارد، خودش هم از معاشرت
دهد و این باعث همراهی با جماعت مؤمنان را از دست می

 ثَلَاثٌ » :فرمایدمی( السّالم هعلی)علی شود. حضرتهالکت او می
 سه ؛(19)«الْجَمَاعَةِ فِرَاقُ وَ السُّنَّةِ  تَْركُ وَ  الصَّفْقَةِ نَکْثُ  مُوبِقَاتٌ 

 از دوري و سّنت ترك بیعت، شکستن: است کننده نابود چیز
 اسباب کند،می پیدا که انزوایی با بدگمان بنابراین، .جماعت
 او دیدگان مقابل در که چرا سازد؛می فراهم را خود هالکت

 را او و گیردمی قرار بداندیشی و بددلی خودبینی، از ضخیمی يپرده
 .دهدمی سوق نابودي به
 را انسان و سلب را اعتماد که عواملی دیگران: از به اعتماديبی. 7
 علیه)علی حضرت. است بدگمانی کند،می محروم آن برکات از

 بِهِ  یَِثقُ لَا وَ ظَنِّهِ لِسُوءِ بِأَحَدٍ یَثِقُ لَا مَنْ النَّاسِ شَرُّ» :فرمایدمی( السّالم
 به که است کسی مردم میان از فرد بدترین ؛« فِعْلِه لِسُوءِ أَحَدٌ

 سبب به نیز دیگران و کندنمی اعتماد کس هیچ به بدگمانی جهت
  .ندارند اعتمادي او به بدش عمل

 :فرمایدمی( ع)علی امام: آشتی در زندگی و صلح رفتن دست . از8
تمیمی )«صُلْحاً خَلِیلٍ  بَیْنَ وَ بَْیَنهُ َیتْرُكْ لَمْ  الظَّنِّ سُوءُ عَلَیْهِ غَلَبَ مَنْ»

 جاي شود، چیره او بر گمانی بد که هر ؛(650، ص.1410آمدي، 
حتی موجب از دست دادن . نگذارد باقی دوستی هیچ با آشتی

 خود فرزند به سفارش در ـ( ع)علی شود. امامدوست شفیق خود می
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 5   ...ظن بر استحکامهای اسالمي در تأثيرحسنآموزه  

 1400 بهار، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 بد «الظَّن سُوءُ  شَِفیقٍ  مِنْ یُعْدِْمکَ لَا»: است فرموده ـ( ع)حسن
 .نکند محروم دلسوز دوست از را تو گمانی،

 امیرمؤمنان: . دچار توهم شدن و تحلیل نادرست از رفتار دیگران9
 که هر ؛«وَهْمُه سَاءَ  ظَنُّهُ َساءَ مَنْ»: فرمایدمی السالم علیه علی امام

 که را چه بسا کسی. شودو دچار توهم می پندار بد باشد، بدگمان
 .1داندمی خیانتکار کند، نمی خیانت او به

 السالم علیه علی . تباهی عبادت و افزایش وزر و وبال: امام10
 یُعَظِّمُ  وَ الْعِبَادَۀَ یُفْسِدُ الظَّنِّ سُوءَ فَإِنَّ الظَّنَّ ءَتُسِی أَنْ إِیَّاكَ: »فرمود
 که راستی به بورزي، بد گمان که این از باش حذر بر ؛(7)«الْوِزْرَ
 .کندوزر و وبال را زیاد می و فاسد را عبادت ظن، سوء
 اساس بر دارد، بد گمان که کسی: . مالمت و سرزنش دیگران11
 السالم علیه حضرت عیسی کند.می بیجا سرزنش را دیگران آن
 تَلُومُونَ  لَا وَ الظَّنِّ عَلَی النَّاسَ تَلُومُونَ السَّوْءِ عَبِیدَ  یَا»: فرمایدمی

 به که گمانی صرف به! بد بندگان اي ؛(1)«الْیَقِینِ؟ عَلَی أَنْفُسَکُمْ
 به که یقینی وجود با و کنیدمی سرزنش را آنان برید،می مردم

 کنید؟ نمی سرزنش را خویشتن دارید، خود [بد کردارِ]
 علیه علی امام امیرمومنان: . خیرخواهی براي دیگران نداشتن12

 إِلَّا یَرَاهُ لَا لَِأنَّهُ خَیْراً بِأَحَدٍ یَُظنُّ لَا السُّوءُ الرَّجُلُ »: فرمایدمی السالم
 زیرا نیست؛ گمان خوش کس هیچ به بد، آدم ؛(7)«َنفْسِه بِوَصْفِ

 که را شرارتی و بدطینتی حقیقت در. داند می خود مانند را همه
 در( ع)حضرت آن دهد؛می تعمیم نیز دیگران به یابد می خود در

 إِلَّا یَرَاهُ لَا لِأَنَّهُ  َخیْراً بَِأحَدٍ یَظُنُّ  لَا الشَّرِیرُ»: فرمایدمی دیگر جایی
 زیرا برد؛ نمی نیک گمان کس هیچ شرور به آدم ؛)«َنفْسِه بِطَبْعِ 

بیند. و چه بسا استمرار  می خود خصلت و خوي به را همگان
. شودبدباطنی فرد را موجب می و باطن پلشتی بخشی به بدگمانی،

 سَاءَتْ  ظَنُّهُ سَاءَ مَنْ»: فرمایدمی باره این در السالم علیه امیرمؤمنان
 (.7شو )می باطن بد باشد، بدگمان که هر ؛«طَوِیَّتُه

 آنها در روابط همسرانظن و کاربرد راه هکارهاي پرورش حسن
ظن در روابط همسران امري ضروري و حسنمثبت اندیشی پرورش 

باروري عواطف و  هاباعث رفع و یا کاهش ناهنجارياست؛ زیرا 
در حقیقت با بکارگیري  شود.آنان نسبت به یکدیگر می انسانی

توان به هم اندیشی با خوبان، ثبات نگرش مثبت میهاي تقویت راه
(، پرهیز از تجسس و 12واعتماد به نفس)نور، شخصیت 

(، 20(، احسان و سهل گیري نسبت به هم)12غیبت)حجرات، 
( 22(، مبارزه با عقاید و باورهاي نادرست)21کنترل تفکر منفی)

رسید و منشأ بسیاري از مشکالت روانی شناختی و عاطفی و 
 رفتاري همسران را زدود.

هایی براي مقابله با راه رمز موفقیت در مثبت اندیشی، یافتن
تر به جاي تر و مثبتافکارمنفی سپس پذیرفتن افکاري واقعی

ظن متقابل آنهاست. پس زوجین براي داشتن روابطی مبتنی بر حسن
نه تنها علل بوجود آمدن بدبینی را در روابط خود الزم است 

ها و راهکارهایی روي آورند که بازبینی کنند، بلکه باید به پاسخ
ها را از میان بردارند. در تج به مثبت اندیشی است، و آن علتمن

_________________________________ 
 .«یَخُوُنه لَا بِمَنْ الْخِیَانَةَ اْعتَقَدَ ظُنُونُهُ سَاءَتْ مَنْ». 1 

ظن در میان ادامه به مهمترین راهکارها که منجر به تقویت حسن
 پردازیم:شوند، میزوجین می

 ن یما. پرورش بینشی برمدار حسن ا1
 «نیکو ایمان»بینی می شود، مهمترین نیرویی که سبب پیدایش خوش

بر اساس روایات حسن ایمان براي کسی است که از سالمت  است.
فطرت برخوردار است و فطرتش تحت تأثیر عوامل گوناگون به 
انحراف کشیده نشده است. این چنین کسی که فطرتش سالم است 

بیند و از اینرو به همه چیز را در عالم خلقت احسن و نیک می
 .(9)2نددهد نسبت به مؤمنی بد فکر کخودش اجازه نمی

و باور به تدبیر خداوند درباره مخلوقات و به ویژه  ایمان
شود درباره بندگان خداوند خوب فکر هاي مؤمن باعث میانسان

ي ایمانی و بندگی خود شود. از اینرو است که هر کسی که رابطه
ظن در او مستحکمتر است. را نسبت به خدا قویتر کند، حسن

اش با خدا نیکو رابطه بندگی کس هر :فرمایدمی پیامبراکرم)ص(
 (.23)3شودمی نیز نیکو نگرشش و گمان باشد،

اعتماد به همسر داشتن و گفتار و عملکرد وي را به بهترین وجه . 2
 حمل کردن

اعتماد به خوب بودن همسر و باور داشتن به اینکه کالم و رفتارش 
ظن را نسبت به همسر تواند حسنجز نیک نخواهد بود، می

هایش از موجب گردد و از اینرو قضاوتی که درباره او و عملکرد
ظن باشد و نه غیر آن. امام شود باید بر اساس حسنهمسر صادر می

قضاوت منفی نسبت به کسی که : اندفرموده توصیه السالم علیه علی
در روایتی دیگر از ایشان  .(24)4نیست عادالنه به وي اعتماد داري،
(. 24)5ادر خود را به بهترین وجه آن قرار بدهآمده است: کار بر

که معناي حدیث برحذر داشتن از پیش داوري در خصوص دیگران 
فرماید: تا زمانی که یقین امام صادق)ع( نیز میآید. بدست می

ندارید کار دیگران شر، قبیح و ناپسند است، درباره آن جز داوري 
 .(25)6خیر و نیکو نداشته باشید

 همسر کردار و گفتار از همسر انگاره و باید اوالً  گمانبنابراین 
 بد ثانیاً از آنجا که گمان(. 26باشد) آن گونه نیکوترین ،مؤمن
 باشد، انسان بیرون آدمی اختیار از همیشه که نیست چیزي

 از بسیاري در را بد گمان مختلفی، مسائل روي تفکر با تواندمی
 عمل آن مورد در که را صحیحی احتماالت و دور، خود از موارد
 غلبه بد گمان بر تدریجا و سازد مجسم خود ذهن در دارد وجود
 نیک گمان تو به که هر: فرمایدمی( ع)علی امیرمؤمنان(. 27کند)
  (.1)7کند پیدا واقعیت تو به گمانش که کن چنان بُرد،

_________________________________ 
 سَلَاَمةِ وَ الْمَرْءِ إِیمَانِ حُسْنِ ِمنْ َأصُْلهُ الظَّنِّ ُحسْنُ: »فرمایدمی( ع)صَّادِقُ امام .2 

 رُکِّبَ حَْیثُ مِنْ الْفَضْلِ وَ الطَّهَارَۀِ بِعَیْنِ إِلَیْهِ نَظَرَ مَا کُلَّ َیرَى أَنْ َعلَاَمتُهُ وَ صَدْرِهِ

 ....« الصِّدْقِ وَ الصِّیَاَنةِ وَ الَْأمَانَةِ وَ الْحَیَاۀِ مِنَ قَلِْبهِ فِی قُذِفَ وَ فِیهِ

 «.العِبادَۀ حُسنِ مِن الظَّنِّ حُسنُ. »3 

 .«بِالظَّن الثِّقَةِ َعلَى الْقَضَاءُ الْعَدْلِ مِنَ لَیْسَ». 4 

 .«َأحْسَنِهِ  عَلَى أَخِیکَ َأمْرَ ضَعْ». 5 

 .«هُوَ  مَا تَعْلَمُوا حَتَّى خَیْراً إِلَّا تَقُولُوا لَا» .6 

 .«ظَنَّهُ فَصَدِّقْ خَیْراً بِکَ ظَنَّ مَنْ». 7 
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 و عوارض سوءظن ظنحسن. توجه به نتایج 3
، آرامش دل، 1ظن چون حسن نیتحسنتوجه به ثمرات ارزشمند 

از یکسو و از سوي دیگر توجه   2جلب محبت مردم وکاهش اندوه
حساسیت باال به عوارض بدبینی چون افسردگی کاهش پیشرفت 

نسبت به آزار، احساس تحقیر، نگرانی از احتمال خدعه و نیرنگ 
از جانب دیگران و تمایل به داشتن حالت دفاعی، مرموز بودن و 

ش کردن دیگران اختالل در امنیت روانی، بی اعتمادي نسبت سرزن
تواند بر به دیگران، تباهی عبادت، آفت دینداري و مانند آن، می

 سوءظن خود غلبه کند و تغییر نگرش بدهد.
 ينگر. زدودن عوامل منفی4

عواملی در زندگی باعث بر انگیختگی سوء ظن همسر به همسر 
هاي عملکردي همسر موجب شود تبیین حقایق و واقعیتمی
نگر در همسرش شکل نگیرد. از اینرو است  منفی شود عواملمی

که توصیه شده انسان نباید خودش را در مواضع تهمت قرار دهد. 
 التُّهَمَةِ مَوِْضعَ  نَفْسَهُ  وَضَعَ  مَنْ: »فرمایند( میالسالم علیه)علی حضرت

 تهمت جایگاه در را خود که هر ؛(24)«الظَّنَّ بِهِ  أَسَاءَ مَنْ یَلُومَنَّ فَلَا
 سرزنش شده گمان بد او به که را کسی نباید دهد، قرار بدگمانی و

 کند.
قبل از اینکه همسري، سوء ظن همسرش برانگیخته شود باید  

 و علیه اهلل صلی)اکرم موقعیت خود را براي وي شرح دهند. پیامبر
 از روز چهل شد مأمور خداوند امر به که زمانی( سلم و آله

 و همسر نشدن بدگمان براي بگیرد، فاصله خدیجه همسرش
 :فرمود و فرستاد خدیجه سوي به را یاسر عمّار اش، خانواده آرامش

 به من نیامدن. ام بریده تو از من نکنی گمان که بگو خدیجه به
 به مرا پروردگارم بلکه نیست؛ عداوت و کراهت روي از تو سوي
 خیر گمان جز خدیجه، ايپس. است فرموده امر کاري چنین

 (.10)مبر
آلودگی درون و  شود،از عواملی که منفی نگري را موجب می

اند، دیگران را همچون خود افرادي که خود آلودهاست.  برون
، که یکی از صفات «مقایسه به نفس»و از طریق  آلوده می پندارند

میغالب انسان ها است مردم را به کیش خود و به روش خود 
ظن به دیگران نخواهند پندارند، و تا از آلودگی پاك نشوند، حسن

 (.27)داشت
نگري در  منفی عواملی است که از یکی شرور هم افراد با ارتباط

 عینک دارد، کار و سر بد افراد با که کسی دیگري شکل میدهد.
 علیه)علی. پنداردمی هاآن مانند را همه و زندمی چشم به بدبینی
 الظَّنِّ سُوءَ  تُوجِبُ  الْأَْشرَارِ مُجَالَسَةُ : »فرمایندمی( السّالم

 نیکان به بدگمانی سبب شرور، افراد با نشینی هم ؛(26)«بِالْأَخْیَار
 و شرور افراد با ارتباط قطع و موقعیت تغییر اساس، این بر .شودمی

و تقویت حسن  ظن سوء درمان و گیري پیش در مؤثر عاملی فاسد،
 .رودمی شمار طن به

_________________________________ 
 (.580، ص1410آمدي، تمیمی«)نِیَّتُه َحسُنَتْ ظَنُّهُ حَُسنَ مَنْ». 1 
 .3رجوع شود به همین مقاله، ص .2

 

 هاي مثبت نگر. بسترسازي5
فراهم آوردن وسایل آسایش و راحتی، خلوت کردن به لحاظ 
روانی و ذهنی، تغذیه و انتخاب رژیم غذایی مناسب، خواب خوش 

هایی براي مثبت اندیشی زوجین و ورزش کردن در ایجاد زمینه
 موثراند. 

نگر این است که همسر با انجام  مثبت از جمله عوامل بسترسازي
ها اعتماد همسر را به خویش و انجام کارهاي خود شفاف سازي

 امر یک اعتماد»فرمایند: جلب کند. مقام معظم رهبري می
. کن اعتماد من به تو و کنم اعتماد تو به من بیا که نیست قراردادي

 با عمل، خوبی با کرد، جلب باید را اعتماد. نیست طوري این
 موازین و ثغور و حدود رعایت با آداب، رعایت با اخالق، رعایت
 .(28...«)شرعی

هاي مخفی تلفن همراه براي صداقت، آشکار ساختن رمز و فایل
همسر، شفافیت سازي تماس مشکوك و توضیح و توجیح موقعیت 

هاي جلب اعتماد همسر باشد. تواند از راهخود براي همسر می
 عُذْراً لِأَخِیکَ اطْلُبْ: »فرماید( میآله و لیهع اهلل صلی)خدا پیامبر

 کرداري و گفتار (؛ براي29 )«عُذْراً لَهُ  فَالْتَمِسْ عُذْراً لَهُ  تَجِدْ  لَمْ فَإِنْ
 بتراش. عذري نیافتی اگر و بجوي عذري زند،می سر برادرت از که

 که السالم علیه امیرالمؤمنین يتوصیه این به عمل همچنین
 توجیه ممکن امر بهترین به را خودت دوست برخورد اندفرموده

 لَا وَ مِنْهُ  یَغْلِبُکَ  مَا یَأْتِیَکَ َحتَّی أَحْسَِنهِ عَلَی أَخِیکَ أَمْرَ ضَعْ»کن: 
 الْخَیْرِ  فِی لَهَا تَجِدُ  أَْنتَ  وَ سُوءاً أَخِیکَ مِنْ خََرجَتْ  بِکَلِمَةٍ تَظُنَّنَّ

 تا کن توجیه ممکن وجه بهترین به را برادرت رفتار (؛25)«مَحْمِلًا
 هیچ و ببندد تو بر را توجیه راه که زند سر او از کاري که زمانی

 آن براي وقتی تا آیدمی بیرون برادرت دهان از که سخنی به گاه
 .است مطلب همین مؤید مبر، بد گمان یابیمی خوبی محمل

 منفی تفکر . کنترل6
تکوینی افراد به صورت طبیعی اصل را بر این بگذاریم که کرامت 

 وَ آدَمَ َبنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَ» :است فرموده خداوند باقیمانده است؛ زیرا
 عَلی فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِی حَمَلْناهُمْ

 را آدم فرزندان ما راستی به و ؛ (70 اسرا،)«َتفْضیالً خَلَقْنا مِمَّنْ کَثیرٍ
 از و دادیم سیر دریا و خشکی در را هاآن و داشتیم گرامی
 از بسیاري بر را هاآن و بخشیدیم روزي پاکیزههاي نعمت

کامل. و توجه کنیم که نگاهی  برتري دادیم، برتري خود مخلوقات
غیرکرامتی را باید دروغ بدانیم و آن را تکذیب کنیم همانطور که 

 «الْکَذِب أَکْذَبُ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ، وَ  إِیَّاکُمْ : »فرمایدمیخدا)ص(  رسول
 ها دروغ ترین دروغ( نابجا)ظن زیرا بپرهیزید گمان بد و ظن از

 عَلَی نَفْسُکَ تَغْلِبَکَ أَنْ إِیَّاكَ»فرماید: و نیز امام علی)ع( می .است
 (7«)الشَّر أَعْظَمِ مِنْ ذَلِکَ فَِإنَّ تَسْتَیْقِنُ مَا عَلَی تَغْلِبُهَا لَا وَ  تَظُنُّ مَا

 در تو و آید چیره تو بر بريمی گمان آنچه در نفست که زنهار
 بزرگترین از کار این زیرا نشوي؛ چیره او بر داري یقین آنچه

و براي توفیق پیدا کردن که سوءظن و افکار منفی را  .بدیهاست
ا بخوانیم. همانطور که شخصی به بزدائیم از خدا استمداد کنیم و دع

هاي وهمی از امام صادق)ع( براي زدودن افکار منفی، وسوسه
 آروزهاي و باطلهاي خیال خویش مراجعه کرد و گفت: آقاجان،

 آزار و اذّیت مرا سینه فاسد، هاي وسوسه و وهمی و دراز و طول
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 7   ...ظن بر استحکامهای اسالمي در تأثيرحسنآموزه  

 1400 بهار، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 و دین از که آیدمی ذهنم به توخالی و پوچ فکرهاي. دهدمی
 کمکم خدا، رسول پسر اي شوم، فدایت. شوممی سست اعتقاداتم

 .کنم پیدا نجات درونی هايوسوسه این از من تا کن،
 وَ  اللّهِ بِْسمِ» :بگو و بکش ات سینه روي دست :فرمود حضرت آن

 اِالّبَاللّهِ  القُوَّهَ وَ الحَْولَ و آلِهَ وَ عَلَیْهِ اللّهُ صَلَّی اللّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ بِاللّهِ
 بکش شکم بر دست سپس .«اَحذَر ما عَنّی امْسَحْ اَللّهُمَّ العَظیم، العَلی

 داد انجام را عمل این شخص آن .کن تالوت را دعا این مرتبه سه و
 .(10)1شد برطرف او حالتِ آن و
 . جایگزین کردن افکار مثبت7

مثبت بجاي افکار منفی از راهکارهاي  افکار کردن جایگزین
 مکارم دعاي از قسمتی در( ع)سجاد ظن است امامپرورش حسن

 سه حسادت، و بدگمانی دراز، هايآرزو بیماري سه براي االخالق
 شدن درگیر و بد فکر  ایشان. اندفرموده ارائه درمان و حل راه

 مثبت فعالیت و افکار به آن شدن درگیر با را منفی افکار با ذهن
براي موفقیت در این زمینه از خدا کمک امام)ع( . کنندمی درمان

 آنچه جاي به که کن عنایت دارد: الهیخواهد و عرضه میمی
 یاد حسد، و بدگمانی و باطل آرزوي از افکندمی دلم در شیطان
 تو دشمنان دفع در و نمایم، اندیشه تو قدرت در و کنم، تو عظمت

 .(30)2نمایم سازيچاره
 زندگی در ايمشاوره . گفتگوي8

ظن در همسر حاکمیت بخشی از راهکارهاي پرورش حسن
 و در زندگی است. وقتی زوجین با مشورت ايگفتگوي مشاوره

توانمندي خودشان را در مدیریت بحران و حل مسأله  گفتگو
( زیرا 30ماند)دهند، جائی براي سوء ظن باقی نمیافزایش می

، زمر)3نندموظفند پس از مشورت و گفتگو از بهترین قول پیروي ک
است که در  زندگی در ايمشاوره . بدلیل  کارآمدي گفتگوي(18

 هاي گوناگون تاکید شدهآن به صورت بر لزوم قرآن و روایات
 و مشورت به را مردم، عام طور به که است از قرآن آیاتی: است

(.  17، زمر ؛38، شوري)کندتشویق می زندگی امور در فکري هم
 و امور زندگی ادارۀ مناسب راه را مشورت نیز پرشماري روایات

 اند آیات کرده اعالم خطا و لغزش، انحراف موجب را آن ترك
آن  اعضاي بین گفتمان و خانواده مسائل در دیگري به مشورت

 توصیه و در روایات (.128، ؛ نساء6، طالق؛ 233، بقره)پردازدمی
 همسر با هاتعارض جمله از شرایط هر در که شده مردان به مهم

_________________________________ 
 عَلَى یَدَكَ َأمِرَّ  فَقَالَ الْوَسْوَسَةِ وَ التَّمَنِّی کَثْرَۀَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی إِلَى رَجُلٌ شَکَا». 1 

 الْعَلِیِّ  بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّۀَ لَا وَ حَوْلَ لَا وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسْمِ قُلْ ثُمَّ صَدْرِكَ

 فَِإنَّ  َمرَّاتٍ َثلَاثَ قُلْ وَ بَطْنِکَ عَلَى یَدَكَ أَِمرَّ ثُمَّ أَحَْذرُ مَا عَنِّی امْسَحْ اللَّهُمَّ الْعَظِیمِ

 مِمَّا َصلَاتِی أَقْطَعُ  مَا کَثِیراً فَکُنْتُ  الرَّجُلُ  قَالَ یَصْرِفُ وَ عَنْکَ  یَمْسَحُ تَعَالَى اللَّهَ

 َمرَّاتٍ  َثلَاثَ مَوْلَايَ وَ سَیِّدِي بِهِ أََمرَِنی َما فَفَعَلْتُ الْوَسْوَسَةَ وَ التَّمَنِّیَ عَلَیَّ یُفْسِدُ

 .«ذَلِکَ  بَعْدَ  ِبهِ أَحُسَّ فَلَمْ مِْنهُ یتُعُوفِ وَ عَنِّی اللَّهُ فَصَرَفَ

 ذِکْراً الْحَسَدِ وَ التَّظَنِّی وَ التَّمَنِّی مِنَ رُوعِی فِی الشَّیْطَانُ ُیلْقِی مَا اجْعَلْ اللَّهُمَّ». 2 

 .«َعدُوِّكَ عَلَى تَدْبِیراً وَ قُْدرَِتکَ، فِی تَفَکُّراً وَ لِعَظَمَتِکَ،

 هُمْ أُولِئکَ وَ اللَّهُ َهداهُمُ الَّذینَ ُأولِئکَ أَْحسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذینَ. »3 

 «.الْأَلْبابِ أُولُوا

 و پوشی چشم، کالمی و بدنی آرامش شامل مدارا. 4کنند مدارا
 مناسب حل براي او شدن آماده و زن شدن آرام راه. است گذشت
. بنابراین در زمانی که 5اوست با مدارا، مطلوب گفتگوي با مشکل
آید قبل از هر حرکتی ي سوءظن میان همسران پیش میزمینه

یکدیگر بپردازند تا سوءتفاهمات زوجین به گفتگو و مشورت با 
با تعاون و همکاري بر کار  6مائده سوره 2 آیه براساس حل شود. و

بهترین  را مصالحه و کنند مصالحه باید خیر اقدام کنند و گاهی نیز
 (. 128نساء، )7بدانند تعارض حل براي راه

 

 نتيجه گيری
از اهمیت بسیاري برخوردار است  ظناسالمی حسنهاي در آموزه

ظن آثار و نقش مؤثري بر استحکام زندگی زوجین دارد. حسن
 آسایش، طبع پاکی و دل آرامش، صفايتربیتی روانی فراوانی چون: 

کاهش غم و اندوه و رهایی از ، کامیابی و نجات، دین سالمت و دل
باید احیاي دل و آسان گیري امور و جلب محبت دارد البته ، گناه

ظن به خداوند متعال ظن به مردم حسنتوجه داشت که منشأ حسن
 است.

فساد آوري و از سوي دیگر، سوءظن پیامدهاي نامطلوبی چون: 
 ناروا، خوشهاي نسبت برانگیزاننده شرور، تجسّس و غیبت، دادن

روانی خانواده، محرومیت از دوستان مهربان،  ناامنیبیجا،  گمانی
آشتی در زندگی، دچار  و صلح رفتن دست ان، ازدیگر به اعتماديبی

توهم شدن و تحلیل نادرست از رفتار دیگران، تباهی عبادت و 
افزایش وزر و وبال، مالمت و سرزنش دیگران، خیرخواهی براي 

ظن دیگران نداشتن، دارد که توجه به آنها آدمی را بسوي حسن
 دهد.سوق می

ظن در روابط زوجین بر اساس آیات و روایات براي پرورش حسن
ایمان،  حسن برمدار بینشی توان از راهکارهائی چون: پرورشمی

اعتماد به همسر داشتن و گفتار و عملکرد وي را به بهترین وجه 
و عوارض سوءظن، زدودن  ظنحسن یجتوجه به نتاحمل کردن، 

منفی،  تفکر هاي مثبت نگر، کنترلبسترسازي، ينگرعوامل منفی
در زندگی بهره  ايافکار مثبت و گفتگوي مشاورهجایگزین کردن 

تواند برد. زوجین با بکارگیري این راه کارها در زندگی می
 ظن و در نتیجه از سالمت روانی و آرامش برخوردار  باشند.حسن

 
 

  

_________________________________ 
 «.فَدَارِهَا بَِقهَْرمَانَةٍ لَیْسَتْ وَ رَیْحَانَةٌ الْمَرْأَۀَ فَإِنَّ. »4 

 «.الْفِعَالَ یُْحسِنَّ لَعَلَّهُنَّ الْمَقَالَ  لَهُنَّ أَْحسِنُوا وَ حَالٍ کُلِّ عَلَى فَدَارُوهُنَّ. »5 

 «.الْعُدْوانِ وَ الْإِثْمِ َعلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا وَ. »6 
 الْأَنْفُسُ أُحِْضرَتِ وَ خَیْرٌ الصُّلْحُ وَ ُصلْحاً بَیْنَهُما یُْصلِحا أَنْ عَلَْیهِما جُناحَ فاَل» .7

 .«خَبیراً تَعْمَُلونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تُحْسِنُوا إِنْ وَ الشُّحَّ
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