
 

 

 

 

 

 

 

 بدگمانی
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ثمإ بعض اّلظنّ نّإمنوا اجتنبوا كثيراً من اّلظن آها اّلذین یّأیا 

ها دوری کنید؛ زیرا بعضی از  از بسیاری گمان! اید ای کسانی که ایمان آورده
 .ها گناه است گمان

 شناسی مفهوم

شود؛ هر وقت آن نشانه قوی  ای حاصل می ظن، اسم است برای آنچه که از نشانه و اماره
شود و هر وقت نشانه به صورت جدّی ضعيف شود، از توهّم تجاوز  باشد، ظن به علم منتهی می

 5.کند نمی

بيشتر ندارد و آن اعتقاد ضعيف پيدا کردن بدون استناد  ظن يك معنا و اصل: توان گفت می

 3.به دليل قاطع است؛ چه اين اعتقاد حق باشد و چه باطل

ترين  ترکيب ظن با کلمة سوء، به معنای گمان زشت و ناپسند است؛ بدگمانی يكی از زشت
 .رذايل اخالقی است

 تفسیر آیه

های خوب در ميان مردم  سبت به گمانهای بد است که ن گمان «كثيراً من اّلظن»منظور از 

از اين رو، تعبير به کثير شده، وگرنه حسن ظن نه تنها ممنوع نيست، بلكه نيكو . بيشتر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 حجرات، .  

 .481، ص مفرداتراغب، . 8

 .21 ، ص 1، ج التحقیّقمصطفوی، . 4
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ها در آيه نهی شده است و در مقام  از کثيری گمان: در آية دوازدهم سورة نور آمده است. است
ت تعبير ممكن است برای اين باشد که اين تفاو. ها گناه است گويد؛ زيرا برخی از گمان تعليل می

که مخالف واقع است،  های بد مطابق با واقع است و برخی مخالف واقع است؛ آن برخی گمان
 .مسلماً گناه است و وجود همين گناه، کافی است که از همه بپرهيزد

هی شود از آن ن گمان بد و خوب غالباً اختياری نيست؛ بنابراين، چگونه می: اگر کسی بگويد
کرد؟ پاسخ اين است منظور، نهی از ترتّب آثار است؛ يعنی هرگاه گمان بدی نسبت به مسلمانی 
در ذهن شما پيدا شد، در عمل اعتنايی به آن نكنيد، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات 

مان بد را در بهتر اين است که انسان با تفكّر روی احتماالت گوناگون، گ. خود را با او تغيير ندهيد
های حمل، بر صحّت بينديشد و  بسياری از موارد از خود دور سازد؛ به اين ترتيب که در راه

کم بر گمان  احتماالت درستی را که در مورد آن عمل وجود دارد در ذهن خود مجسّم سازد و کم

 1.بد غلبه کند

 های آیه پیام

 .ی اجتناب کنيمبرای دوری از گناهان حتمی بايد از گناهان احتمال. 1
 .هاست اصل بر اعتماد، کرامت و برائت انسان. 3
های آن را مسدود کرد، سوءظن راه ورود به غيبت  برای جلوگيری از غيبت بايد زمينه. 9
 .است

 5.ايمان تعهّدآور است و مؤمن بايد از يك سری اعمال دوری نمايد. 0

 آیات و عناوین مرتبط

 (.13حجرات، : )؛ زمينة گناه(13و  10حجرات، ): تهديد اخوّت دينی :آثار سوءظن
: ؛ محاصرة مدينه(150آل عمران، : )؛ شكست(0فتح، : )شرك :عوامل سوءظن به خدا

 (.0فتح، : )؛ نفاق(10احزاب، )
؛ لعن (0فتح، : )؛ فرجام شوم(0فتح، : )؛ غضب خدا(0فتح، : )جهنّم :کیفر سوءظن به خدا

 (.0فتح، : )خدا
 (.13حجرات، : )؛ تقوا(13نور، : )نايما :موانع سوءظن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص 88، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 . 2 ، ص   قرائتی، تفسیر نور، ج . 8
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؛ محروميّت (39؛ نجم، 110انعام، : )؛ ضاللت(90ـ  95يونس، : )سرزنش :آثار پیروی از ظن

 1(.39؛ نجم، 90يونس، : )از درك حق

 های بدگمانی ریشه

 ظاهربینی .9

ز قضاوت اوّليّه و سطحی از عملكرد افراد يكی از عوامل بدبينی و بدگمانی است؛ تا کسی ا

خانه باشد و کليد خانه را گم  دزد است؛ زيرا ممكن است صاحب: ديواری باال رفت نبايد بگوييم

اگر مردی با دختری همراه بود، نبايد تصوّر کنيم روابطشان نامشروع است؛ چون . کرده است

 .ممكن است محرم او باشد

 حسادت .2

کند؛  درست و منطقی نمی شود، حسود رفتار مردم را توجيه حسادت باعث تحليل منفی می

محبّت و مهرورزی پدر را به يوسف و برادرش بنيامين با بدگمانی  چنانچه برادران يوسف

 .تحليل کرده و آن را بر گمراهی و ضاللت پدر و تحقير خودشان تحليل نمودند

 دوستی با بدان .3

رور انسان را به همه چيز نشينی با افراد ش دانند؛ دوستی و هم افراد ناباب همه را مانند خود می

نشينی با بدان، موجب بدگمانی  هم»: آمده است در کالم امام علی. کند و همه کس بدبين می

 5.«شود به نيكان می

 ل اخالقییآلودگی به رذا .4

گو و  دروغ. نگرند افراد آلوده به رذايل اخالقی، شخصيّت ديگران را نيز از همين دريچه می

 .پندارد و به همه بدگمان است می منافق همه را مثل خود

بين نيست؛ زيرا همه را مانند خود  آدم بد به هيچ کس خوش»: فرمايد می امام علی

 3.«بيند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 3ـ  5 3، ص 2  ، جفرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .815، ص 1 ، ج وسائل الشیعهعاملی، . 8

 .51 ، ص 8، ج غرر الحکمآمدی، . 4
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 انتظار زیاد .5

کار باشند و  افرادی که انتظار دارند هميشه مخدوم باشند و ديگران خادم، هميشه طلب
که وقتی انتظار  شوند؛ چنان برآورده نشود بدبين میديگران بدهكار، طبعاً اين انتظار و توقّع وقتی 

 .برآورده نشد آتش جنگ جمل را برپا کردند طلحه و زبير از اميرمؤمنان علی

 روایاتاز دیدگاه آثار بدگمانی 

 اعتمادی بی .9

آنها . دانند توانند به ديگران اعتماد کنند؛ زيرا همه را خائن می کسانی که بدگمان هستند نمی
سر  روح تعاون ندارند و در تنهايی به. توانند با کسی مشورت کنند و از او نظر بخواهند میهرگز ن

بدترين افراد کسانی هستند که به سبب بدگمانی به هيچ کس »: فرمود امام علی. برند می

 1.«کند اعتماد ندارند و به سبب بدرفتاری هيچ کس به آنان اعتماد نمی

 دوست گریزی .2

يكی از عوامل پديدآورندة . شود دوستان از چنين افرادی گريزان شوند میبدگمانی موجب 

گمان  هر کس به مردم خوش»: فرمايد می که امام علی گمانی است؛ چنان دوستی، خوش

 5.«آورد باشد، دوستی و محبّت آنان را به دست می

 تجسّس .3

قرآن گناه . پردازد یوجو م انسان بدگمان برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم به جست
. ديگر هم نظر دارد شايد به ترتّب آنها بر يك. سوءظن را در کنار تجسّس و غيبت ذکر کرده است

شود و به دنبال تجسّس از عيوب مردم و اطّالع بر آنها، غيبت شروع  از گمان بد، تجسّس آغاز می
 .شود می

در  3.«ترين سخن است بد، دروغاز گمان بد دوری کنيد؛ زيرا گمان »: فرمود پيامبر اکرم

بدترين مردم کسانی هستند که بدگمانند و بدترين بدگمانان کسانی هستند »: جای ديگر فرمود

 7.«کنند وجو می که از اسرار مردم جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص 8، ج كنز الفوائدطرابلسی، .  

 .551  ، ش میزان الحکمهو ری شهری،  15 8، ص غرر الحکمآمدی، . 8

 .225 ، ص 3، ج صحیح مسلممسلم، . 4

 .31 ، ص 2، ج مستدرک الوسائلنوری، . 3
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 کینه توزی .4

مهری و  محبّت و عالقة قلبی دوطرفه است، وقتی شخص به دوستش بدگمان بود منشأ بی
کينه افزون بر آثار . کينه نيز منشأ نزاع و خيانت و درگيری خواهد بود .شود اختالف و کينه می

 .کند توز را نيز دچار عوارض درونی و فكری می نامطلوب در جامعه، خود شخص کينه

 فساد عبادت .5

هريك از اين معاصی . شود می... غيبت، تهمت، کينه، عجب و: بدگمانی، منشأ گناهانی مانند
 .عبادت است ساز تباهی نيز زمينه

از بدگمانی بپرهيز؛ زيرا بدگمانی عبادت را تباه و گناه را بزرگ »: فرمايد می امام علی

 1.«کند می

 هالکت .6

کند و دوری کننـده از آن   بدگمانی همراهش را هالک می»: فرمود امام علی

 5.«یابد نجات می

 مثبت سوءظنّ

 یابی دوست .9

نكن تا بدانی رفت و آمدش کجاست؛ وقتی از  با هيچ کس برادری»: فرمود امام علی
ها و همياری  خوبی آگاه شدی و معاشرتش را پسنديدی، با او بر اساس گذشت از لغزش حالش به

 3.«ها برادری کن در سختی

 معامالت اقتصادی .2

ترين آية قرآن در سورة  طوالنی. در معامالت و مبادالت تجاری بايد نهايت دقّت را به کار برد

 .دادن به ديگران است ترين نكات دربارة وام در بردارندة دقيق 7هبقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص 1 ، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .35 ، ص 3، ج غرر الحکمآمدی، . 8

 .828، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .828بقره، . 3
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هر کس بدون آگاهی دست به تجارت بزند در ورطة رباخواری »: فرمود امام صادق

 1.«خواهد افتاد

 انتخاب کارگزاران .3

حسن . کار گرفته شود دورانديشی الزم به. برای انتخاب کارگزار بايد همة جوانب سنجيده شود
مسئوليّت، امانت است، . ناپذيری را در پی داشته باشد های جبران جا چه بسا زيان اعتماد بیظن و 

 .توان به هر کس سپرد آن را نمی

در امور کارگزاران خويش بينديش و آنان را با آزمايش به کار گمار، »: فرمايد می امام علی
رفتن و به رأی ديگران نه از روی ميل خود و بدون مشورت با ديگران که به هوای خود 

 5.«ننگريستن، ستمگری و خيانت است

 فضای نیرنگ .4

. توان به همه اعتماد نمود اگر فضای حاکم بر جامعه، فضای فساد، فريب و نيرنگ است نمی
 .در چنين شرايطی هر جريان و حرکتی را بايد با دقّت و حتّی سوءظن مورد کاوش قرار داد

فرما باشد، اگر  درستی و پاکی بر روزگار و مردمش حكم هرگاه»: فرمايد می امام علی
کسی به ديگری گمان بد برد ستم کرده است و هرگاه فساد و ناراستی بر روزگار مردم آن چيره 

 3.«بين باشد فريب خورده است شود، اگر کسی به ديگران گمان نيك برد و خوش

 حکایت

 رسول خدا با همسرش .9

صفيّه دختر حیّ بن اخطب همسر آن حضرت به . ف بوددر مسجد معتك پيامبر اکرم

قدری او را همراهی کرد و مشغول سخن گفتن با وی  در بازگشت پيامبر اکرم. ديدارش رفت

. اين زن، صفيّه همسر من است: او را صدا زد و فرمود مردی از انصار رسيد، رسول خدا. شد
. حاشا که کسی به شما گمان بد برد چه جای اين سخن بود،! يا رسول اهلل: آن شخص پرسيد

 7.«ترسيدم بر تو وارد شود و هالکت نمايد. شيطان در خون و رگ انسان جای دارد»: فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .828، ص 8 ، ج مستدرک الوسائلنوری، .  

 .54، نامه (دشتی) نهج البالغه. 8

 .824ـ   82، ص  ، ج گفتار رفیع؛ رفیعی، 3  ، حکمت (دشتی) البالغه نهج. 4

 .311، ص 8، ج سننابی داود، . 3
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 توبه از گمان بد .2

: عرض کرد. ياب شد، در حالی که لرزان بود شرف مردی از شيعيان به محضر امام کاظم
در اعتقاداتش نسبت به امامت شما منافق که فالن شخص  ترسناك شدم از اين! يابن رسول اهلل

در مجلس يكی از بزرگان بغداد بودم، : عرض کرد« به چه دليل؟»: فرمود امام. شده باشد

امام  کنی موسی بن جعفر آيا تو گمان می: صاحب مجلس از آن شخص مورد نظر پرسيد
مانم اين است که ای ندارم، بلكه گ من چنين عقيده: است و هارون امام نيست؟ آن شخص گفت

ای نداشته باشم، لعنت خدا و مالئكه و  غير امام است و اگر چنين عقيده موسی بن جعفر
 .مردمان بر من باد

حال شد و دعايش کرد و کسانی را که خالف اين عقيده را به او نسبت  صاحب مجلس خوش
 .داده بودند لعنت کرد

نيست، آن شخص از تو داناتر است؛ زيرا  ای گونه که تو گمان کرده آن»: فرمود امام کاظم
آن کس که غير امام است موسی بن جعفر نيست، پس در واقع با اين جمله : مراد او اين است

 1.«امامت مرا ثابت کرده است، از اين گمان بد و گناه توبه کن

 (ع)بصیرت امام کاظم .3

نگاه کردم ديدم افراد  .چون به قدسيه رسيدم. به حج رفتم 103در سال : شقيق بلخی گويد
در کنار انبوه جمعيت نظرم به جوان خوش سيمايی افتاد که . اند زيادی برای حج حرکت کرده

با خود . گرفت هايش پوشيده بود و نعلينی در پا داشت و از مردم کناره می جامة پشمينه روی لباس
نش کنم، تا مرا ديد لب به که او را سرز اين جوان از صوفيه است، نزديك رفتم به قصد اين: گفتم

اين بگفت و  5.«اجتنبوا كثيراً من اّلظن إنّ بعض اّلظن إثم»! يا شقيق: سخن گشود و فرمود

او بندة صالح خداست، بروم از او حالليّت بطلبم، به دنبال او به راه افتادم، : با خود گفتم. برفت
مشغول نماز است، اعضايش هرچه سرعت کردم او را نيافتم تا به منزل واقصه رسيدم، ديدم 

صبر کردم تا از نماز فارغ شد، نزديك رفتم برای . مضطرب، و اشك چشمش جاری است

وانی ّلغفّار ّلمن تاب وآمن وعمّل »! عذرخواهی، تا مرا ديد اين آيه را تالوت کرد يا شقيق
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 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    911

ن خبر داد، اين جوان از اَبْدال است، دو مرتبه از سرّ درون م: با خود گفتم 1«صاّلحاً ثم اهتدي

ديگر او را نديدم تا به منزلی به نام زباله رسيديم، چاه آبی در آن محل بود، به سوی چاه حرکت 
کردم، ديدم آن جوان سطلی به ميان چاه انداخت تا آب بردارد، امّا سطل به درون چاه افتاد، سر 

ای و  ب کنندههرگاه تشنه شوم، تو سيرا! پروردگارا: به سوی آسمان بلند نمود و عرض کرد
به خدا قسم، ديدم آب باال آمد، دلو : شقيق گويد. هنگامی که ارادة طعام کنم، تو قوت من هستی

سپس وضو گرفت و چهار رکعت نماز خواند، ديگر او را نديدم تا در مكّه نيمه . را گرفت و پر کرد
به هنگام . کرد شبی ديدم در حجر اسماعيل زير ناودان در حال مناجات است تا صبح گريه می

صبح نماز خواند و هفت دور طواف انجام داد و بيرون رفت، به دنبال او رفتم، ديدم غالمان 
اين شخص : پرسيدم. کنند جويند، سؤال می کنند، تبرّك می اطرافش را گرفتند و احترام می

 5.است موسی بن جعفر: کيست؟ گفتند

ــهاب    ــد شـ ــای مرشـ ــر دانـ ــرا پيـ  مـ
 

ــر ر   ــود بـــ ــدرز فرمـــ  وی آبدو انـــ
 

 بـين مبـاش   که بر خويش خوش يكی آن
 

ــر آن  ــاش  دگ ــدبين مب ــق ب ــر خل ــه ب  3ک
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