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  :چكيده
مقاله را با مقدمه اي از خود شروع كرده و.كلمه اساس و بنياد اين مقاله را تشكيل مي دهد 2ظن و گمان،اين

در ادامه رهكارهايي.پزداخته امسپس با شرحياتي روانشناسانه به نقد و بررسي آن وستايش و نكوهش آن
در ادامه با استفاده از آيات قرآن و روايات.روانشنلسانه براي رهايي از بدگماني را پيش رويتان قرار داده ام

در ادامه به.انواع ظن و ديدگاههاي در مورد بدگماني را ليست كرده و در مورد هريك توضيحاتي ارايه كرده ام
پرداخته ام كه بابدگماني كه همان بدگماني در روابط زناشويي و همسران استشرح و بسط واضحترين نوع

در ادامه نيز ريشه هاي بدگماني كه همان عوامل ايجاد بدگماني بين.مثالهاي عيني و واقعي آن را شرح داده ام
  . است را ليست كرده و بسط داده ام... خانواده ها و

  
  

  :كليد واژه
ريشه هاي بدگماني ،انواعوابط خانوادگي،ديدگاه قرآن،ديدگاه روايات،ظن و گمان ، گمان و ر

  ...بدگماني،راهكار،گناه بدگماني،مثبت انديشي و
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  مقدمه اي از گردآورنده
  

متاسفانه يا خوشبختانه هركس،در پيرامون خود با مسائلي روبرو مي شود،كه خوب يا بد بايد در
خدايذاتبه نظر من،همانطور كه جز.استيكي از اين مسايل بحث گمان.نشان دهدمقابلشان عكس العملي

شايد اگر گمان.استدر بعضي موارد خوب و در مواردي ديگر بد،گمانهيچ چيزي كامل نيستمتعال،
بدگماني باعث مي شود كه سرعت پست روي.نبود،وضع جوامع انساني از ايني كه هست خيلي بدتر بود

چون كه نوعي سد در مقابل انسان ايجاد مي كند كه او را ازبسياري از خطاهاي نا.تر و كمتر شودجوامع،كم
  .خواسته يا هدف دار ،دور نگاه مي دارد

از سويي ديگر بد گماني باعث از بين رفتن روابط انساني و دوستانه و ايجاد فضايي كينه وار و غبار
  .ميشود... رسه،شهر،كشور،روابط سياسي وآلود در جوامع كوچك و بزرگ،در خانواده،مد

  
شايد بتوان واضحترين نوع بدگماني را در خانواده دانست كه همه ي ما كم و بيش با آن روبرو هستيم

در مورد آن چيزهايي شنيديم، بدگماني بين همسران كه تبعات اخالقي... و يا از طريق دوستان و روزنامه ها  و
  :دهيد متن كوچكي را از روزنامه ي شرق پيش رويتان قرار دهماجازه ب.آن خيلي گسترده است

  
. درصد قتل هاي اتفاق افتاده در كل كشور ناموسي و جنسي است20طبق بررسيهاي انجام شده"

قانون مجازات اسالمي مردان را تنها در صورت مواجهه630نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه اگر چه ماده
عيني با خيانت همسر مجاز به قتل وي مي داند، اما بررسي هاي انجام شده در مورد قتل هاي ناموسي رخ داده

از خيانت همسر و بهبدون حصول اطميناناستان كشور نشان مي دهد كه در بسياري از موارد مردان15در
نافرماني ، عدم تمكين جنسي ، سهل انگاري زن در انجام وظايف زناشويي و غيره اقدام به قتلبهانه هايي چون

  ")تير 9شرق ـ پنجشنبه. (مي كنند و براي فرار از مجازات از اين ماده قانوني استفاده مي كنند

  
هست،شرح و بسطجايي كه تواندر اين مقاله سعي كرده ام كه اكثر مباحث و موارد مربوط به بدگماني را تا

  .بدهم و از آيات و روايات براي اثبات مدعا استفاده كنم
  

 كوروش رحيمي
Kourosh.rahimi@yahoo.com 
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  رد سوءظنومقدمه اي در م

بخشدكند و به آن رونق و حركت و تكامل ميآنچه كه زندگي انسان را از ساير حيوانات متمايز مي

بيني بر همگان حاكم باشد واعتماد و خوشپذير است كهروحيه همكاري گروهي است و اين در صورتي امكان

كوبد، پيوندهاي تعاون را ازميبدور از هر گونه سوء ظن و بدگماني باشند چرا كه اساس اعتماد متقابل را درهم

   .كندميان برداشته و روحيه اجتماعي بودن را تضعيف مي

بيني همراه باشد در حقيقتو خودكمدر زندگي فردي نيز اگر انسان با افكار منفي يعني احساس ناتواني  

شود به عبارتساز شكست و انهزام دروني خويشتن ميسيستم دفاعي خود را عليه خويش فعال نموده و زمينه

ها و افكار منفي را در سر بپرورانيم و از كاه كوهي بسازيم و تمامديگر همه ما اگر به طور مداوم انديشه

آگاهشود و ناخودمني و تحقير نمائيم، بتدريج اين افكار منفي بر ما مسلط ميرفتارهاي ديگران را حمل بر دش

حوصله، افسرده، عصبي ودهيم و در نتيجه بيهاي بالقوه و بالفعل خود را هدر ميبخش عظيمي از توانايي

آنچه داريم هيچانگيز و نااميدكننده خواهد بود و ازكس در نگاه ما منفي، غمشويم، همه چيز و همهناتوان مي

هاي روحي و رواني وي همه ناراحتيبنابراين، بدبيني سرچشمه. لذتي نمي بريم و احساس خوبي هم نداريم

موجب اضطراب و نگراني است و شخص بدبين، بيشتر از ديگران غمگيني، خود خور و ناراحت است و در اثر

 .رنج و عذابي دروني استها دارد، بسيار دري اشخاص و پديدههاي بدي دربارهگمان

ورزد و به تنهايي و عزلت بيشتردر نتيجه از همنشيني با دوستان و رفت و آمدهاي مفيد اجتناب مي

چيزكس و همهو شايد كار به جايي برسد كه از همه. بهره استتمايل دارد و از شادي و نشاط روحي بي

بيند و چنين تصور مي كند كه همگان كمرضرر خود ميكند و هر تحركي را از سوي هر كس بههراس پيدا مي

   .اندبه نابودي و حذف او بسته

هاي سودمند و فاصله گرفتن از ديگران، از تكامل و رشدانسان بدگمان در اثر دوري از معاشرت

   .برد و از كمترين صفاي روحي برخوردار نيستماند و هميشه تنهاست و از تنهايي رنج ميفكري باز مي
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آنكه زندگيش همراه با سوء ظن است هميشه در دل به بدگويي و غيبت ديگران مشغول و از اين جهت

  اند .است كه برخي از علماي اخالق از سوء ظن به غيبت قلبي و باطني نام برده

دليل در مورد ديگران امري رايج و عاديهاي بيزنيهاي منفي و گمانههمچنين در جمعي كه ديدگاه

بندد و حجم غيبت به سبب بدگماني افزايشذهان عموم افراد باشد، دوستي و الفت از ميان آنها رخت بر ميدر ا

  يابد .مي

بدگماني و سوءظن نوعي ستمگري در حق ديگران است و باعث افزايش ترس ميان آحاد جامعه

شان به مخاطرهر بگيرند و آبروياند كه مبادا بي دليل در معرض اتهام قراشود زيرا مردم پيوسته در هراسمي

گيري،هاي اجتماعي، اتحاد و پيوستگي دلهاست و سبب گوشهترين مانع همكاريپس بدبيني بزرگ. بيفتد

توانستند منشاء كارهاي مهم و ارزشمنداي كه ميشود و چه بسا افراد ارزندهها ميتكروي و خودخواهي انسان

  .انددگماني ديگران نسبت به آنها از پيشرفت و ترقي بازماندهباشند اما بر اثر بدگماني خود يا ب
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  نييظن و بدبراهكارهاي رهايي از سوء

نگري امري اختيارينگري يا منفيممكن است گفته شود كه گمان خوب يا بد يا به اصطالح مثبت  

سوي علماي اخالق بيانتوان از آن جلوگيري كرد؟ در همين راستا توصياتي ازنيست بنابراين چگونه مي

   :گرديده كه به اختصار عبارتند از

ظن، نهي از ترتيب اثردادن به آن است يعني هرگاه گمان بدي نسبتكه اشاره شد منظور از نهي از سوءچنان -1

به شخصي مسلمان در ذهن پيدا شد در عمل نبايد كوچكترين اعتنايي به آن كرد، يعني نحوه تعامل خود را تغيير

  باشد.بنابراين آنچه گناه است ترتيب اثر دادن به گمان بد مي. هيمند

تواند با تفكر روي مسائل مختلف گمان بد را در بسياري از موارد از خود دور سازد، به اينانسان مي-2

هاي حمل قول يا فعل بر صحت بينديشد و احتماالت صحيحي را كه در مورد آن عمل وجودترتيب كه در راه

كم بر گمان بد غلبه كند بنابراين گمان بد چيزي نيست كه هميشه از اختياررد در ذهن خود مجسم سازد و كمدا

  .آدمي بيرون باشد

هايپرهيز از همنشيني با افراد ناپاك و ناسالم و نامتعادل، زيرا انسان بر اثر همنشيني با آنها از ويژگي-3

   .شودعقيده نيستند بدبين ميبه افراد خوبي كه با او همرنگ و همكماخالقي ايشان تأثير مي پذيرد و كم

و التقف: فرمايدكنترل مجاري ادراكات، چرا كه قرآن كريم تمام مجاري فهم انسان را مسؤول دانسته و مي -4

ش و دلچشم و گوقطعًا) 36/إسراء(ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوال

بينيم كه ادراكات حسي و باالخصاگر كنكاشي در علل پيدايش سوءظن داشته باشيم مي .همگي مسؤولند

هاي ما در شكل دادن افكار و تخيالت ما سهم بسزايي دارند در نتيجه يكي از بهترين راههايها و شنيدنيديدني

ني و وساوس شيطاني در مورد متهم كردنها و تسلط بيشتر بر خود و پيروزي بر خواهش نفساتدبير خواست
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ديگران و پاسداشت حريم خصوصي آنها

ديگران؛ مهار ادراكات و بيش از همه مهار چشم و گوش است مانند پرهيز از گوش دادن به سخنان پنهاني

.  

حسنتوجه به آثار بد منفي نگري و سوء ظن و دقت در آيات و رواياتي كه سوء ظن را تقبيح كرده و به  -5

   .اندظن تشويق نموده

هاي نابسامانيبارزترين نشانه.مردم به او سوء ظن پيدا كنندشايان ذكر است كه هيچكس نبايد كاري كند كه

روحي و رواني سوء ظن و بدگماني است همچنانكه در حديث صحيح به روايت امام مسلم از پيامبر آمده است

از ظن و گمان پرهيز كنيد زيرا كه ظن و گمان دروغ ترين» الحديثاياكم و الظن فإن الظن أكذب«: كه فرمودند

  .سخنان است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Kourosh.rahimi@yahoo.com  برای دریافت نسخه ی متنی ایميل بزنيد.  

8

  ظنانواع
  » الحجرات12«قرآن كريم

در[از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه است؛ و هرگز! ايداى كسانى كه ايمان آورده"
غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشتتجسس نكنيد؛ و هيچ يك از شما ديگرى را] كار ديگران

همه شما از اين امر كراهت داريد؛ تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند] به يقين! [برادر مرده خود را بخورد؟
"!پذير و مهربان استتوبه

ظنهااينازمراد وبودگمانها وظنهاازبسياريازنهيمتضمنشريفهآيهكرديدمالحظهكهگونههمان
نيزممدوحبلكهمذمومتنهانهخوبهايظناسالممقدسشرعدر واستبدگمانهايهمانمذكورآيهدر

انواعدربارهديدگاهدواينجادر. شودآوردهگمانهاانواعيدربارهمطالبياستالزممناسبتهمينبه. هستند
   : شودميآوردههاظن

  
   ) آلوسيعالمهنظرازظنانواع: ( اولديدگاه
   . استايمانازظنحسن . استامدهحديثدركههمانگونه ،خداوندبهظنحسنمانند: نيكظن.1
پيامبريمورددر واواليقكماالت وصفات وذات ،خداوجودمورددرظنمانند: حرامظن.2

بودپيامبرآدمحضرتدانمنميوليامآوردهايمانپيامبرانتماميبهبگويدكسياگرمثال ،پيامبران
ايمانبهظنسوءحرام،ظنانواعاز و . استشدهكافر) بگويدجزم وقطعرويازاگر( نهيا

 ،مجيدقرآندرتعااليندخداوندبهعلماهمانكهاوستاكملوارثان و) ص(خدارسولبهآورندگان
قومي وكرديدبدانديشي و ؛) 5(بوراقوماكنتم والسوءظنظننتم و« : استفرمودهمتعالخداوند
كردمجاخلقازگوشه   استافتادهبدباطنانالزمبدگماني : استگفتهتبريزيصائب « شديدورشكته
  پنداشتندكمين

موجببدگمانيصورتايندر و ،معاشمهمات وزندگياموردرگمان وظنمانند: مباحظن.3
   : اندگفتهچنانچه ،اندشمردهحزمقبيلازراآن واستمهمامورانتظام وسالمت

  مباشبدگمان ومباشنفسبد
  مباشاماندرمكر وفتنه ز و
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  ) انواع ظن با مقياس قرار دادن مظنون: ( ديدگاه دوم

: ظن به خداوند.1
  

در دين مقدس اسالم همواره به انسان مومن توصيه مي شود كه نسبت به پروردگار خود حسن ظن
در مورد حسن ظن به خداوند. داشته و به او اميدوار باشد و هيچگاه از رحمت خداوند مايوس نگردد

شده استروايت) : ص(از قول رسول) ع(روايات و احاديث فراواني وجود دارد از جمله از امام باقر
ال يتكل العالمون لي علي اعمالهم التي يعملونها لثوابي فانهم لو اجتهدوا« : كه خداوند متعال مي فرمايد

و اتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغن في عبادتهم كنه لثوابي فانهم لو اجتهدوا و
و لكني: الي قوله... لغين في عبادتهم كنه عبادتياتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادت كانوا مقصرين غير با

نبايستي عمل كنندگان براي من)8(» برحمتي فليثقوا و فضلي فليرجوا و الي حسن الظن بي فليطمانوا
بر اعمالشان كه براي رسيدن به پاداش من انجام مي دهند ، تكيه و اعتماد كنند ، زيرا اگر به تمام توان

.در عبادت من به مشقت بياندازد ،طول عمرشان ، خود راتالش نمايند و تمامي
  

تا آنجا كه مي فرمايد. ( باز هم مقصر و كوتاهي كننده بوده ودر عبادتشان به كنه عبادت من نمي رسند
به رحمت من اطمينان داشته و به فضل من اميدوار بوده و به حسن ظن به من) تنها(و لكن بايد

  . )آرامش داشته باشند
  

و در روايت است كه بنده اي نيست كه چيزي بهتر از حسن خلق و حسن ظن به خداوند به او عطا
و اينكه انسان بايد به خداوند حسن ظن داشته باشد زيرا خداوند در روز قيامت بر اساس. شده باشد

  . حسن ظن بندگانش به او با آنها معامله مي نمايد
  

  . خدا و اميدواري به رحمت الهي بسيار تاكيد شده استدر آيات قران نيز بر حسن ظن به
قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم ال تفنطوا من رحمه اهللا ، (: ه درسوره ي زمر مي فرمايدچنانچ

جميعًا ، انه هو الغفور الرحيم بگو اي بندگانم كه زياده بر خويشتن ستم روا) 9:(ان اهللا يغفر الذنوب 
خشد ، كه او آمرزگاررحمت الهي نوميد مباشيد ، چرا كه خداوند همه گناهان را مي بداشته ايد ، از
  .  )مهربان است
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: ظن به بندگان خدا.2
  

انسان مومن بايد نسبت به ديگران حسن ظن داشته در روابط خود با ديگران اصل را بر درستي و
راستي افراد جامعه بگذارد تا در سايه ي آن بتواند در تعامل با ايشان ، هم فردي مفيد بوده و هم از

  : حضرت علي در اين رابطه مي فرمايد. وجود ايشان منتفع گردد
سنه حتي ياتيك ما يغلبك منه و ال تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انتضع امر اخيك علي اح
حمل كن مگر آنكه حجت و) ممكن( اعمال برادرت را بر بهترين وجه)10:(تجدلها في الخير محمال

و هرگز نسبت به سخني كه از برادر مسلمانت. دليلي براي تو پيدا شود كه راه توجيه را بر تو ببندد
عالمه مجلسي .» ي براي آن بيابي گمان بد مبرست ، در صورتي كه مي تواني محمل نيكصادر شده ا

  : مي نويسد) ع(در شرح اين كالم موال علي) ره(
  
مقصود اين است كه آنچه از گفتار يا كردار از برادرت صادر مي گردد را بر بهترين آنچه احتمال آن« 

مرجوح و ضعيف باشد ، و نبايستي تجسس كني ، تا) احتمال صحت( مي رود حمل نمايي و اگر چه
براي تو ممكن نباشد ، و) به نيكي و خوبي( وقتي كه امري از او به تو برسد كه تاويل و توجيه آن

تجسس كردن نيز نهي شده استاينكه به خاطر آن است كه ظن و گمان چه بسا كه به خطا رود ، و از
 «.  
  
اصاله ي( اسالم در علم و اصول فقه معيار و مبنا را بر اصل صحتاساس است كه علماياينبر

نهاده اند و اين اصل در تمامي امور اجتماع و قراردادهاي افراد آن معتبر و جاري است ، و در) الصحه
  .اجتماع متزلزل و مختل خواهد شدصورتي كه به آن عمل نشود كليه ي امور

  
حسن ظن از ايمان انسان و سالمت روحش ناشي مي: در كتاب شريف مصباح الشيعه آمده است« 

. شود و از نشانه هاي پاكي روح آن است كه انسان هر چه را كه مي بيند با خوبي و فضيلت مي نگرد
گمان خود را نسبت به برادران ديني خوب كنيد كه بدين وسيله به صفا و: فرمود) ص(رسول خدا

( در روايات و اخبار پيامبر گرامي اسالم و اهل بيت عصمت و طهارت). 12(» طهارت طبع مي رسيد
  . احاديث فراواني در مدح حسن ظن و تقبيح سوء ظن در كتب حديثي ثبت و ضبط گرديده است) ع
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بدگماني در روابط دولت و ملت .3

پيوند استوار دولت و ملت. سالمي استاعتماد متقابل دولت و ملت يكي از بزرگ ترين نيازهاي امت ا
موفقيت و زمينه ساز خدمات متقابل و مايه ي و انسجام و اتحاد مديران و مردم، مهم ترين پشتوانه ي 

در سايه ي انقالب اسالمي، دولت ايران اسالمي، مردمي شد و مردم. عّزت و اقتدار مسلمانان است
احسان در روابط دولت و ملت حاكم گرديد و تاوحدت و الفت و عشق و اعتماد و. صاحب دولت

روزي كه دولت مردان در شعار و عمل براساس احكام و قوانين الهي عمل كنند، اين اعتماد و محبت و
عّزت و اقتدار از آن دولت و ملت خواهد بود حسن ظن مردم به. هم فكري و هم كاري وجود دارد و 

تحمل مشكالت را بر دولت مردان آ واعَلم... «: اميرالمؤمنينع به مالك اشتر فرمود. سان مي نمايددولت، 
تَْركو عَليِهم   ُؤونَاتالم تَخْفيفه   و إلَيهم،  إحسانه  مْن  بِرَعيته  راٍع  َظنِّ  حسِن  بِأدعي إلي   شيء أنَّه ليس 

قبَلهم  لَه  الَيسم علي  إياهم   هْكراهتاس .ف  نكم فإنَّفَْليُكن   ،كتبِرَعي الظَّنَّ  حسُن   بِه  لَك  عتَمجي أمٌر   كذل ي 
طويًال و نَصبًا   نْكع  يقطَع الظَّنِّ  احسان حاكم به مردم،. 1: بدان به راستي چيزي همانند] 15[؛...حسُن 

حاكم بهو نخواستن چيزي به ناحق از آنان، موجب حسن گمان. 3كاهش هزينه ها بر دوش مردم،. 2
مردم نمي شود؛ از اين رو چنين روشي را برگزين كه مايه ي خوش بيني تو به جامعه خواهد شد و

  .»خوش گماني رنج بسياري را از دوش تو بر مي دارد

  :و نيز در همين عهد نامه مي فرمايد

لمعايِِب... «  مهأطلب أشنَأهم عندك،   و  ،نكم  كتيعر  دأبع أحقُّولْيُكْن  الوالي  عيوبًا،  النَّاِس  في  فإنَّ  النَّاس؛ 
ما علي   حُكمي واُهللا   ،لَك ماَظهَر  تَطهِيُر   كَليع فإنّما  منْها؛   نْكع  َغاب عما  فَالَتَكشَفنَّ  ستَرها،  َغابمْن 

نْككه عيوب مردم را جست و؛ بايد دورترين مردم از تو و منفورترين آنان نزد تو، كسي باشد]16...[ع
در مردم، برخي عيب هاست، كه والي بيش از هر كس بايد آن را بپوشاند؛ بنابراين از. جو مي كند

عيوب پنهاني مردم پرده برداري مكن، تو فقط بايد به پاك سازي عيوب آشكار بپردازي و بخش پنهان
  .»را خدا داوري خواهد كرد

  :و در ادامه مي فرمايد
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بِالنَّاصحيَن... «  هتََشب وإْن   ،غَاش  ياعالس فإنَّ  ساعٍ؛  تَصديِق  ؛ در تصديق گزارش]17[والتَعجَلّن إلي 
نمام، قصد خوبي ندارد؛ گرچه خود را خيرخواه و دل سوز نشان دهد   .»سخن چين شتاب مكن؛ زيرا 

  

ملّي .4 راه كارهاي تقويت اعتماد و اتحاد 

بي اعتمادي در روابط دولت و ملت راه كارهايي وجود دارد كه متون ديني مابراي كاهش و زدودن
بارها بر آن تأكيد نموده است، كه توجه و بهره گيري از آن، ضامن افزايش خوش بيني و آب شدن يخ

تحكيم و تقويت مباني اتحاد. هاي بي اعتمادي در ارتباط دولت و ملت و هرگونه روابط اجتماعي است
سايه ي رعايت و دقت در اجراي راه كارهاي مكتبي و الهي از سوي دولت و ملت امكان پذيرملّي در
  : است

  .پاي بندي دولت مردان به زهد و ساده زيستي. 1

  .تعهد قدرت مندان و ثروت مندان به تواضع و فروتني و حمايت از محرومان. 2

  .تقيد مديران به بردباري و دوري از تندخويي و تفاخر. 3

  .جلوگيري از هرگونه جدال و مراء مكتوب و شفاهي. 4

  .خودداري از سرزنش و چشم پوشي از خطاها و لغزش هاي برادران و خواهران ديني.  5

مادي.  6   .دوري از حسادت ها و رقابت در ارزش هاي 

  .پاسداري از حرمت و آبروي اشخاص در چارچوب احكام الهي. 7

  .هاي شك انگيز و مواضع اتهامخودداري از حضور در جايگاه.  8

  .روشن گري و اطالع رساني نسبت به اقدامات و برخوردهاي ابهام آميز. 9

  .خودداري از هرگونه اظهار نظر، بدون اطالع و آگاهي. 10
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  .پاي فشردن بر مصالح ملي و نهراسيدن از تهديدهاي خارجي. 11

  .بي دليلصداقت با مردم و دوري از فريب و پنهان كاري هاي. 12
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بدگماني گناه است

من: فرمايدمي12در سوره حجرات آيه َكثيراً  اجتَنبوا  آمنوا  الذيَن  اَيها  اثم؛يا  الظَّنِّ   عضب انَّ  ايالظَّنِّ 
در اين آيه مؤمنان از. ها گناه هستندبرخي از گمانپرهيز كنيد؛ زيراايد از گمان بسياركساني كه ايمان آورده

سوره نور12نه گمان خير؛ زيرا در آيهاند كه مراد، گمان سوء است؛منع شدهها درباره ديگرانبسياري از گمان
 .ظن و گمان نيكو است، تشويق كرده استگمان خير كه همان حسنقرآن به

حاالت چهارگانهيكي ازدر اين آيه سخن از گمان بد نكردن درباره ديگري است و هر چند كه گمان
تواند مورد امر وشود و نميمياختياري بر انسان عارضاست كه به طور غير"يقين و گمان و شك و وهم"

گماني ترتيب اثر دهد ورا نبايد بر آن بار كند و به چنينولي مراد آن است كه انسان آثار گماننهي قرار گيرد
. كندكند اعتناييديگران ميبه گمان بدي كه در حق

ديگران شر و قبيح و ناپسند است درباره آن جز داوري خير و نيكو نداشتهتا زماني كه يقين نداريد كار  
كند و آثارش را بر آنتوجهاشكالي ندارد ولي نبايد بدانبنابراين اگر گماني بد در دل وي خطور كردباشيد

.مترتب سازد

خالصي آن را دارد سوءظنمؤمن نيكوست و راهدر روايات آمده است كه يكي از چيزهايي كه براي
   )263ص 8وسائل الشيعه ج. (عمل نپوشاندن به آن است يتوجهي و جامهاست كه راه رهايي از آن بي

از منزلت و جايگاهي واالخداوندهدف از اين كار آن است كه آبروي مؤمن حفظ شود؛ زيرا مؤمن در پيشگاه
""جان"توان متعرض آن شد، مؤمننمي    هايي است كهگانهبرخوردار است و آبروي او از جمله سه و"مالو

توان آن را بي ارزشاست كه نميترين مسايليمهمدر امان است و آبرو و حفظ آن يكي از"]آبرو[عرضش"  
   .انداختكرد و با تعرض به آن شخص را به خطر

  
كرد كهمي  چنان عمل)ص(آن حضرت. را به علت آبروداري مؤمنان ستوده است) ص(قرآن پيامبر

بيان) 61توبه آيه(قرآن. گفتند او شخص خوش باوري استميكردند ومنافقان وي را متهم به سادگي مي
آن چه در دل داريد آشكاركند وميكه خوش باوري آن حضرت به نفع شماست كه حفظ آبروي شما راكندمي
ساخت وزد و شما را رسوا ميها را كنار ميدرنگ پرده بيخواست،  مي)ص(زيرا اگر پيامبر. سازدنمي

    .آمدپديد ميمشكالت فراواني براي شما
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كن و در سخن وي براساس  حملات را بر بهترين وجهكارهاي برادر ديني :فرمايدمي) ع(امير مؤمنان علي
     )361ص2كافي؛ ج(   .به خالف آن پيدا كنيبدگماني داوري نكن، مگر آن كه يقين
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  به همسرو بدگمانيبي اعتمادي
  

  سوءظن در روابط همسران

خداوند متعال انسان را آفريد و به او قدرت انديشيدن و درست تصميم گرفتن را عطا فرمود تا در كوره
و از قرار گرفتن در دست پندارهاي. راه هاي زندگي به مدد عقل و درايت خويش، صراط مستقيم را بپيمايد

  . غلط به دور ماند

شوهر، سوءظن و بدگماني رايج مي شود وبراي دريافتن اين كه، در زندگي مشترك چگونه بين زن و
عرصه زندگي را بر آنها تنگ مي سازد، بايد در اندك اختالفات و تضادهاي سليقه اي آنها جست و جو كرد و

بيشتر همسراني كه دچار مشكل روحي. اين ناشي از پرورش يافتن هر يك در محيط خانوادگي متفاوتي است
گي مشترك مي شوند، خود نيز در ابتدا خواهان چنين نوع نگرش و روش ورواني سوءظن، به ويژه در آغاز زند

اگر پاي درد دل هاي آنها بنشينيم، خواهيم فهميد كه بيشتر آنان در آغازين سال هاي زندگي. زندگي نبوده اند
  . مشترك، به علت عدم شناخت صحيح از يكديگر، طعمه دام وسوسه انگيز سوءظن شده اند

  

ش سوءظن بين زن و شوهرعوامل پيداي

مثًال چون مرد،. گاهي عالقه و عشق شديد زن و شوهر به همديگر، عاملي مي شود براي سوءظن.1
همسرش را خيلي دوست دارد و او را تنها متعلق به خود مي داند، از اين كه با ديگري صحبت كند،

نوعي سركوب كردن حسدر واقع، به. عذاب مي كشد و يا مانع فعاليت هاي اجتماعي او مي شود
اينجاست كه اگر زن در نوع سليقه، رفتار و گفتار. اعتماد و استقالل در شخصيت زن صورت مي گيرد

در خانه و در اجتماع، مطابق خواسته شوهرش عمل نكند، بدگماني و سوءظن ميان آن دو را در پي
  . خواهد داشت

  

جه مي گردند كه طرف مقابل از لحاظ سليقه وگاه كساني وقتي وارد زندگي مشترك مي شوند، متو.2
نگرش با ذهنيت ايده آل او متفاوت است و اين، باعث ايجاد حس نفرت و بدبيني در افكار شخص
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مقابل مي شود و با گذشت زمان به خيال پردازي و درون گرايي و سرانجام به گمان هاي ناروا و
  . سوءظن مي انجامد

  

اگر محيط خانوادگي پيش از. عيين مسير زندگي مشترك نقش بسزايي داردنوع تربيت خانوادگي، در ت.3
ازدواج، مثبت نگري، امنيت و حس اعتماد را در طول زندگي تقويت نكرده باشد و در الگوپذيري از
پدر و مادر، فقط به نكات منفي زندگي توجه شده باشد، زندگي مشترك چنين زوج هايي به بدگماني

پيوسته نكات منفي يكديگر را مي بينند و برداشت هاي نادرست آنها از عملكردآنها. ختم مي شود
  . يكديگر و عدم ارتباط كالمي صحيح بين آنها، باعث بروز حس بدبيني مي شود

  

گاهي دخالت ها و حسادت هاي بيجا از سوي اطرافيان و خبرها و تحليل هاي دروغين آنها، در ايجاد.4
كامًال مؤثرند در واقع، افرادي كه در زندگي مشترك ديگران دخالت. حس بدبيني و سوءظن همسران 

ازمي كنند، مانند دوستان شيطان هستند كه پذيرش آنها در زندگي مشترك، باعث بروز بسياري
  . مشكالت مي شود

  : قرآن كريم فرموده است

به درستي كه شياطين سخت به دوستان خود وسوسه مي كنند تا با شما به جدال و منازعه برخيزند و"
  ") 121: انعام. (اگر از آنها پيروي كنيد، مانند آنان مشرك خواهيد شد

  ! يا هر دو؟! يا به جامعه؟اصًال آيا زن و شوهر به همسرشون بي اعتماد هستن
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  چرا بدگماني بد است؟
  

مرز ظن و گمان ، يافته ها و. ظن و گمان گناه است و مبنائي براي قضاوت و تصميم گيري ندارد

هوشياري و درك فتنه و خطرات، توفيق. خطرات را با هوشياري دريافت نمودن بسيار ظريف و حساس است

  .شايسته و خيرخواه بروز و ظهور پيدا مي كنددارد و در ارتباط با انسان هاي صالحالهي و منشأ عقلي

. اما ظن و گمان وسوسه شيطاني است، و در تعامل با انسان هاي ناشايسته و نابكار توليد مي گيرد

خطرات ودر حاليكه در درك. باطن و گمان حال مزاجي انسان را خراب و از حالت عادي خارج مي نمايد

انسان هاي ناكارآمد، با ظن و گمان وجود خود را. فتنه ها هوشياري و جديت و شجاعت حاصل مي شود

  .آميخته مي نمايند و با دلهره و ترس همراه مي شوند

درحاليكه انسان هايي كه به خطرات و فتنه ها واقف مي گردند براساس عقل،شجاعت و تصميمات

  .رخواه تعامل مي نمايندحكيمانه با افراد صادق و خي

سخن بي پايه در هر صورت ناصحيح خواهد بود ظن بد هم چون بر هيچ پايه و اساسياز آنجاييكه

گمان بد در زباننيست و همچنين بايد گفت كه اين القائي از جانب شيطان مي تواند باشد به همين علتاستوار

خوب ببريم يعني اگر مومني را دره انسانها گمانپس هميشه بايد ب.آيات و روايات به شدت نهي شده است

 .اين احتمال بسيار ضعيف باشدحتي اگر.معرض يك تهمت ديديم بهترين احتمال را بدهيم

  :مي گويدمال احمد نراقي

او به جهت طمع به: اندازد كهرا در خانه امير ظالمى ببينى شيطان به گمان تو مىپس هر گاه عالمى"

و اگر از دهن. باشدبايد آن را به دل خود راه ندهى، زيرا كه شايد باعث رفتنش اعانت مظلومىرفته، توآنجا

شود كه مزمزه كردهاست نكنى، زيرا كه مىمسلمانى بوى شراب يابى بايد جزم به اينكه او شراب حرام نوشيده

حاذقى به جهت مداوائى آشاميدهبوده باشد، يا به تجويز طبيبباشد و ريخته باشد، يا بر آشاميدن آن مجبور

و همچنان كه در مال. حكم تو بر افعال مسلمين چون حكم و شهادت بر اموال ايشان باشدو بالجمله بايد. باشد
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اند، همچنين درشهادت دادهاى، يا دو شاهد عادل در نزد تواى، يا با اقرار شنيدهكنى مگر به آنچه ديدهحكم نمى

"  .ن باشىافعال ايشان بايد چني

فرار از موضع تهمت و گمان بد

بايد نه بايد تكذيب شخص گوينده را كرد و نه حرف او رااگر شخص عادلي، بدى از مسلمانى نقل كند

هر كه خود را در محل تهمت در آورد مالمت: فرمودند كه -عليه السالم -المؤمنينقبول كرد و حضرت امير

صفيه :مروى است كهعليه السالم - - و از حضرت امام زين العابدين. »شودنكند كسى را كه به او بدگمان

اللّه-دختر حى بن اخطب، همسر محترم حضرت رسول وقتى حضرت«: حكايت كرد كه- عليه و آلهصلّى 

اللّه عليه و آله -پيغمبر تمعتكف بودند من به ديدن او رفتم و بعد از شام از پيش آن حضردر مسجد -صلّى 

كرد، شخصى از انصار برخورد وآن حضرت قدرى راه همراه من آمد و تكلم مى. شدممرخّص شده روانه منزل

صفيه است: حضرت او را آواز داده فرمودگذشت، بود،آن شخص عرض كرد چه جاى اين سخن. اين زن من 

ترسيدم بر شما داخلداردشيطان در رگ و خون بنى آدم جا: حاشا كه من به شما ظن بد برم، حضرت فرمود

  .شود و باعث هالك شما شود

اللّه عليه و آله - آري در اين برخورد پيغمبر بايد: يكى اينكه: دو ارشاد مهم براى ما است-صلّى 

تهمتهر كسى اگر چه مثل پيغمبر خدا باشد بايد خود را از محل: دوم اينكه. را از ظن بد كردنهايت دوري

   .دور نگاه دارد

صالح و ديانت باشد مغرور نشود كه كسىس كسى كه عالم پرهيزكار باشد و در ميان مردم معروف بهپ

هر فردى از انسان اگر چه: محل تهمت محافظت نكند، زيرا كهبرد، و به اين جهت خود را ازبه من ظن بد نمى

جمعى كثير او را در ظاهر و باطنبلكه اگر. بيندباشد همه كس او را به يك نظر نمىاورع و اعلم جميع مردم

او باشند و اعتقادخوب دانند و همه افعال او را حمل بر صحت نمايند، جمعى ديگر هستند كه به دنبال عيب

 .باشندمىتمام به او نداشته باشند و ايشان البته در محل تهمت زدن به او

 :يك شعر پند گونه عربي مي گويد

المساوياو لكن عين السخط تبدى*********هو عين الرضا عن كل عيب كليل
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.كندها را ظاهر مىدشمنى، بديچشم دوستى از ديدن هر عيبى كند است، اما چشم عداوت و: يعنى

پوشاند و درپس آنچه خوبى كه از آدمى ديد مى. دشمنىكند مگر به چشمو هر دشمن حسودى نگاه نمى

و هر معيوب. داندبرد و ايشان را چون خود مىالبته به ديگران گمان بد مىبدى،و هر. آيدها برمىتجسس بدي

كند تا مردم ازظاهر مىخواهد، عيوب ايشان را در ميان مردمرسوائى، ديگران را مانند خود رسوا و عيبناك مى

عمت طابت و«. فكر او بيرون روند و زبان ايشان از او كوتاه گردد بالئى كه عموميت همهر: يعنى» البليه اذا 

   .شودرساند گوارا مىمى

او نبرند وبر هر مؤمنى الزم است كه خود را از مواضع تهمت دور دارد تا بندگان خدا گمان بد بهپس

سبب معصيت ديگرى شود اوبه معصيت نيفتند و اين شخص هم در معصيت ايشان شريك باشد، زيرا كه هر كه

   .بودهم در گناه با او شريك خواهد

خوانند، كه ايشان همدشنام ندهيد به كسانى كه غير خدا را مى«: عالم فرمودهو از اين جهت خداوند

اللّه عليه و آله- و حضرت پيغمبر. »دشنام دهندخدا را كسى را كه پدر وبينيد حالچگونه مى: فرمود- صلّى 

بلى كسى كه: دهد؟ فرمودرا دشنام مىدر خودآيا كسى پدر و ما: دهد؟ عرض كردند كهمادر خود را دشنام مى

.مادر او را دشنام دهدپدر و مادر غير را دشنام دهد، آن غير هم پدر و

طريقه درمان بدگمانى به خدا و خلق
بعد از مالحظه فساد: معالجه بدگمانى به خدا و خلق آن است كهو طريق: و باز مال احمد نراقي گويد

ضدش؛كه گمان نيك باشد، هرگاه گمان بدى از كسى به خاطر تو بگذرد اعتنائى به،آنچنان كه گذشت و شرافت 
تفقّد و اكرام و احترامى كهآن نكنى و دل خود را به آن شخص بد نسازى، و رفتار خود را با او تفاوت ندهى، و 

   .آوردى كم ننمائىنسبت به او به عمل مى

و در خلوت او را دعا كنى، تا به اين سبب شيطان. ى او بيفزائىكه در تعظيم و دوستبلكه بهتر آن است  
   .غيظ آيد و از ترس زيادشدن احترام و دعاى به او، ديگر گمان بد را به خاطر تو نيفكندبه
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اينكه ابتدا غيبت و بدگوئىو اگر به خطائى و لغزشى از شخصى برخوردى بايد او را در خلوت نصيحت كنى، نه
و غرض تو از. شوىاز لغزش خود محزون مىبايد از خطا كردن او محزون باشى، همچنان كهو. او نمائى

گاه چنين رفتار نمائى ، براى تو ثواب ناراحتي و حزن برو هر. نصيحت او خالص كردن او از هالكت باشد
   .او و نيز ثواب نجات او، هر سه جمع خواهد شدخطاى او و ثواب نصيحت كردن
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مثبت نگري به رفتار ديگرانآن وقر

  
خود به آساني با    آگاهي ازبين است و با توجه به نيت وآدمي همواره نسبت به كارهاي خود خوش

كوشدناديده بگيريم كه هر كسي ميگري و عذرتراشي راتوجيهاگر اصل. آيدرفتارها و كردارهايش كنار مي
اما هنگامي. بردبد به خود نميسازد و هيچ گمانمتهم نميشخص، خود راناهنجار خويش را توجيه كند،رفتار

شود وهر كار ديگري با هزاران اما و اگر روبه رو مي. شودمتفاوت مينگرش به كليرسد اينكه به ديگري مي
پسنديبر خود نمين چهاست كه آبا آن كه بسيار گفته و شنيده. پذيردآساني درستي كار ديگران را نميبه او

   .سپاردگوش دل بدان نمينهند وبه اين دستور وقعي نميبر ديگران مپسند؛ ولي در مقام عمل
هاييگانهاز منزلت و جايگاهي واال برخوردار است و آبروي او از جمله سهخداوندمؤمن در پيشگاه

  توان متعرض آن شدنمياست كه
از زواياي مختلف ومسئلههاي وحياني كه بر پايه فطرت سالم قرار داده شده است به ايندر آموزه

اصل"هاي وحياني اسالم پديدار شده كه بهآموزه    اي درقاعدهاز اين رو. ابعاد متنوع آن پرداخته شده است
   .شهرت يافته است"حمل بر صحت"يا"صحت

اسالمي بوده  قانونگذاراصل صحت در حوزه قانون گذاري و حقوق فردي و اجتماعي مورد توجه
اصل حاكم مورد تاييد و تأكيدشخصي و اجتماعي نيز به عنوانچنان كه در حوزه اخالق و هنجارهاي. است

نسبت به اين اصل واكاوينيهاي وحيااسالم و آموزهدر اين نوشتار تالش شده است نگرش. استقرار گرفته
   .بازخواني شودمختلفشده و مباحث و مسايل آن از جهات
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قرآن و اصالت صحت
انساني بر پايه  كه جوامعبه اين معنا. اصل صحت به عنوان يك اصل اخالقي، اصلي عقاليي است

بنابراين اگر سخن از اصل صحت در  .گيردميبرخوردي را به كاراصول عقاليي نسبت به رفتار ديگران چنين
اين گونه نيست كه اسالم آن راامضايي و تاييدي است وآيد به معناي حكميهاي آن به ميان ميآموزهقرآن و

.براي نخستين بار به مردم سفارش داده باشدكرده وبه عنوان يك اصل تأسيسي ابداع

رفتار كنند و اصل را  اين گونهاست كه در رفتار خويش نسبت به ديگرانسيره عقاليي مردمان بر اين
هاي اقوام مختلف با دستورهايالمثلبسياري از دستورها و ضرباين گونه است كه در. بر صحت قرار دهند

  .شويماصل صحت مواجه ميمشابه
  

پسندي بر ديگراننمي  به خودگويد آنچه راخوريم كه ميدر دستوري از كنفوسيوس به اين مطلب برمي
 .براي ديگران نيز بخواهخواهيمپسند و آن چه را براي خود مي

  
از شواهد اشارهبرخيدر اين جا به. هاي مختلف تاييد كرده استقرآن نيز اين اصل را به شيوه

  .شودمي
را بر گفتار نيكو و پسنديده  ديگران اصلدهد كه در برخورد گفتاري باسوره بقره دستور مي83خداوند در آيه

حسنا: قرار دهيد للنّاِس  گفتارتانآن است كه با مردم به نيكي سخن بگوييد وچند كه ظاهر اين آيههر. قُولُوا 
در تفسير آيه، آن را به عنوان) ع(امام صادقتوان با توجه به روايتي ازميسبب بغض و عداوت نگردد؛ ولي

   .عقاليي دانستتأييد اصلشاهدي بر
ديگران شر و قبيح و ناپسند است درباره    نداريد كاريقينتا زماني كه: فرمايدبا اشاره به آيه مي) ع(امام صادق

   )164ص 2جكافي. (باشيدآن جز داوري خير و نيكو نداشته
  

ظن و اعتقاد باشد،    روايت، همانشايد مراد از قول در آيه و: نويسدشيخ انصاري نيز در توضيح آن مي
كند وديگران ترغيب و تشويق ميحسن ظن و گمان نيكو در حقبدين ترتيب آيه كريمه به كمك روايت، به

   )71ص 2فرائداالصول ج(  .شماردميبدگماني را نسبت به مردم ناپسند
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ريشه هاي بدگماني

  وسوسه شيطان. 1

شيطان، دشمن قسم خورده و آشكار انسان است كه خداوند در قرآن بارها به دوري از آن و گفته هاي
باز مي داردهمو كه بندگان خدا را از بندگي. او تأكيد كرده و از انسان ها خواسته است، فريب شيطان را نخورند

يكي از كارهاي شيطان، بدگمان ساختن مردم به. و گناهان آنان را زينت مي دهد تا متوجه زشتي آن نگردند
شخص بدگمان بر اثر زينت دهي هاي شيطان گاهي فريب مي خورد، از بدگماني خود حمايت. يكديگر است

گونه افراد، به دليل و برهان هاي باطل خوداين. مي كند و خود را زرنگ تر و باهوش تر از ديگران مي شمارد
بي گمان بدگماني هايي كه ريشه در وسوسه. يقين مي يابند و ارشادگران خود را حسود و بدخواه مي پندارند

  .شيطان دارد، جز پيامدهاي منفي و زيان هاي آشكار، چيز ديگري در پي نخواهد داشت

  شايعه. 2

  .، شايعه پراكني بر ضد آنهاستيكي از ريشه هاي بدگماني به افراد

  :آمده است» افْك«يكي از نمونه هاي اين كار ناپسند، در قرآن كريم در داستان

وهو هينًا   ونَهبستَحو  لْمع  بِه لَُكم   سلَي ما  بَِأفْواهُكم  وتَُقولُوَن   ُكمنَتبَِألْس  نَهتَلَقَّو عظيم إِْذ  اللِّه   ند15: نور(ع(  

را از زبان يكديگر مي گرفتيد و با زبان هاي خود چيزي را كه به آن علم] بهتان[آن گاه كه آن
  .حال آنكه نزد خدا بس بزرگ بوده است. مي گفتيد و اين كار را ساده مي پنداشتيد) از روي بدگماني(نداشتيد،

صلي اهللا عليه و آله تهمت بي عفتيمنافقان به يكي از همسران پيامبراعظم: داستان از اين قرار است كه
در نتيجه، عده اي از مسلمانان از اين شايعه تأثير گرفتند و. زدند و شايعه اي ساختند و در مدينه پخش كردند

اين امر بر پيامبر گران آمد تا اينكه آيه اي نازل شد و منافقان و توطئه گران را. به همسر پيامبر بدگمان شدند
  .ه اين شايعه را پذيرفته بودند، سرزنش كردرسوا و آنان را ك

  هم نشيني با بدان. 3
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از اين رهگذر، در آموزه هاي ديني دستورهاي فراواني. انسان، خواه ناخواه از هم نشين خود اثر مي پذيرد
براي نمونه، از حضرت علي عليه السالم. درباره هم نشيني با خوبان و پرهيز از هم نشيني با بدان آمده است

  : درباره يكي از زيان هاي هم نشيني با اهل شر آمده است

بِاالَخْيار الظَّنِّ   سوء تُوِرُث  االَْْشراِر    .مجالَسُة 

  .هم نشيني با بدان، سبب بدگماني به خوبان مي شود

  :از امام صادق عليه السالم نيز نقل است كه فرمود

ريبم  وفَه الرَّيِب  اهَل   جالس   .مْن 

  .ا اهل شك و گمان بد هم نشيني كند، از آنها مي شودكسي كه ب

  خود را در معرض تهمت قرار دادن. 4

از. گاهي رفتارهاي انسان در جامعه، به گونه اي است كه بدگماني ديگران را درباره او به دنبال دارد
براي نمونه، گاهي رفت وآمد. اين رو، اهل بيت عليهم السالم ما را از انجام دادن چنين رفتارهايي نهي كرده اند

با برخي افراد كه چهره پذيرفته و شايسته اي ميان جامعه ندارند، سبب مي شود ديگران درباره شخص، بدگمان
را به همراههمچنين خلوت كردن با نامحرم كه بدون شك، بدگماني ديگران. شوند و او را نيز مانند آنان بدانند

  : م مي فرمايدضرت علي عليه السالح. خواهد داشت

الظَّنَّ اَساء به  مْن  يُلومنَّ  فَال  التُهمِة   عواضم نَْفسه   ضَعو   .مْن 

  .كسي كه خويش را در جايگاه تهمت قرار مي دهد، نبايد كساني را كه به او بدگمان شدند، سرزنش كند

  ترس و ضعف نفس. 5

از نگاه اين گونه افراد، برخي. رورش مي يابدافكار و خيال هاي باطل، در افراد ترسو بيش از ديگران پ
براي نمونه،. امور سطحي و بي اهميت؛ بزرگ و خطرناك جلوه مي كند و عامل بدگماني در آنان مي شود

شخص ترسو گاه گمان مي كند، ديگران براي نابودي يا به ضرر او نقشه مي كشند؛ مي خواهند او را فريب
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در واقع، عامل همه اين گمان هاي ناروا و بي دليل، چيزي نيست، جز. بدگويي كننددهند، اموالش را ببرند، از او
در نتيجه، به. ضعف نفس و ترس كه او براي دفاع از خويشتن، به اين بدگماني هاي موهوم دست مي آويزد

  :چه زيبا فرموده است امير مؤمنان علي عليه السالم كه. كارهاي ناشايست اقدام مي كند

لَم اَحدمن  ُكلِّ  مْن   شحتَوسا  َظنُّه   .يحسْن 

از اين رو، يكي از ريشه هاي. ، از هر كسي وحشت مي كند)بدگمان باشد(كسي كه گمانش نيكو نباشد
  .بدگماني، ترس و وحشت از ديگران است

  بخل ورزيدن. 6

ه از بدترين نوع بدگمانييكي از آنها بدگماني به خداوند است ك. بخل، پي آمدهاي منفي بسياري دارد
اين كار او،. بخيل، مي پندارد كه با احسان و كمك به نيازمندان، روزي اش قطع مي شود. ها به شمار مي آيد

الظَِّن«: علي عليه السالم مي فرمايد. بدگماني به خداي رزاق و روزي دهنده جهانيان است  سوء  بِالموجود البخُل 
  .»بدگماني به خداوند است[و در دست انسان است[چهبالمعبود؛ بخل ورزيدن به آن

  دو رويي و نفاق. 7

فرد دورو ديگران را نيز مثل. دو رويي و نفاق، يكي ديگر از عوامل بد گماني انسان ها به يكديگر است
نفاقافزون بر اين،. در نتيجه، هميشه در شك و ترديد به سر مي بردو به ديگران بد گمان است. خود مي پندارد

برخي از مردم سخنان. نه تنها سبب بدگماني منافق به ديگران مي شود، مردم را نيز به يكديگر بدگمان مي سازد
: علي عليه السالم مي فرمايد. منافقان را به راحتي باور مي كنند و به اشخاص پاك و بي گناه بدگمان مي شوند

مريب؛ هر منافقي بدگمان است« الْمنافِق    .»ُكلُّ 
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