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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 بینی، شرط اصالح آن باور به عیب بودن بد

خیلی از اوقات ما به سوءظن مبتال  ؛بینی یک بیماری و یک عیب است بسیار مهم است که ما بدانیم بد

بینی و رفتار متعادل انسانی است.  نوعی واقع و کنیم که حالتی درست و طبیعی، هستیم و گمان می

سوءظن و تعبیر  ما بفهمیم، قبول کنیم، باور داشته باشیم و معترف شویم که ی است کهبسیار امر مهمّ

یک بیماری،  ]عمل[نفس این  ،به چه کسی و چه چیزی انجام شود اینکه راجعنظر از  صرف ،بد کردن

های  در عرصهفضاهایی که این چون خصوصاً با  اختالل روحی و روانی است.یک اختالل اخالقی و یک 

ها و نظراتی وجود  دیدگاهحال تفاوت  هر مسائل سیاسی مطرح است و سالئق مختلف، اختالفات و به

ی مقابل است   وقتی از فردی که مال جبههکه غالب ما را درگیر چنین کاری کرده  فانهمتأسّو  ،دارد

 فاصله آن خبر کنیم و بال باور می  قبول کنیم و به سمعِ گوشمان را تیز می ،شود ی منفی مطرح می نکته

ممکن است بخشی  کهبه این ؛مخبر بیندیشی ت بودننکه به نادرسآ یکنیم؛ ب را برای دیگران ارسال می

تمامیّت و تنها واقعیّت نباشد؛  ،واقعیّت از خبر واقعیّت باشد و بخشی از آن تحلیل خبرنگار باشد و عین

 .وجود دارد ءابتالاین  فانهسّمتأ

شود و  که فضای انتخابات دارد نزدیک می االن اًدر مسائل کالن سیاسی و اجتماعی، خصوص

چقدر عرصه  ،د که موافقان و مخالفانی دارندنشو های مختلف مطرح می عی از جناحکاندیداهای متنوّ

 های سیاسی ما شود. الیّتنظرها و فعّ ها، اظهار گیری  دار موضع شود اگر این بیماری میدان ناک میخطر
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ظن کمال انسانی  بینی بیماری است و حسن کنیم که بد یقینو  قبول کنیم، اعتراف کنیم، باور کنیم،

های انفرادی  و چه در بحث ،اجتماعیو  های کالن سیاسی ض کردم چه در بحثطور که عر است؛ همان

 بایست به این باور رسید.  می

یکی پس از دیگری  ،پی در پیتوانند  که میرا  خطرناک ی زمینه  حجرات چند ی قرآن کریم در سوره

و  1،یرًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْثم  اْجَتِنُبوا َكثِ  ،ههم از بدگمانی پرهیز داد ؛اسم برده است ،باشندتبعات هم 

  2س در عیوب خلق.هم از تجسّ

کنند که   پوشند و کاری می کنند؛ چشم می کردم که اولیاء خدا چگونه رفتار میاشاره ی قبل  جلسه

های  کاری ی ریزه توانند همه که دارند می و با چشم باطنی که آنها قدرت دیدن دارند در حالی ؛نبینند

گمانی آنها کامالً  ظن و خوش لق مبتنی بر حسنبین آنها، خُ روح زیباامّا  ؛درون دیگران را هم ببینند

یعنی وقتی شما با  !زدها را بسا تواند انسان میاست که کند و این  آگین می فضا را زیبا و عطر

 .گمانی شما شود کند که انسانی متناسب با خوش گمانی با کسی تعامل کردید، او هم تالش می خوش

پاکی است و این را ابراز کردید و براساس این نوع  و وقتی بنا را بر این گذاشتید که طرف انسان خوب

نباشد هم شود که او اگر خوب  این سبب می خود ،تعریفی که از او دارید با او تعامل و رفتار کردید

منطبق بر این گمان تا که خودش را اصالح کند و خوب رفتار کند، انسان خوبی شود  دیآبردرصدد 

 ،تعبیر آن پی در ،کردیم منفی تعبیر و گذاشتیم بدگمانی بر را بنا ما اگر که حالی در؛ باشدمثبت شما 

و  ندا هنشست تنها جایی کی نامحرمفرد  دو یدکن فرض کنیم! می ستجسّ یابی عیب برای نکرده  خدای

 ستجسّ این !گویند می هم به چه ببینم کنم تیز را گوشم من اینکه حاال ،کنند می صحبت هم با دارند

بر من  هم منفی ی نقطه یک آنجا اگر نکرده خدای و !است حرام یقیناً !است حرام ستجسّ و است

                                            

 .11ی  حجرات، آیهی  سوره. 1

 .11ی  ی حجرات، آیه سوره :َو ال َتَجسَُّسوا. 1
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 یتلقّ بزرگی گناه چقدر که است 3فاحشهی  هاشاع ی یهآ مصداق همان ،کنم ابرازش اگر ،شد کشف

 یتلقّ آن از اصالً دیگر که شده فراگیر قدر نآ عیوب از یعضب اوقات گاهی !دیبیا باورمان را اینها !شده

، نامتعادل انسان او را نباشد طوری این کسیاگر  شاید که معتادیم قدر آن ،یمیمبتال قدر آن ؛نداریم عیب

 !کنیم یتلقّ  لهبُ و زودباور و او را بدانیم سفیهی و ابله

 اههالی  ی همهه  و آمد یواگیردار پوستی روستایی بیماری در ؛ما هزد را مثالاین  ،دیگر های مناسبت در

 همهدیگر  بها ؛ وقتهی  بودند بدنشان دنناخار مشغول دائماً خارید و می بدنشان؛ شدند مبتال آن به روستا

بهه   روسهتا  بیهرون  از فهردی  .شهان را ههم میخاراندنهد   بدن آن کناردر  کردند کاری مییا  زدند می حرف

 را فالنی :گفت کرد برخورد روستا در که نفری لیناوّ به .کار داشتدر آنجا  کسی و با ی آنها آمدروستا

 کهه  فردی آن؛ نبود مبتال بیماری این به بود آمده روستا بیرون از کهشخصی  این ؟کجاست دارید خبر

 را خهودش  کهه  کسهی  ایهن  به بتعجّ بابود؛  خودشر حال خاراندن د دائماً و بود مبتال کرد الؤس او از

 هم او که دز صدا را خودش های روستایی هم از دیگر یکی رفت ؛رفت عقب عقب و کرد نگاه نداخار نمی

و  مشهکل و ا اینکهه  مثهل ایهن را ببهین!    :گفهت  و داد نشان ؛ آن شخص رابود خودش ندناخار مشغول

 دزدن حلقه شخص این دور ده اهالی ی ههم کم کم !نداخار نمی را خودش چون دارد ناراحتی یا اختاللی

 را خودمهان  کهه  مها  !دارد نهدن انخار خهود  بیمهاری  وا :فتنهد گ  مهی  و نهد ددا می نشان همدیگر به را وا و

 !است بیمار وا نداخار نمی را خودش ی ما وآمده روستا که نفر یک این ؛هستیم سالم نیماخار می

 تعمومیّه  چنان ،بودن دیگران از یابی عیب دنبال منفی نگاه با و ستجسّ این ،سوءظن این اوقات گاهی

 ههایی  صهحنه  بهه  و کند یتلقّ مثبت تعبیر و ظن حسن با را دیگران رفتارهایکسی  اگر که کند می پیدا

 انسهان  عجهب کهه   دکنن می این بر حمل دیگران ،ندوزد چشم باشد داشته بدی معنای است ممکن که

                                            

ْنیا َو اْْلِخَرةِ  یيَن آَمُنوا َلُهْم َعذاب  َألیم  فِ الَّذِ  یاْلفاِحَشُة فِ   یعَ يَن ُيِحبُّوَن َأْن َتشِ ِإنَّ الَّذِ . 3  .11ی  ی نور، آیه سوره :الدُّ
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 قضهاوت  سهطحی  چقهدر  !کنهد  می قضاوت ابلهانه مثالً وا چقدر ،ذکاوتی بدون انسان عجب ،لوحی ساده

 !ندارد سوءظن که چرا !کند می

مبتالسهت و  های اخالقی  به بیماری شدّت به ما ی جامعه فانهسّشود؛ متأ طور می گاهی اوقات جامعه این

به آن احساس بیماری نداریم؛ به این بیماری مبتال هسهتیم و چنهین    و اصالً نسبت ت پیدا کردهعمومیّ

 !به آن نداریم احساسی نسبت

ایهن یهک اخهتالل     ؛ی است؛ اینکه باور کنیم که این یک بیماری اسهت ی بسیار مهمّ این مسئله، مسئله

شهنیدیم، از آن بهدترین   آید برخهورد کهردیم و چیهزی از او     است که تا با فردی که از او خوشمان نمی

ر سیاسهی یها اجتمهاعی    چهون از نظهر تفکّه    ؛آیهد  تعبیر ممکن را کنیم. چرا؟ چون از او خوشهمان نمهی  

مشهکل داریهم؛ سهعی    او از نظر روابط خانوادگی، روابط فامیلی یا روابهط دوسهتی بها     ؛جناح نیستیم هم

 را منفی تعبیر کنیم.  او چیز کنیم همه می

که این توجّه در ما جدّی شود؛ تا بیمار باور نکند که بیمار است، درصهدد معالجهه   تقدیر، امیدوارم هر به

آید که  کار میه وقتی بوجود دارد، گمانی  آید. راهکارهای قشنگی که در مورد مقابله با بیماری بد نمی بر

 ی معالجهه  بایست درصدد هایم بیماری است و می گمانی بیماری خود را باور کند. باور کند که بدانسان 

برد  خواهد بهرهبرای او قابل استفاده خواهد بود و از آن  معالجهآن وقت است که راهکارهای  یم؛آآن بر

 کرد. و خودش را درمان خواهد

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 


