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 مقدمه. 1

مورد نوع تعامل فرد  در زیرود و گاه نیکار مدهد، بهیکه فرد انجام م یو نوع کار یدر مورد چگونگ یواژه گاه نیا ؛کردن است یکین یبه معنا ،احسان در لغت

بدون  یگرید یبرا یانجام کار یمعنا به ،اما در مورد دوم ؛خوب انجام دادن کار یبه معنا ای ،انجام کار خوب است یبه معنا ای، احسان ، در مورد اولگرانیبا د

، کرد یکیبه شما ن یکه اگر کس انیب نی؛ به اادا شود یمعناست که حق هر صاحب حق نیعدل به ا ؛است نیدر هم زیتفاوت احسان با عدل ن ؛داشت استچشم

، اما نه دیانجام ده یکار یگرید یآن است که برا ،اما احسان ؛دیاو را بپرداز د، مزانجام داد یشما کار یاگر برا ای، دیکن یکیشما در مقابل به همان اندازه به او ن

در  ؛کار رفته استاحسان در هر سه معنا به مجید، در قرآن ؛[1]که به شما پرداخته است  یو نه در برابر مزد است شما انجام داده یکه او برا یدر برابر کار

)صلی اهلل  امبری؟ پبه چه معناست یکوکاریکه ن دندیپرس، [2] عمال« نتبلوهم أیهم أحس» هیآ درباره )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریاست از پ آمده تیروا

بر اساس  ؛[3] تر استشتابان یتر و بـه طـاعات الهزکنندهیپره ی، از محرمات الهتراز شما عاقل کیکه کدام  دیازمای: تا شما را بندپاسخ داد علیه و آله و سلم(

در تعامل شخص با  یعنی، مورد دوم احسان در زین اتیآ یدر برخ ؛کار رفته استانجام دادن« به کوینانجام دادن« و » کویکار ن» ی، احسان به معناتیروا نیا

کردن به  یکی، ن: مراد از احساندیفرمایم[ 4] « إن اهلل یأمر بالعدل و اإلحسان و ایتاء ذی القربی ...» هیآ لیدر ذ )ره( ییعالمه طباطبا ؛کار رفته استبه گرانید

کردن شامل چه  یکین تا روشن شود میآن بپرداز یهامصداق انیبه ب ستیبای، ممیافتیاحسان را در یحال که معنا[؛ 5] کارانجام دادن  کوین، نه است گرانید

از  یکی ،یعال یزهایانجام دادن چ یاحسان به معن ؛میکنیم انیب نیاحسان را تحت دو عنوان احسان به مردم و احسان به والد یهامصداق ؛است ییرفتارها

)چرا  مانی( و اشودو کدام کار، اخالقی تلقی می اسالم )کدام کار بهتر است انجام شود یدهایکاو احسان. در مقابل ت مانیاسالم، ا ؛اسالم است ندید سه گانه اابع
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جا  ،طور معمولبه نیا ؛شودیم دهینام "محسن" ،دهدیانجام م ،است یکه آنچه را عالیکس ؛و همراه با قصد است ییاحسان ابتدا دهیعق ،بهتر است انجام شود(

-احسان را به ،یمکاتب اسالم یبرخ .ابدیدست  کند،یحکومت م زیکه بر همه چیاهلل، کس تیبه احسان درست با کمک و هدا تواندیافتاده است که شخص م

 .دهدیرا شرح م یرونیاغلب ابعاد ب ،عتیکه شریدر حال ،کنندیم فیاسالم توص یدرونعنوان ابعاد 

هر  ،عالوههب ؛مسلمان است کی ،یو مؤمنات( است، بلکه هر انسان مؤمن نیمؤمن )جزو مؤمن ،یبهتر است روشن شود که نه تنها هر مسلمان ،اول بحث در

که هم  انهطور صادقبه کوکاریشخص خوب و ن کی)محسن(، جز  کنندهیکین کی ؛ستین یکوکاریانسان ن لزوما ،اصول اسالم اعتقاد دارد یکه به تمام یمسلمان

 .[6] ستین ست،ا یقیمومن حق کیمسلمان است و هم  کی

 

 متن بررسی  .2

 و بررسی آن احسان .1.2

در این خصوص  ؛داردیکنندگان را دوست میکیخداوند به صراحت فرموده است ن ،متعدد یاتیدر آ ؛است یکیاحسان و ن ،از اصول حاکم بر رفتار مؤمن یکی
 داریم:

 ؛[7]: وأنفقوا فی سبیل اهلل وال تلقوا بأیدیکم إلى التهلکة وأحسنوا إن اهلل یحب المحسنین آیه
 . داردیرا دوست م کوکارانیکـه خـدا ن دیکن یکیو ن رسانیدیو خود را با دست خود به هالکت م دیو در راه خدا انفاق کن :آیهترجمه 

 ؛[8] الذین ینفقون فی الشراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عـن النـاس واللـه یـحب المحسنین :آیه
 نکوکاران را دوست دارد. ندو خداو گذرندیو از مردم در م برندیو خشم خود را فرو م کنندیانفاق م یو تنگ یهمانان که در فراخ :آیهترجمه 

 :دهدیکنندگان مژده میکی، خداوند به ناتیآ یدر برخ نیهمچن
 المحسنین؛اهلل على ما هداکم وبشر : لن ینال اهلل لحومها وال دماؤها ولکن یناله التقوا منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا آیه

 شما یها را براگونه خداوند آننیا ؛رسدیشماست که به او م یتقوا نیا ی، ولدیبه خدا نخواهد رس شانیهاها و نـه خـونآن یها[ گوشتهرگز ]نه: آیهترجمه 
 مژده ده. را کوکارانیو ن دیکن ادی یبـه بـزرگ است، نـمـوده ـتی، تا خدا را به پاس آنکـه شـمـا را هـدارام کرد
 :[9] دهدیدستور م یکیمردم را به ن زین اتیآ یادر پاره

 ؛[10]إن اهلل یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون : آیه •
o  دهدیبه شما اندرز م ؛داردیاز کار زشت و ناپسند و ستم باز مدهد و یفرمان م شاوندانیو بخشش به خو یکوکاریو ن ی، خدا به دادگرقتیدر حق :آیهترجمه ،

 .دیریگ باشد که پند
  .سفارش شده است زین ازمندانیو ن مانیتی، شاوندانی، خونیاحسان به والد

السبیل  ابن والصاحب بالجنب  الجار الجنب و و الجار ذی القربى المساکین و الیتامى و بدى القربى و بالوالدین إحسانا و ال تشرکوا به شیئا و اعبدوا اهلل و : وآیه •
 ؛[11]ما ملکت أیمانکم إن اهلل ال یجب من کان مختاال فخورا  و
o  و  شیخو هیو مستمندان و همسا مانیتیو  شاوندانیباره خوو در دیو به پدر و مادر احسان کن دیمگردان کیرا با او شر یزیو چ دیو خدا را بپرست: آیهترجمه

 نید ژهی، ودستور نیاالبته  ؛داردیدوست نم ،فروش استرا که متکبر و فخر یکه خدا کس دیکن یکیو در راه مانده و بردگان خود ن نیو همنش گانهیب هیهمسا
 .سفارش نموده است لتیفضنیبد زیرا ن انیاد گرید روانی، بلکه خداوند پستیاسالم ن

 [؛12]...  المساکین والیتامى  ذی القربى و بالوالدین إحساناً و تعبدون إال اهلل وإذ أخذنا میثاق بنی اسرائیل ال  : وآیه •
o دیو مستمندان احسان کن مانیتیو  شانیو خو و به پدر و مادر دهیجز خدا را نپرستکه : » میمحکم گرفت مانیپ لیو چون از فرزندان اسرائ: آیه ترجمه » . ... 

-یم )صلیاهلل علیه و آله و سلم( امبریبه به نقل از پ السالم()علیه امام صادق ؛شده است دیکات اری، بسبر احسان زین السالم()علیهم تیو اهل ب امبریدر سخنان پ
-یبه کسان یکیاند و نروا داشته یکه به تو ستمی؟ بخشودن کسانهستند یو اخرت چه کسان انیخداوند در د یهادهیآفر نیشما را خبر دهم که بهتر ای: آدنیفرما

 نی، برترمانیا نی، برترمتیکردن را غن یکین السالم()علیه نیرالمؤمنیام ؛[13] کرده است غیرا در یکه از تو مالیاند و عطا کردن به کسدهکر یکه به تو بد
 دیتردی، بشدیظاهر م یاگر احسان به شکل انسان: »دنیفرمایم شانیا گرید یتیدر روا نیهمچن ؛[14] داندیمنقبت م نیاسالم و برتر نتی، زمانی، رأس اشرف
 یتیدر روا ؛«ستین کوکاریتر از پاداش حاکم عادل و مرد نبزرگ ،نزد خداوند سبحان یپاداش: »دنیفرمایم گرید ییو در جا [15]"نداشت«  یرینظ ییبایدر ز

-یژگیاز و ،احسان اتیروا یدر برخ .[16]کردن به مؤمنان«  یکیاشتن و نورع د کوی: نستیمعادل آن ن یاست که عمل زیدو چاز آن حضرت آمده است: » گرید
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 نیکه به والدیکسان یکه براالسالم( )علیهم تیو اهل ب امبری. پ[17]احسان کند  گرانیآن است که به د میکر ؛گوار شمرده شده استو بزر میشخص کر یها
 امام ؛کندیم یکیبه من ن لیخبر دادم که پسرم اسماع السالم()علیه : به امام صادقدیگویم انیبن ح عمار ؛قائل بودند یاژهی، احترام وکردندیم یکیخود ن
 ؛نزد او آمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریپ یخواهر رضاع ؛ون محبت من نسبت به او افزون شدداشتم و اکنی: من او را دوست مندفرمود السالم()علیه
خواهر  ؛آن نشاند و با او به گفتگو نشست، شـاد شـد و باالپوش خود را پهن کرد و او را بر به او افتاد  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریکه چشم پیهنگام
 ؛با او مانند خواهرش رفتار نکرد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریاما پ ؛رادرش آمدبرخاست و رفت و ب یمدتپس از  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، امبریپ یرضاع

 .[18]کند یبه والدینش احسان م یاز و شیخواهرش ب رای: زند؟ فرمودیمانند خواهرش رفتار نکرد ی: چرا با ودندیپرس شانیاز ا

 مصداق احسان به مردم  .2.2

نقل  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریاز پ السالم()علیه امام صادق ؛است شده دیکاموضوع ت نیبه کرات بر ا ،اتی: در رواهایکمک به مردم در هنگام سخت (1
در هنگام  ،و هفتاد و دو مشکل در آخرت ایمشکل در دن کی؛ کندی، هفتاد و سه مشکل از مشکالت او را حل مکند، خداوند یاریرا  یکه مؤمنی: کسندفرمود

ش ایدر هنگام شدت گرفتار ،خود بانیبرادر مؤمن درمانده و سردرگر ادیکه به فری: کسآمده است السالم()علیه از امام صادق گرید یتیدر روا [؛19ی ]عظم هیبل
ها رحمت نیاز ا یکی ؛سدینویم یاو هفتاد و دو رحمت اله یکار برا نی، خداوند در برابر اکند تا به خواسته خود برسد یاریاو را برطرف و او را  یبرسد و ناراحت

 [.20] شودیم رهیذخ امتیروز ق یهایسخت یآخرت او برا یبرا گریرحمت د کیو هفتاد و  کندیاو را اصالح م شتیو امر مع شودیشامل حال او م ایدر دن

-یمردم م یهایازمندیرفع ن یدارد که برا یبندگان نیزم ی: خداوند در روشده است تیرواالسالم( )علیه: از امام کاظم مردم یهایازمندیرفع ن یتالش برا (2
 از امام صادق یتیدر روا ؛[21] کندیدل او را شاد م امتی، خداوند روز قرا شاد کند یکه مؤمنیکس ؛نداو بالها در امان هایاز سخت ،امتیدر روز ق نانیا ؛کوشند
 .[22]دادن هزار بار اسب در راه خداست  هبهتر از آزاد کردن هزار برده و بهتر از صدق ،: برآوردن حاجت مؤمنآمده است السالم()علیه

-مالطفت یکه برادر مسلمان خود را با سخنی: کسدنیفرمایم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریبه نقل از پ السالم()علیه : امام صادقمؤمنان داشتن یگرام (3
 .[23] درحمت خداوند قرار دار هیر ساد ،ستحال ا نیکه در ایهنگامتا ، بدارد یو با رفع مشکلش گرام زیآم

، خداوند دیاز مسلمانان را خدمت نما یکه گروه یلمان: هر مسندفرمود )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریاز قول پ السالم()علیه نیرالمؤمنی: امخدمت به مردم (4
 .[24] بخشدیکار مها به او خدمتدر بهشت به تعداد آن

 احسان به والدین  هایمصداق. 3.2

به نقل آن  نجای، در اتیروا نیا تیلذا با توجه به جامع ؛شده است انیب نیاحسان به والد ادیقمص نیتراز مهم یبرخ السالم(،)علیه از امام صادق یتیدر روا
؟ ستیچ نیکه احسان به والد دمیرس« پسخن خداوند عزوجل »و بالوالدین إحسانا نیدر مورد ا السالم()علیه : از امام صادقدیگویوالد م یاب ؛میکنیبسنده م

، یکن هیآنان ته ی، برااست از تو بخواهند ازشانیرا که مورد ن یزیاز آنکه چ شیو پ یرفتار کن یخوبها بهاست که با آن نیاحسان ا: ندفرمود السالم()علیه امام
 سپس امام ؛«؟دی، انفاق کندیاز آنچه دوست دار نکهی، تا ادیرسینم یکوکاریبه مقام ن» :دیفرمایمگر خداوند نم ؛کنند هیهرچند خود آنان بتوانند آن را ته

است که اگر  نی، مراد اان آف نگو و آنان را از خود مران«، به آندندیرس یریها به سن پآن یهر دو ای یکیاگر سخن خداوند که » نی: اما اندفرمود السالم()علیه
 نی، مراد ابگو« کوین یبه آنان سخنخداوند فرمود: » نکهی« و ازدند، آنان را از خود مران را، به آنان آف نگو و اگر تو و مادر موجب آزار و زحمت تو شدندپدر 

در برابر آنان متواضع باش و بال رحمت که » زیسخن خداوند ن نیا ؛کوستی، سخن نمقام نیسخن در ا نیا ؛امرزدی، بگو خداوند شما را باست که اگر تو را زدند
 ها مقدم نشوبلند نکن و بر آن و ها باال مبرآن یاز صدا شیرا ب تیبه آنان نگاه مکن و صدا یمعنا است که جز با چشم رافت و مهرباننی، بد«یبر آنان بگشا

[25]. 
و  دیرس )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریخدمت پ ی: مردندفرمود السالم()علیه امام صادق ؛مقدم شده است زیبر جهاد ن ،نی، احسان به والداتیروا یدر برخ

اگر  ؛: در راه خدا جهاد کنندبه او فرمود )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریپ ؛کار نشاط دارم نیا یعالقه و برا ،! به جهاد در راه خداارسول خد ی: اعرض کرد
که  یمانند روز، یعهده خداوند است و اگر سالم برگرد، مزد تو بهیریجنگ بم دانیاز م رونیو اگر ب یخوریم یروز ندو در نزد خداو یا، زندهیکشته شو
اند و دوست ندارند به ه که گمان دارند به من انس گرفتهدارم سالخورد ی! پدر و مادررسول خدا ی: امرد عرض کرد ؛یا، از گناهان پاک برگشتهیمتولد شد

 کیبهتر از  ،روز آنان با توشبانه کیانس گرفتن  ،سوگند به آنکه جانم در دست اوست ؛: نزد آنان بمانندفرمود )صلی اهلل علیه و آله و سلم( امبریپ ؛برومجهاد 
 .[26]سال جهاد در راه خداست 

 منشا احسان  .4.2

عالمه  ؛سترا قرار داده ا گرانیاحسان به د ،و در رتبه سوم شاوندانینخست و پس از آن خو تیرا در اولو نی، والدگرانیاحسـان بـه د یبندتیاسالم در اولو
 شاوندانی، سپس به خونیبه والد ت، به مردم دستور داده نخستیاهم بیترت، بههیآ نیخداوند در ا :دیفرمایم [27] هاز سوره بقر 83 هیآ لیدر ذ )ره( ییطباطبا
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را  نیاحسان به والد ،خداوند زین یدر موارد متعدد ؛[28] کرده است انیمقدم کرده و در آخر فقرا را ب گرانیرا بر د میتی زین شاوندانیخو انیدر م ؛احسان کنند
 انیرا بعد از شرک به خداوند ب نیخداوند به کرات عقوق والد زی، نگرید یاز سو؛ ماست یمدعا یایخود گو نیکه ااست کرده  انیب گانهیپس از پرستش خداوند 

 .[29] گناهان است نیتراز بزرگ ،نیدهد عقوق والدیکه نشان م است کرده
به  ،سو کی: نخست آنکه از توان به دو مطلب اشاره کردی؟ در پاسخ ماسالم برخوردار است یدر نظام اخالق یبلند گاهیجا نیچناز  ،نیاما چرا احسان به والد

 :کندیم دییاحکم را ت نیهم زیو شرع ن ستین یکیجز ن یکی، پاداش نحکم عقل یمقتضا
 ؛[30]: هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان آیه •
o  احسان جز احسان است؟ اشمگر پاد: آیهترجمه 

پرورش فرزندان و رشد  زیاست و پس از آن ن نیاز والد ،هااصل وجود آن رای؛ زنعمت فرزندان هستندیول نیتربزرگ ،، پدر و مادر پس از خداوندگرید یاز سو
که چنان ،نکنند یکیخود ن نیاگر فرزندان به والد آنکه ومد ؛کنند یکیخود ن نیبه والد دیبایبه حکم عقل م زیفرزندان ن نیبنابرا ؛هاستها مرهون زحمات آنآن

خواهد  انیاز م یجامعه بشر جیتدربه جهینت فرزندان نخواهند داشت و در تیخانواده و توالد و ترب لیتشک یبرا یازهیافراد انگ گفته است )ره( ییعالمه طباطبا
مستلزم احسان و  نیپدر و مادرند که ا کیشان فرزندان یو جملگ انسان هستند نوعانچرا که آنان هم؛ است یضرور یامر زین گرانیاحسان به د ؛[31] رفت

و محبت و لطف به آنان  ی: قلب خود را از مهرباندنسینویمالسالم( )علیهمالک اشتر جناب در نامه خود به  السالم()علیه یامام عل سببنیبد ؛هاستبه آن یکین
نوع هم ایتو هستند  ینیبرادر د ای: اندکه مردم دو دسته ؛ چراشماردیم متیرا غن دممباش که خوردن مر یخوارماالمال کـن و چـون گـرگ آدم [مردم مصر]=
-)علیه از امام صادق یتیروا. در کندیاستوار م ینوعو هم ینید یبرادر هیاحسان و محبت به مردم مصر را بر دو پاالسالم( )علیه، امام تیروا نیدر ا ؛[32]تو 

 نیدر ا؛ [33] شوندیم یخوابیدچار ب زین گرانی، دشود یها دچار مشکلاز آن یکیو هرگاه  مادرندپدر و  کی؛ فرزندان درند: همانا مؤمنان براآمده است السالم(
 یشتریو تعامل ب یکیبه سبب نزد یدافرا است یهیالبته بد ؛داندیر مپدر و ماد کیاز داشتن  یرا ناش گریکدیمؤمنان با  یدردهمالسالم( )علیهامام  زین تیروا

 .[34]اند در رتبه دوم قرار گرفته شانیخو ،رو در قرآننیاز ا ؛سزاوارتر به احسان هستند ،گرانیبا د سهی، در مقادارندکه با فرد 

 آثار احسان  .5.2

 :شودیها اشاره مآن نیتراز مهم یدارد که به برخ یاریبس یامدهایپ ،گرانیاحسان به د
 .کندیم یاریکننده است و او را در مشکالت یکی، خداوند همواره همراه ناتیاز آ ی: بر اساس برخخداوند یهمراه. 1
 ؛[35] : إن اهلل مع الذین اتقوا والذین هم محسنونآیه •
o  کوکارندیها ناست که آن یاند و با کسانداشتهکـه پـروا  ستا ی، خـدا بـا کسانقتیدر حق :آیهترجمه. 

احسان و  آید؛یبه دست م گرانیدل د ،: با احساندنیفرمایم السالم()علیه نیرالمؤمنیام ؛شودیها م، محبوب آنکندیم یکین گرانیکه به دی: کستیمحبوب .2
 .[36] دارندیدوست م، مردم او را شود ادیآنکه احسانش ز ؛سبب محبت است ،گرانیبه د یکین

 ییآقا نیع یکیآمده است ن السالم()علیه نیرالمؤمنیامدر کلمات گهربار  ؛ابدییو عظمت م ی، در نظر آنان بزرگکند یکیکه به مردم نی: کسو عظمت یبزرگ. 3
مرتبه با احسان است  یو بلند یمحقق بزرگ ،یجاللت و بزرگ، شود ادیافزون و تحمل ز هایکیهرگاه ن؛ کن تا ارج و قدرت افزون گردد یکیبه مردم ن ؛است

[37]. 

. گرددیو بالها از او دفع م ادیز یو یهاراه نعمت نیو از ا کنندیم یکیدر مقابل به او ن زین گرانی، دکندیم یکین گرانیکه به دی: کسجلب نعمت و دفع بال. 4
 .[38] گرداندیو بالها را برم یها را جارنعمت یکین ؛کنند یکیکن تا به تو ن یکی: ندنیفرمایم (السالملیه)ع یعلامام 

؛ حال آنکه بر ، مقابله به مثل استستیناشا یو کارها هایبرداشتن دشمن انیاز م یراه برا نیپندارند بهتریمردم م دشمنان و اصالح آنان: معموال ی. سرکوب5
قطع شود و  یکارشود دور و تسلسل باطل خشونت و زشتیکار موجب م نیا رای، زکردن است یکین هایکارمقابله با زشت یاراه بر نی، بهترینید یاساس مبان

 زیآمتیموارد موفق شتری، اما در بندارد ییمورد همه افراد کارا و در شهیروش هم نیالبته ا ؛دگرد مانیخود پش یها، از کردهبه خود آمده زیدشمن ن ییاز سو
-یم السالم()علیه یعل ؛دیهمه مشرکان را بخش ،که به هنگام فتح مکه؛ چناناصل استوار بود نیبر هم زین )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اکرم امبریپ رهیس ؛است
کار آنان را  نیهاست و اتو به آن یکارتر از زشتکنندهناراحت اریآنان بس ی، بـراانـدکـه بـا تـو حـلـه کـرده یکردن تـو بـه دشمنان و حسـودانـ یکی: ندنیفرما
 .[39] خواندیم فرا اصالحبه 

 راه نیکوکار شدن  .6.2

 نینخست نیبنابرا ؛در پدر و مادر واحد داشتن شهیو ر ینوعاند و دوم همبه شخص کرده گرانیکه د ی: نخست احسانردیگیم هیما زیاز دو چ گرانیحسان به دا
 زهیانگ گذارندیدر کار است که نم یبسا موانعچه رای؛ زستین یکاف ییبه تنها نیاما ا ؛مطلب است نیبه ا افتنی، توجه گرانیاحسان به د زهیانگ جادیا یشرط برا

 .[40] برسد تیاحسان به فعل
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: دیفرمای، مکندیامر م کانیو نزد نیکه در آن به احسان به والد یاهیخداوند در ادامه آ ؛، تکبر و غرور استنیوالد ژهیو، بهگرانیاز موانع مهم احسان به د یکی
 یکی، تکبر هیآ نیاند با توجه به اگفتهمفسران  یبرخ ؛داردیدوست نم ،فروش استرا که متکبر و فخر ی؛ خـدا کس[41]إن اهلل ال یحب من کـان مـختاال فخورا 

 یعنی، نخست به منشأ احسان دیبایبه مقام احسان م دنیرس یبرا نیبنابرا [؛42]است  نیوالد ژهیوحقوق مردم به یسر باز زدن از ادا یهاعلت نیتراز مهم
 .برداشت انیتکبر و غرور را از م یعنی، و سپس مانع احسان افتیتوجه  یمصنوع ینعمتیول

 احسان یاجتماع یکارکردها .7.2

ها اشاره کرد که خداوند  انسان انیم یو دوست تیمیصم یجادیعنوان عامل ابه احسان به ،یتوان در حوزه عمل اجتماعیکارکردها و نقش سازنده احسان م از
از  یکیعنوان به یکوکاریاز احسان و ن ستیبایم ،ابدیدست  یجهان نیا یزندگ شیو آرامش و آسا یویبخواهد به سعادت دن یاجامعه ایو  هرکس: کندیم انیب

که  اهدخویدهد و از مردم مینکته توجه م نیبه ا ،سوره زمر10سوره نحل و  30 زیعمران و نسوره آل 148 هی. خداوند در آ[43] اسباب و عوامل آن توجه کند
 .[44] فرد و جامعه توجه کنند یاز عوامل خوشبخت یعنوان عاملبه یکوکاریبه احسان و ن ستیبایم ،هستند یویدن یاگر خواهان سعادت و خوشبخت یحت

توان یم یول ،کندیم انیآخرت ب یاثر و کارکرد را برا نیا ونسیسوره  26 هیچند که آ هر ؛کندیاشاره م یبه آبرومند ،احسان یاجتماع یاز کارکردها خداوند
 زین ایدر دن کوکاریشخص ن یبر حفظ آبرو یاول قیبه طر ،کندیاو اقدام م یشخص به حفظ آبرو یکوکاریکه خداوند که در آخرت به سبب احسان و ن افتیدر

تا  ،رندیر احسان بهره گاز ابزا ستیباینام ستار و غفار مخداوند به یو ظهور و تجل شیخو یحفظ آبرو یها براتوان گفت که انسانیاساس م نیا بر ؛کندیاقدام م
 .[45] را در جامعه حفظ کنند شیخو یخداوند قرارگرفته و آبرو تیستار هیدر سا

شده سوره صافات اشاره  121و  114 اتیاست که در آ یو خاص خداوند بیغ یاز امدادها یمندبهره ،کرد انیتوان بیاحسان م یکه برا یگرید یکارکردها از
 ببکند که خداوند به سیم انیب اتیآ نیخداوند در ا ؛شده است انیب لیئاسرا ی( و قوم بنالسالملیه)ع یبه حضرت موس یبیغ یکه در گزارش امدادها است

داده  رهیغلبه و چ شیآنان را بر دشمنان خو ژهیو یهااص قرارداده و با امدادها و نصرتتوجه خ در مصر آنان را مورد شیدر دوره اسارت خو لیئاسرا یاحسان بن
 .[46]است 
که به یکس رایز ،باشد یعیطب یامر دیمطلب شا نیا ؛است یحوزه عمل اجتماع در ژهیواحسان به یکارکردها گریاز د زین یقدرت و منزلت اجتماع یاعطا

در چشم  ،دهد سبخود پاسخ درست و منا یازهایکند تا به نیاو را کمک م یشخص یاریبا کمک و  ایرا برآورده سازد و  یکس ازیبخشد تا نیرا م یزیچ یگرید
 . [47] مند خواهد شدبهره زین یاز منزلت و اعتبار اجتماع ،مردم انیدر م تیگونه است که با محبوبنیو ا شودیها مکند و محبوب آنیو دل مردم جا باز م

 احسان یشخص یکارکردها .8.2

بدان  106و 105 اتیاشاره کرد که خداوند در آ یشخص در امتحانات اله قیو توف تیتوان به موفقیم زین یویدن یدر حوزه امور معنو یشخص یکارکردها از
 شدیم دهشمر کوکارانیاهل احسان بوده و از جرگه ن یبوده است که و نیا ،(السالملیه)ع میحضرت ابراه قیاز علل توف یکیدارد که یم انیدهد و بیتوجه م

[48]. 
 بر ؛شماردیاحسان برم یسوره برا نیهم 121و  115و  114 زیسوره صافات و ن 80تا  75 اتیاست که خداوند درآ یآثار گریبزرگ از د یهااز اندوه و غم ییرها

از  ییافزون بر کارکردها ؛ود را از رنج واندوه و غم برهاندخ گرانینسبت به د یکوکاریاحسان و نتواند با یم ،بزرگ است یگرفتار اندوه و غم یاساس اگر کس نیا
که طالب علم و حکمت یکند کسیم انیخداوند ب ؛برشمرد زین یبه مقامات و کماالت انسان یابیدست یمهم برا یرا عامل یکوکاریتوان احسان و نیدست م نیا

 .[49] مند شودآن بهره دیفوامقامات برساند و از  نیخود را به ا یکوکاریاز ابزار احسان و ن یریگتواند با بهرهیاست م
 یبرخوردار ،سوره قصص14 زیو ن وسفیسوره 22 هیشمارد و در آیاشخاص برم یکوکاریاحسان و ن وهیرا ثمره و م یعلم و دانش اله افراد از یبرخوردار خداوند

خواهد که با یشمارد و از مردم میآنان برم یکوکاری( را به علم و دانش خاص به سبب احسان و نالسالملیه)ع یحضرت موس ( والسالملیه)ع وسفیحضرت 
 .[50] رندینگ دهیمند شوند و آن را نادبهره یکوکاریبه علم و دانش خاص از احسان و ن یابیدست یبرا ،تیدو نمونه و سرمشق انسان نیاز ا یرویپ

 در ؛شماردیمقام برم نیا گرفتن در به آن را به سبب احسان و قرار یابیو دست یاز علم کتاب آسمان یمندبهره یسوره صافات حت 121تا  114 تایدر آ خداوند
 .[51] شود ادیاز آنان  محسنعنوان واهند شد که اهل احسان شوند و بهاز علم و دانش آن برخوردار خ ایو  ابندییدست م یبه کتاب آسمان یتنها کسان قتیحق

 یکند تنها کسانیم دیتاک قتیحق داند و دریسبب احسان مرا به تیو حکومت و وال یانسان به مقام داور یابیدست ،سوره قصص14و  وسفیسوره  22 اتیآ
محبت  جلباحسان عامل  رای؛ ز[52] نام بشناسند نیرا به ا شانیکه اهل احسان باشند و مردم ا رندیقرار گ تیو حکم یتوانند در مقام حکومت و داوریم
مردم برخوردار از  انیدر م ،شناسندینام م نیرا به ا شانیکه اهل احسان هستند و مردم ایکسان ژهیوبه ؛آنان است تیقدرت و حکومت و حکم رشیو پذ گرانید

 [.54] برندیسود م یمنزلت اجتماعباشند و از یم [53] کینام ن

 گیری. نتیجه3
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 به که شده گرفته حسن ریشه از ،نیکوکاری معنای به احسان که شد بیان ؛شد سیربر آن از ابعادی و هشد انجام ایمطالعه احسان خصوص در ،مقاله این در
 است، پسندیده امری شرع و عقل و عرف نظر از احسان، کهجایی آن از ؛است پسندیده و نیک کار معنای به ،قرآنی کاربردهای در ؛است پسندیده و نیک معنای

 شودمی موجب و رودمی شماربه بشر تکاملی ابزارهای ترینمهم از یکی ،قرآن نظر از هم و باشدمی برخوردار اجتماعی رفتارهای در هم بلندی جایگاه و اهمیت از
 .است شده معرفی کائنات به و انتخاب خداوندی عنوانبه که اوست شرافت و کرامت و انسانیت مقام شایسته که برسد جایگاهی به انسان تا

 شد ذکر کریم قرآن هایسوره و آیات و( السالملیهمع) ائمه و پیامبران از احادیثی همچنین شد؛ اشاره روزمره زندگی در احسان انواع و درجاتبه  مقاله، این در
 .شود استفاده زندگی در ،کاربردی بسیار آیات و احادیث از که شودمی توصیه؛ است شده ارائه احسان مورد در زیبایی بسیار نصایح آن در که

 

 منابع

 .517 فحه، ص1 لدو ج 354 فحه، ص12 لد، جزانی، المییطباطبا نیمحمدحس [1]

 .7(، آیه 18 ف )سورهکه سوره [2]

 .259 فحه، ص13 لد، جزانی، المییطباطبا نیمحمدحس [3]

 .90 ، آیه(16 سورهحل )نسوره قرآن کریم،  [4]

 .354 فحه، ص12 لد، جزانی، المییطباطبا نیمحمدحس [5]

 .98 فحهص ،اخالق اسالمیکتاب  ،محمد داوودی [6]

 .195 ، آیه(2 سورهسوره بقره )قرآن کریم،  [7]

 .134 ، آیه(3 سورهعمران )سوره آلقرآن کریم،  [8]

 .37 ، آیه(22 سورهسوره حج )قرآن کریم،  [9]

 .90 ، آیه(16 سورهحل )نسوره قرآن کریم،  [10]

 .36 ، آیه(4 سورهسوره نساء )قرآن کریم،  [11]

 .83، آیه (2 سورهسوره بقره )قرآن کریم،  [12]

 .107 فحه، ص2 لد، جی، الکافینیکل عقوبیبن محمد  [13]

 .382 فحه، صدررالکلم، غررالحکم و یآمد یمیتم [14]

 .383 فحه، صسوره همانقرآن کریم،  [15]

 .سوره همانقرآن کریم،  [16]

 .1384 فحه، صهمان [17]

 .200 فحه، ص2 لد، جی، الکافینیکل عقوبیمحمدبن  [18]

 .سوره همانقرآن کریم،  [19]

 .193 فحه، صهمان [20]
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 .سوره همانقرآن کریم،  [21]

 .207 فحه، صهمان [22]

 .208 فحه، صهمان [23]

 .همان سورهقرآن کریم،  [24]

 .107صفحه  ،کتاب اخالق اسالمی ،محمد داودی [25]

 .157 فحه، ص2 لد، جهمان [26]

 .161 فحه، صمانه [27]

 .3آیه  (،2)سوره  سوره بقرهقرآن کریم،  [28]

 .221 فحه، ص1 لد، جزانی، المییطباطبا نیمحمدحس [29]

 .396 فحه، ص7 لد، جهمان [30]

 .60 فحهص (،55 )سوره سوره الرحمنقرآن کریم،  [31]

 .396 فحه، ص7 لد، جزانی، المییطباطبا نیمحمدحس [32]

 .427 فحه، صالبالغهنهج [33]

 .165 فحه، ص2 لد، جی، الکافینیکل عقوبیمحمدبن  [34]

 .128 آیه (،16 سورهحل )نسوره قرآن کریم،  [35]

 .385 فحه، صغررالحکم و دررالکلمکتاب آمدی،عبد الواحد تمیمی  [36]

 .همان [37]

 .همان [38]

 .387 فحه، صهمان [39]

 .108صفحه  ،کتاب اخالق اسالمی ،محمد داوودی [40]

 .36 فحهص(، 4)سوره سوره نسا قرآن کریم،  [41]

 .387فحه ص ،3لد ج ،تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی [42]

 .34 هیآ، سوره فصلتقرآن کریم،  [43]

 .10، آیه (39)سوره  سوره زمرو  30 ، آیه(16)سوره  سوره نحل، 148 هیآ ،(3)سوره  عمرانسوره آلقرآن کریم،  [44]

 .26 هیآ(، 10)سوره  ونسیسوره قرآن کریم،  [45]
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 .121و  114 اتیآ(، 37)سوره  سوره صافاتقرآن کریم،  [46]

 .56 هیآ (،12)سوره  وسفیسوره قرآن کریم،  [47]

 .102صفحه ،یکتاب اخالق اسالم ،یمحمد داوود [48]

 .121و  115 ،114 و آیات 80تا  75 اتیآ (،37)سوره  سوره صافاتقرآن کریم،  [49]

 .14آیه  (،28)سوره  سوره قصص قرآن کریم، [50]

 .121تا  114 اتیآ(، 37)سوره سوره صافات قرآن کریم،  [51]

 .14(، آیه 28)سوره  سوره قصصو  22 هیآ(، 12)سوره  وسفیسوره قرآن کریم،  [52]

 .80تا  75 زیو ن 121تا  104 اتیآ (،37)سوره  صافاتسوره قرآن کریم،  [53]

 .56 هیآ (،12)سوره  سفیوسوره قرآن کریم،  [54]


