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 احسان و نيكو كاري آثار و فوايد

 

 

 

 

 فيضيه سهرابي نيا مهناز شريفي، مرضيه دارابي، رحماني، سارا سهرابي نيا، ذليخا

 

 

از جمله مفاهيم ارزشمندی که در آموزه های ديني به خصوص قرآن کريم، مورد عنايت و  چكيده:.1

نيکوکاری است. احسان و نيکوکاری کارکردهای زيادی و  توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان

نظر اسالم در مسئله احسان و نيکي به  .اجتماعي، فرهنگي، معنوی و... دارد در عرصه های فردی،

شود که در آيات قرآن و روايات وارده از است با مراجعه به منابع ديني مشاهده مي روشن بسيار مردم

ين موضوع سفارش شده است. اين اهميت تا جايي است که در منابع سوی پيشوايان دين، فراوان به ا

را به خود اختصاص داده که در ذيل آنها « استحباب نيکي به برادران»هايي با عنوان حديثي سرفصل

روايات زيادی در اهميت و جايگاه احسان و نيکي، تجليل از افراد نيکوکار، آثار و برکات کارهای نيک 

آوری شده است. عالوه بر اينها سيره و منش پيامبر اسالم)ص( و ائمه)ع( . جمعدر حق ديگران و..

 .سرشار از اين کار پسنديده است

 .نيکو کاری  محسن ، احسان ، ، آثار كليد واژه:

 

 مقدمه : .2

مؤمنان واقعي و انسان های صاحب خرد و انديشه در هر عصر و نسلي، سعي و تالش نموده اند خود را به صفت و ويژگي احسان و 

 :ته سازند. و اين توصيه و سفارش سعدی است که مي گويدنيکوکاری، آراس

 چو ايستاده ای دست افتاده گير                                                   ره نيک مردان آزاده گير

آن به عنوان محسن کار رفته که پس از بيان اموری چند از عامالن به معنای انجام دادن کار نيک بطور عمده در آياتي ب واژه احسان

و چه  ؟احسان و نيکوکاری در اسالم چه جايگاهي دارد است که  حال سوال اين يادشده است و مورد ستايش قرار گرفته است.

 آثاری در زندگي انسان دارد؟ و نظر اسالم درباره انسانهای نيکوکار چيست؟

ی پسنديده قرار مي گيرد و يکي از فضيلت های اخالقي احسان ونيکوکاری از اموری است که در حوزه عمل اجتماعي و هنجارها

گشايد. در  تحسين اهل احسان و نيکوکاران مي نيز به شمار مي رود و هر کسي که از فطرت سالم برخوردار باشد زبان به ستايش و
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آموزه های قرآني برای احسان معاني سه گانه ای بيان شده است که يکي از معاني آن ارتباط تنگاتنگي با مساله ايمان و ارتباط 

انسان با خدا دارد و در حقيقت در حوزه های شناختي و بينشي و نگرشي معنا و مفهوم مي يابد. اين معنا از احسان به نوعي در 

دراين پژوهش سعي شده به آثار و فوايد احسان به روش توصيفي ،تحليلي وشيوه کتابخانه مي نيز قرار مي گيرد. حوزه عرفان اسال

 ای پرداخته شده است.

 معنا و مفهوم احسان .3

کسي که علم  .احسان برگرفته از حسن است که در دو معنای نعمت بخشيدن به ديگری، و احسان در کار و عمل، کاربرد دارد

سخن اميرمؤمنان)ع( که  .1را بياموزد يا عمل نيکي را انجام دهد، از جمله نيکوکاران به حساب مي آيد و بر اين اساس است نيکويي

 2«.شوند کنند، نسبت داده مي و نيک مي آموزند يا به آن عمل ميمي فرمايد: مردم به آنچه از کارهای شايسته 

را به عنوان ز عامالن آنعمده در آياتي به کار رفته است که پس از بيان اموری، ا واژه احسان به معنای انجام دادن کار نيک، بطور

و اذقلنا ادخلوا هذه القريه فکلوا منها حيث شئتم رغداً و »محسن مورد ستايش قرارداده است؛ چنانکه در سوره بقره مي خوانيم: 

در اين شهر »]و به خاطر بياوريد[ زماني را که گفتيم:  3ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطه نغفر لکم خطيکم و سنزيد المحسنين؛

]معبد بيت المقدس[ با خضوع و خشوع در آن، هر چه مي خواهيد بخوريد و از]بيت المقدس[ وارد شويد! و از نعمت های فراوان 

جای ودر .«ش بيشتری خواهيم دادوارد گرديد و بگوييد: خداوندا! گناهان ما را بريز! تا خطاهای شما را ببخشيم و به نيکوکاران پادا

در  آنان که 4«ظمين الغيظ و العافين عن الناس واهلل يحب المحسنيناالذين ينفقون في السراء والضراءوالک» ديگر مي فرمايد:

 .و خدا نيکوکاران را دوست دارد کنند و خشم خود را فرو مي برند و از خطای مردم در مي گذرند توانگری و تنگدستي، انفاق مي

 .خداوند در اين آيات، ضمن بيان مصاديق کارهای نيک، بندگان خود را به انجام آن، ترغيب و تشويق مي نمايد

شود و  به شکل مفهومي و تجريدی انجام ميچنان پيوستگي وجود دارد که تفکيک و جدايي تنها مفاهيم احسان ميان هر يک از 

که ي پيوندی استوار وجود دارد؛ چنانمعنا که ميان بينش و نگرش وگرايش انساندر عمل به دور از حقيقت و واقعيت است. به اين 

                                                           

 .ذیل واژه حسن -مفردات راغب - 1

 11، ص.1الکافی، کلینی، ج - 2

 .1۵سوره بقره؛ آیه . - 9

 .194سوره آل عمران، آیه . - 4
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ميان احسان به معنای انجام کارهای نيک و يا به معنای نيکي به ديگران و يا به معنای انجام کامل و شايسته کاری، ارتباط 

 تنگاتنگي وجود دارد. 

ای انجام مي دهد و آن را تنها مرتبط به امور عرفاني بدانيم در حقيقت بنابراين اگر گفته شود که شخصي کارهای نيک و پسنديده 

نيکي به ديگران را ناديده گرفته ايم چنان که انجام کامل و شايسته کاری را نيز به دست فراموشي سپرده ايم. به سخن ديگر 

ديگری به شکل شايسته و کامل انجام شخصي که کاری نيک انجام مي دهد در همان حال مي تواند اين نيکي و احسان را در حق 

دهد. به عنوان نمونه اگر شخصي نسبت به ديگری خدمتي شايسته انجام دهد و در آن تنها رضا و خشنودی خدا را بجويد، او به هر 

غير مومن  بلکه مي توان گفت کسي که نيکي کند و مصداق احسان باشد نمي تواند انسانيسه معنای احسان عمل کرده است. 

نای نيکوکاری و طور ناقص انجام پذيرد؛ زيرا احسان به معتاثيرگذاری در زندگي ديگران و بشود به دور از  باشد و اين عمل وی نمي

طور شايسته و پسنديده و بي هيچ گونه منت و تقاضا و خواهشي است. از اين رو همه حوزه بينشي و نگرشي و انجام عمل نيک ب

 رد. گرايشي انسان را دربر مي گي

کنند و به  در کنار رسول در اين راه تالش ميقرآن محسنان را کساني دانسته است که ايمان به خدا، رسول، قرآن و آخرت دارند و 

د احسان در مفهوم قرآني گونه ای شايسته و کامل انجام مي گيرد. از اين رو گفته مي شونيکي مي کنند و اين نيکي آنان بديگران 

که به نظر مي رسد دارای معاني ومصاديق سه گانه ای است ولي همه اين معاني و مصاديق در حقيقت بازتاب معنای واحدی آن با آن

مفهوم احسان در کاربردهای متعدد و متنوع آن، تصوير ارزش و جايگاه آن را در نظام فکری و ارزشي اسالم، در کنار بيان و است. 

ن رواني، اخالقي، عرفاني، فردی، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و آخرتي آن، حوزه بسيار تحليل مصاديق و پي آمدهای گوناگو

گسترده ای از آموزه های قرآني و روايي و نيز در حوزه يادشده را تشکيل مي دهد. بنظر مي رسد با همه تالش های گسترده ای که 

قرآني احسان به دست داده نشده است؛ زيرا همه اين از سوی مفسران و مؤلفان صورت گرفته است، تعريف دقيقي از اصطالح 

تعاريف به سبب گستردگي مصاديق و عناصر مؤثر در مفهوم احسان و نيز عدم تفکيک ميان کاربردهای آن، از جامعيت الزم 

به شکل  کاری که از سر آگاهي و 1برخوردار نمي باشد. تعاريفي چون: رساندن نفع و سود نيکو و شايسته ستايش به ديگری؛ 

چشم داشت هرگونه  بيو نيز انجام کاری به شکل نيکو و با انگيزه خدايي و رساندن خير يا سود به ديگری  2شايسته انجام گيرد؛

                                                           

 .42۴ص 4و نیز ج  .119ص ، 2ج ،التبیان -1 

 .24۵ص 1مجمع البیان، طبرسی، ج -2 
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گي برخوردار از دربرگيرند مقصود و مفهوم را چنان که بايد و شايد به خواننده منتقل کند و 1.پاداش و جبران کردني نتوانسته است

 ها به تعريفي جامع و مانع ياد کرد. از آنباشد تا بتوان 

 آثار نيكوكاری در قرآن كریم .4

خداوند، مخاطبان قرآن را به انجام دادن کار نيک ترغيب و تشويق مي کند. آياتي که با تصوير بخش های مهمي از شخصيت های 

احسان  2.معرفي مي کند، نيز در اين دسته جای دارند فکری، عاطفي و رفتاری شماری از پيامبران، آنان را نمونه بارزی از نيکوکاران

به معنای انجام دادن نيکو و شايسته يک کار در شکل کامل و تمام آن نيز در برخي از آيات به چشم مي خورد که مي توان به آيات 

احسان در اين معنا، محسن سوره تغابن اشاره کرد. البته در کاربردهای قرآني فاعل  3سوره سجده و آيه  ۷ سوره يوسف و نيز 23

 3 خوانده نمي شود.

احسان به صورت يکي از مفاهيم بنيادين و پردامنه قرآن، هر چند بيش از همه درگستره اخالق به کار رفته است، اما قلمرو معنای 

تفکيک ناپذيرند، شاکله ارزش های اساسي اسالم که در هم تنيده و  قرآني آن، افزون بر چارچوب کلي اعتقادی، با ترسيم نظامي از

تصوير مي کند. توجه قرآن به  و... 6ديگران5،با خود، 4عاطفي و رفتاری و گفتاری مومنان را در حوزه های گوناگون ارتباط با خدا

تصوير جنبه های گوناگون شخصيت شماری از پيامبران و معرفي آنان به عنوان محسنان ونيکوکاران مي تواند دليل ديگری بر 

 . ۷قلمروی معنايي ياد شده باشدتوسعه 

احسان و نيکوکاری و کمک به انسان های ضعيف و ناتوان، آثار و پيامدهای ارزنده و مثبتي را در دنيا و آخرت به دنبال دارد که به 

 :طور خالصه به چند مورد آن اشاره مي شود

 

 

                                                           

 .2۲.ص 4،ج ، المیزان  -1 

 .14؛ قصص آیه 1۲1و  1۲2؛ صافات، آیات 1۴و  11یوسف آیات  -2 

 .111ص  1مجمع البیان، ج  -9 

 .1۵بقره آیه  -4 

 .۷اسراء، آیه  -1 

 .۵9بقره آیه  -۴ 

 .14و قصص آیه  12یوسف آیه  -۷ 
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 دوستی و صميميت .1-4

افراد جامعه مي شود. هرگاه انسان های نيکوکار با ايثار و فداکاری خود به احسان و نيکوکاری باعث ايجاد دوستي و صميمت بين 

ياری انسان های مظلوم و مستضعف شتافته و با کمک های مادی و عاطفي خود، زندگي آنان را تا حدودی سر و سامان داده، از 

ش نمي کنند؛ بلکه در ادامه زندگي، سعي خواهند حالت بحراني نجات دهند، آنان نيز نه تنها احسان و نيکوکاری افراد خير را فرامو

 .نمود تا به نوعي جبران نموده و احسان و نيکوکاری ديگران را به بهترين شکل، پاسخ دهند

وال تستوی الحسنه والالسيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذی »خدای سبحان درباره روش های تأثيرگذار در امر تبليغ مي فرمايد: 

کس که همان [خواهي ديد] هرگز نيکي و بدی يکسان نيست؛ بدی را با نيکي دفع کن! ناگاه 1عداوه کانه ولي حميم؛بينک و بينه 

اگر برخورد نيک و شايسته در امر تبليغ دين، در برابر دشمنان و  .«ميان تو و او دشمني است، گويي دوستي گرم و صميمي است

حسان و نيکوکاری در امور مادی و عاطفي به طور قطع، دوستي و صميميت بيشتر و مخالفان، دوستي و صميمت را به دنبال دارد، ا

 .عميق تری را به همراه خواهد داشت و اين يک امر بديهي و واقعيت انکارناپذير است که در زندگي روزمره مشاهده مي شود

 خير و سعادت دنيوی .2-4

است که در دنيا، نصيب انسان های خير مي شود. در واقع خدای سبحان  از جمله آثار ارزشمند احسان و نيکوکاری، اجر و پاداشي

   به نوعي اعمال و رفتار خوب و شايسته نيکوکاران را در همين دنيا، مورد لطف و عنايت قرار داده و جبران مي نمايد به قول معروف

 دهد بازکه ايزد در بيابانت                      تو نيکي مي کن و در دجله انداز :

فئاتهم اهلل ثواب الدنيا و حسن ثواب االخره و اهلل يحب »خدای سبحان در مورد اجر و پاداش دنيوی احسان و نيکوکاری مي فرمايد: 

 .«خداوند پاداش اين جهان، و پاداش نيک آن جهان را به آنها داد و خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد2المحسنين؛ 

در بني اسرائيل مرد صالحي بود که زن نيکوکاری داشت. »ي بن جعفر)ع( نقل شده است، مي خوانيم: در کالمي که از حضرت موس

آن مرد شبي خواب ديد که شخصي به او مي گويد: خداوند فالن مقدار عمر برای تو مقدر کرده است که نصف آن در رفاه و آسايش 

خواهي، اول انتخاب کن! مرد جواب داد: من زن خوبي دارم  ا مينگدستي، هر کدام از دو نصف رهستي و نصف ديگر در مضيقه و ت

که شريک زندگي ام است، با او مشورت مي کنم. بار ديگر نزد من بيا تا به تو خبر دهم کدام نصف را اول اختيار کرده ام. صبح 

ف رفاه و آسايش را جريان خوابش را با همسرش در ميان گذاشت و از او مشورت خواست. همسرش در جواب گفت: اول نص
                                                           

 94سوره فضلت، آیه. - 1

 14۵سوره آل عمران، آیه. - 2
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برگزين، شايد خداوند بر ما رحم کند و در نصف ديگر نيز نعمتش را از ما قطع نکند. شب دوم فرا رسيد بار ديگر آن شخص به 

طرف به او رو بعد از آن رويا، دنيا از هر کردم.خوابش آمد، آن مرد در جواب گفت: من نصف اول عمر در رفاه و آسايش را انتخاب 

خويشان و همسايگان خود را و همچنين افراد محتاج  :نعمت های الهي، نزد او فراوان و آشکار شد، همسرش به او گفت آورد. چون

را کمک کن! آن مرد به توصيه همسرش عمل نمود. نصف تعيين شده از عمر او در کمال رفاه و آسايش گذشت سپس از نصف هم 

ن بار، همان شخص در عالم رويا نزد او آمده گفت: نيکي و احسان تو باعث گذشت و همچنان وضع مالي او خوب بود. برای سومي

 1 .«شد خداوند به تو پاداش مرحمت فرمايد و تا آخر عمر در نعمت و رفاه به سر خواهي برد

 تعدیل اقتصادی .3-4

دين و ايمان انسان لطمه مي  بخش قابل مالحظه ای از جرم و جنايت، ناشي از فقر و تنگدستي است؛ چرا که فقر و تنگ دستي، به

زند، عقل را از کار انداخته، قوت و قدرت تشخيص درست را از او مي گيرد و باعث کدورت و دشمني مي شود. امام علي)ع( خطاب 

و عقل  ای فرزندم! من از تهي دستي بر تو هراسانم. از فقر به خدا پناه ببر؛ چرا که فقر، دين انسان را ناقص»به فرزندش مي فرمايد: 

 2«را سرگردان مي کند و عامل دشمني است.

آنچه از آموزه های ديني استفاده مي شود، اين است که بين احسان و نيکوکاری و نجات جامعه از فقر و فالکت، رابطه تنگاتنگي 

و 3؛ اهلل يحب المحسنين سنوا انو انفقوا في سبيل اهلل و التلقوا بايديکم الي التهلکه و اح»وجود دارد؛ لذا در قرآن کريم مي خوانيم: 

خود را به دست خود ، به هالکت نيندازيد و نيکي کنيد که خداوند نيکوکاران را دوست مي [ با ترک انفاق ]ودر راه خدا، انفاق کنيد

  4.«دارد

دست گروهي  کلي سبب نجات از مفاسد کشنده اجتماعي مي شود. اگر انفاق به فراموشي سپرده شود و ثروت ها درطورانفاق ب

معدود جمع گردد و در برابر آنان، اکثريتي محروم و بينوا وجود داشته باشد، ديری نخواهد گذشت که انفجار عظيمي در جامعه به 

                                                           

 .1۴2، ص.39بحاراالنوار، مجلسی، ج - 1

 .913نهج البالغه، حکمت . - 2

 .131سوره بقره، آیه . - 9

 .ترجمه مکارم شیرازی - 4
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وجود آمده، اموال و دارايي ثروتمندان نيز در آتش آن خواهد سوخت. بنابراين، انفاق، قبل از آن که به حال محرومان، مفيد باشد، 

  1تمندان خواهد بود؛ زيرا تعديل ثروت حافظ ثروت است.به نفع ثرو

 آمرزش گناهان .4-4

شوند. از  گناهان کوچک و بزرگي را مرتکب ميهمه انسان ها به جز انبيا و اوليای الهي در زندگي خود دچار خطا و لغزش شده، 

را تبديل به حسنات نمايد، احسان و نيکوکاری  جمله ابزاری که باعث مي شود انسان آثار گناه و خطاهايش از بين برود و حتي آن

و اقم الصلوه طرفي النهار و زلفا من »در حق بندگان خدا و خدمت به مخلوقات الهي است. خدای سبحان در سوره هود مي فرمايد: 

و ]ه حسنات، سيئات در دو طرف روز و اوايل شب، نماز را برپا دار؛ چرا ک 2اليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلک ذکری للذکرين؛

 .«از بين مي برد. اين تذکری است برای کساني که اهل ذکر هستند [ آثار آنها را

 

 آرامش روحی .۵-4

الذين ينفقون امولهم باليل »يکي ديگر از آثار ارزشمند احسان و نيکوکاری، آرامش روحي است. اين کالم الهي است که مي فرمايد: 

آنها که اموال خود را شب و روز، پنهان و آشکار،  3اجرهم عند ربهم و ال خوف عليهم وال هم يحزنون؛و النهار سرا و عالنيه فلهم 

احسان و نيکوکاری از جمله اعمالي  «.انفاق مي کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين مي شوند

آخرت را به دنبال دارد. چه سعادتي باالتر از آن است که انسان در دنيا است که آرامش روحي و رواني در دنيا و امنيت کامل در 

 .اضطراب و دلهره را از خود دور سازد و از وحشت جانکاه قيامت نيز در امان باشد

 

 

 

 

                                                           

 9۵، ص.2تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج - 1

 114سوره هود، آیه. - 2

 .2۷4سوره بقره، آیه . - 9
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 محبوبيت نزد خداوند .۶-4

 انسان های نيکوکار در احسان و نيکوکاری، باعث محبوبيت انسان نزد خدای سبحان مي شود. جدای از تعابير ديگری که درباره

که بيانگر جايگاه و ارزش  1.پنج بار در آيات قرآن کريم، تکرار شده است« اهلل يحب المحسنين»قرآن کريم وارد شده، جمله زيبای

 احسان و نيکوکاری در پيشگاه خداوند مي باشد. 

 بعد از پرستش خداوند و  احسان به پدر و مادر سرآمد همه ی نيكی ها.۵ 

انسان مي بايست به عنوان جانشين خداوند رفتاری مبتني بر احساس را در پيش گيرد تا خالفت الهي خويش را بنماياند. احسان و 

شود. قرآن نيکي را  عواطف، گفتار و رفتار را شامل مينيکوکاری حوزه ای خاص را دربرنمي گيرد بلکه همه حوزه های زندگي از 

که توجه بيش تری را مي طلبند مورد تأکيد قرار داده است. از جمله کساني که احسان در حق آنان  نسبت به برخي از افراد جامعه

مورد تأکيد و ترغيب قرار گرفته، احسان و نيکي به والدين است. در قرآن بيش از ده بار و به طور معمول پس از توحيد و اعتقاد به 

و مادر احسان کنند. در بينش و نگرش قرآني نقش پدر و مادر در زندگي هر وحدانيت خداوند از مردم خواسته شده که در حق پدر 

بايست به احسان به پدر و مادر بينديشد و در اين راه  ست. کسي که به خدا ايمان دارد ميکسي در حد ايمان به وحدانيت خداوند ا

ر بينش قرآني نمي توان از ايمان و توحيد به خدا کوتاهي نکند. قراردادن احسان به والدين در کنار توحيد به معنای آن است که د

 سخن گفت درحالي که در حق پدر و مادر نيکي نکرد.

در کشورهای غيراسالمي، بر اثر کم بودن عواطف، فرزندان بعد از بلوغ، محيط خانواده را ترک مي کنند و جدا از پدر و مادر زندگي 

را سرد نموده است و گاه زماني طوالني، پدران و مادران روی فرزندان خود را  ی، کانون خانواده هاامي کنند و اين چنين زندگي 

و يا محيطهای ديگر، ريشه عواطف را مي سوزاند و از رشد و نموّ آنها جلوگيری مي 2 فرزندان به کودکستان نمي بينند. لذا سپردن

احم و دست و پا گيرِ زندگي خويش مي بينند و سعي در متأسفانه مي بينيم که بعضي از جوانان، پدر و مادر پيرِ خود را مز .کند

در قطب مخالف اين بي حرمتي ها افرادی بوده اند و هستند که در سايه تربيت قرآني، حتي والدين خود را  .دور شدن از آنها دارند

است. حتي اين روابط پس از  در سنين پيری بهتر از فرزندان خود نگه مي دارند که اين خود، يک نوعي از احساسات و عواطف الهي

                                                           

 .39و .19، و سوره مائده، آیات 14۵و 194، سوره آل عمران، آیات131سوره بقره، آیه  - 1

ن فرزندان البته منظور ما آن است که والدین، فرزندان خود را از محیط خانواده دور نگه دارند و مراقب تعلیم و تربیت آنها نباشند، و گر نه سپرد -2 

 .رت و تربیت پدر و مادر نداشته باشد، اشکالی نداردبه کودکستان، در صورتی که منافاتی با نظا
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 مرگ هم با انسان همراه است و از پرجوش ترين احساسات انساني، روابط والدين و اوالد است و همه اينها بدون جلب منفعت است

 .و همين ويژگي است که قداست خاصّي به اين عالقه مي بخشد

ولي بايد به مقدار امکان، سعي کنند تا رضايت آنها را که رضای  هر چند فرزندان نمي توانند حق احترام به پدر و مادر را ادا کنند؛

اهمّيت اين موضوع تا آنجاست که هم قرآن و هم روايات، توصيه مي کنند که اگر پدر و مادر کافر هم  .الهي است، کسب کنند

 :باشند، رعايت احترام آنها الزم است

 1بِهِ عِلْمٌ فاَل تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفَاً وَ اِنْ جاهَداک عَلي اَنْ تُشْرِک بِي ما لَيسَ لَک

 .اگر آنها به تو اصرار کنند که مشرک شوی، اطاعتشان مکن؛ ولي در زندگي دنيا به نيکي با آنها معاشرت نما

 .مادرش نيکي کندما به انسان توصيه کرديم که به پدر و   2.وَ وَصَّينَا االِْنْسانَ بِوالِدَيهِ حُسْناً

خداوند متعال، نيکي به پدر و مادر را به صورت يک قانون کلّي برای همه انسانها بيان مي کند. لذا تعبير به انسان در اين آيه مي 

فهماند که اين قانون، مخصوص مؤمنان نيست؛ بلکه بر همه انسانهاست احترام و نيکي به آنها را در برنامه زندگي خود قرار دهند، 

 .ر چند با اين اعمال هرگز نمي توانند دِين خود را به آنها ادا کننده

در دنبال اين آيه برای اينکه تصوّر نشود که پيوند با پدر و مادر مي تواند بر پيوند انسان با خدا حاکم گردد، يک استثنا را در اين 

اگر آنها )پدر و مادر( تالش کنند که برای من   .3عِلْمٌ فَال تُطِعْهُماوَ اِنْ جاهَداک لِتُشْرِک بي ما لَيسَ لَک بِهِ   :زمينه روشن شده که

 .شريکي قائل شوی که بر آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن

در شأن نزول آيه مذکور آمده است که سعد وقّاص، نسبت به مادر خود خيلي مهربان بود و به او نيکي مي کرد. وقتي که خورشيد 

د، سعد هم از کساني بود که برخالف آيين مادرش بتها را ترک کرد و مسلمان شد؛ ولي باز هم به خدمت و تابناک اسالم ظاهر ش

نيکي به مادرش ادامه مي داد؛ امّا مادرش که از مسلمان شدن فرزندش ناراحت شده بود، هر چه اصرار کرد که پسرش دست از 

 اسالم بردارد، سودی نبخشيد. 

از اسالم بر نمي گردد، ولي نسبت به او خيلي مهربان است، از راه تحريک عواطف او وارد شد و دست مادر سعد، وقتي ديد پسرش 

 .به اعتصاب غذا زد و ديگر نه آب مي آشاميد و نه غذا مي خورد

                                                           

  .11سوره لقمان ، آیه  -1 
 .۵سوره عنکبوت، آیه  -2

  16.-۵سوره عنکبوت ، آیه  -9 
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يزی گردی، من چ اسالم بر نمي روز اوّل و دوم گذشت و چيزی نخورد و چون از گرسنگي بي حال شد، گفت: فرزندم! اکنون که از

 .نمي خورم تا بميرم. آن وقت مردم تو را مالمت کنند که باعث مردن مادرت شده ای

که نور اسالم در دلش تابيده بود و سخت به اسالم عالقه داشت، با لحني جدّی گفت: مادر جان! اگر صد جان داشته باشي و در سعد

مادر سعد وقتي اين استقامت فرزندش را در  .م بر نمي دارماثر غذا نخوردن همه آنها را از دست بدهي و بميری، من دست از اسال

 1.گاه اين آيه نازل شدخود را شکست و آب و غذا خورد. آنراه اسالم مشاهده کرد، اعتصاب 

اساس دعوت انبيا بر اين است که انسانها را به توحيد و خداشناسي دعوت کند و آنها را از پرستش غيرخدا بپرهيزند. در مقام و 

کشد و به  له نيکي به پدر و مادر را پيش ميعظمت پدر و مادر مي بينيم که خداوند، در چند جا پس از دستور به يکتاپرستي، مسئ

آيه در قرآن مجيد، صراحتا و يا به طور  23اهمّيت اين بحث به اندازه ای است که خداوند متعال در بيش از  .آن فرمان مي دهد

 .و نيکي نسبت به پدر و مادر، امر نموده استضمني فرزندان را به احسان 

خداوند  .نيکي کنيداو را نپرستيد و به پدر و مادر، پروردگارت فرمان داده جز.2وَ قَضي رَبُّک اَالّ تَعْبُدُوا اِالّ اِياهُ وَ بِالْوالِدَينِ اِحْسانا

 متعال در اين آيه شريف، بعد از اصل توحيد ، به يکي ديگر از تعليمات انبيا، يعني نيکي به پدر و مادر اشاره مي کند. 

همان طور که مالحظه مي شود، احسان و تکريم به پدر و مادر، يک قانون کلّي برای تمام انسانهاست که اين قانون، مخصوص دسته 

 .يا گروه خاصّي نيست

نقل شده، به فرزندان سفارش زيادی درباره نيکي به والدين شده ( عليهم السالم)يز در گفتار و بيانات زيادی که از ائمّه معصومينو ن

نظر الولد الي  :فرمايد مي (صلي اهلل عليه و آله)است و لذّت زندگي و رونق نظام خانواده در خدمت به والدين است. پيامبر اکرم 

 .نگاه با محبّت و دوستانه به پدر و مادر، عبادت است 3.بادةوالديه حبّا لهما ع

دانسته شده  زیادی روزیو  افزایش عمراهمّيت اين عمل، به قدری است که بزرگترين واجب شمرده شده است و همچنين باعث 

سپر آتش ، و در آخرت راحت جان دادنو به هنگام مرگ، باعث  خشنودی خداوندو  راحتی انساناست و در دنيا موجب 

 :مي فرمايد (صلي اهلل عليه و آله)است. رسول خدا  رحمت خداوندو سبب  جهنّم

 .خداوند، رحمت کند کسي را که پدرش را بر نيکي، کمک کند  4.رحم اللّه امرءً أعان والده علي برّه

                                                           

 .(سوره عنکبوت ۷)ذیل آیه  49۲، ص ۵مجمع البیان، ج  -1 

  2.- 29سوره اسراء، آیه   -2 

  4.-۵1، ص ۷1بحاراألنوار، ج  -9 
 5. -۴1همان، ص  -4
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 كمک به خویشاوندان.۶

داده، کمک مالي به خويشان و بستگان است. يتيمان و بيچارگان از ديگر کساني که قرآن احسان نسبت به آنان را مورد تشويق قرار 

و همسايگان دور و نزديک و نيز دوستان بسيار نزديک و هم نشين و در راه ماندگان نيز از جمله کساني هستند که مي بايست بي 

 . 1هيچ چشم داشتي به آنان احسان کرد

زيرا شخص با  2؛مي فرمايد: ان احسنتم احسنتم النفسکمقرآن احسان به ديگران در حقيقت احسان به خويشتن است چنانکه 

احسان و نيکوکاری، شخصيت خود را کامل مي گرداند و در تحقق تکامل وجودی خويش مي کوشد. اگر انجام اعمال پسنديده و 

داق انسان پيروز و فائز مي شود به اين معناست که انسان در يک فرآيندی خود را نيک، انسان را از خسران رهايي مي بخشد و مص

از نقص به کمال مي رساند. به اين معنا که انسان در اصل به جهت از دست دادن سرمايه وجودی خويش در زيان و خسران به 

پس از شناخت خويش و حق در راستای رهايي سرمي برد و هيچ کسي از اين قانون مستثني نيست مگر آناني که خود را شناخته و 

از نقص و خسران با کارهای نيک تالش مي کنند. از اين روست که مي توان گفت احسان به ديگران به معنای احسان به خويشتن 

؛ خويش است و کسي که به ديگری احسان مي کند پيش از آن که اين احسان و فوايد آن به ديگری برسد به خود وی رسيده است

زيرا با اين بينش و نگرش احساني خويش، توانسته است از زيان و خسران رهايي يابد و از برکت احسان، خود را به تکامل برساند و 

 شخصيت و شاکله وجودی خويش را کامل گرداند. 

 احسان به همسایگان .7

داری است. با استناد سبک زندگي غربي، همسايههای خوب سبک زندگي ايراني اسالمي مردم ما، در مقايسه با کي ديگر از ويژگيي

 االسالم احمدحسين شريفي:به قلم حجت« سبک زندگي اسالمي ايراني»به کتاب 

ای برای های اسالمي، اهميت و جايگاه ويژهبه رغم زندگي ماشيني جديد و اقتضائات اجتماعي نوين مردم ما هنوز به دليل آموزه

تر است. در بسياری از مناطق تر و صميميهمسايه قائل هستند. روابط همسايگي در بسياری از موارد از روابط خويشاوندی نيز گرم

ها را از ها، حتي نان و ميوه و ساير نيازمندیزرگ، افراد به راحتي در مواقعي به جای خريد از مغازهکشور ما حتي در شهرهای ب

 گيرند!همسايگان خود قرض مي

                                                           

 .۷9و  ۴9 اتآی ،نساءسوره  -1 

 .۷ آیه ،اسراء سوره -2 
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کنند. همه اينها تحت تاثير های همسايگان و ظروف و لوازم خانگي آنها نيز استفاده ميهای بزرگ معموالً از خانهبه هنگام مهماني

داری و احترام و تکريم به همسايه را از مصاديق بارز توحيد عملي داری است. اسالم همسايهمي در حوزه همسايههای اسالارزش

و خدا را بپرستيد؛ و هيچ چيز را همتای او قرار ندهيد؛ و به پدر و مادر، نيکي کنيد؛ » خوانيم:داند. در قرآن کريم چنين ميمي

مندان، و همسايه نزديک و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر و همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مست

زند( دوست فروش است، )و از ادای حقوق ديگران سر باز ميبردگاني که مالک آنها هستيد؛ زيرا خداوند، کسي را که متکبر و فخر

 .1داردنمي

داللت « وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَيْئًا»فرمايد تعبير يات بعد از آن، ميعالمه طباطبايي در تفسير اين آيه، با توجه به سياق آن و آ

است. يعني انجام کارهای نيک به منظور کسب رضايت الهي و « توحيد عملي»کند؛ اما منظور از توحيد در اين آيه بر توحيد مي

شاوندان و يتيمان و همسايگان و امثال آن از مصاديق توحيد عملي دستيابي به ثواب اخروی. بنابراين احسان به والدين و خوي

إِنَّ اهلل الَ يُحِبُّ مَن »فرمايد: شمارد در پايان چنين ميهستند؛ زيرا خدای متعال در اين آيه بعد از آنکه متعلقات احسان را بر مي

 .«داردست دوست نميفروش اکَانَ مُخْتَاالً فَخُورًا زيرا خداوند کسي را که متکبر و فخر

کنند، هر چند دهند و به پدر و مادر و همسايگان دور و نزديک خود نيکي نميبنابراين کساني که چنين کارهای نيکي را انجام نمي

اند. به هر حال، توحيد عملي ممکن است در اعتقاد و انديشه موحد و مسلمان باشند اما در عمل گرفتار کفر عملي و شرک عملي

عناست که انسان کارهای خود را برای کسب ثواب الهي و تحصيل رضايت خداوند انجام دهد و شرک عملي هم بدين بدين م

افزون بر اين،  معناست که انسان روز قيامت را فراموش کند و کارهای خود را از روی هوای نفس يا خوشايند مردمان انجام دهد.

است. در روايتي پيامبر اکرم  ريم و احترام به او در متون اسالمي وارد شدهروايات بسيار زيادی درباره اهميت همسايه و تک

 کند:حقوق همسايه را به اين شکل بيان مي)ص(

الجار ان مرض عدته و ان مات شيعته و ان استقرضک اقرضته و ان اصابه خير هناته و ان اصابته مصيبة و ال ترفع بناءک فوق حق» 

همسايه آن است که اگر بيمار شد، به عيادتش روی؛ اگر از دنيا رفت، در تشييع جنازه او حاضر شوی؛  ؛ حق« بنائه فتسد عليه الريح

ای نصيب او شد، به او تهنيت و تبريک گويي؛ و اگر مصيبتي به او اگر از تو قرض خواست، به او قرض دهي و اگر خير و شادماني

 . «ای که او را از نسيم هوا محروم نماييانه او نبری به گونهرسيد، او را تسليت گويي؛ و خانه خود را باالتر از خ

                                                           

 .9۴آیه  -نساء  -1 
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اش گرسنه باشد، مسلمان نيست. سفارش اميرمومنان )ع( درباره در برخي روايات آمده است کسي که سير بخوابد و همسايه

 في جيرانکم فانهم وصية واهلل اهلل» همسايگان، در آخرين لحظات عمر شريفشان، نشان دهنده وظيفه ما نسبت به همسايگان است:

پيامبر شمايند، پيوسته  ی و خدا را! خدا را! همسايگان را بپاييد که سفارش شده نبيکم ما زال يوصي بهم حتي ظننا انه سيورثهم؛

 .«فرمود چندان که گمان برديم برای آنها ارثي معين خواهد نموددرباره آنها سفارش مي

 . نتيجه گيری :8

بيان شده است که يکي از معاني آن ارتباط تنگاتنگي با مساله ايمان و ارتباط  متعددیدر آموزه های قرآني برای احسان معاني 

 واژه احسان به معنای انجام دادن، انسان با خدا دارد و در حقيقت در حوزه های شناختي و بينشي و نگرشي معنا و مفهوم مي يابد

قرآن محسنان را کساني دانسته است که ايمان به خدا، ،  به عنوان محسن مورد ستايش قرارداده است از عامالن آن راکار نيک، 

گونه ای نيکي مي کنند و اين نيکي آنان بکنند و به ديگران  )ص( در اين راه تالش ميرسول، قرآن و آخرت دارند و در کنار رسول 

که به نظر مي رسد دارای معاني ومصاديق د احسان در مفهوم قرآني آن با آنشو نجام مي گيرد. از اين رو گفته ميشايسته و کامل ا

 سه گانه ای است ولي همه اين معاني و مصاديق در حقيقت بازتاب معنای واحدی است. 

عنای احسان به صورت يکي از مفاهيم بنيادين و پردامنه قرآن، هر چند بيش از همه درگستره اخالق به کار رفته است، اما قلمرو م

ارچوب کلي اعتقادی، با ترسيم نظامي ازارزش های اساسي اسالم که در هم تنيده و تفکيک ناپذيرند، شاکله هقرآني آن، افزون بر چ

احسان و نيکوکاری  .کند تصوير مي ديگران و... با خود،  عاطفي و رفتاری و گفتاری مومنان را در حوزه های گوناگون ارتباط با خدا،

، خير و سعادت دنيوی، تعديل  آرامش روحي محبوبيت انسان نزد خدای سبحان، ،دوستي و صميمت بين افراد جامعهباعث ايجاد 

 .مي شود و....اقتصادی، آمرزش گناهان 
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