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 مصادیق احسان اجتماعی در قرآن

  

                                                                                                                  زهرا سعیدی

 

Saidi.zahra@ymail.com 

 

احسان از ارزشهای اسالمی است و دارای مصادیق فراوان است. ولی مهمترین مصداق آن در : چکیده

ارتباط با انسان و دیگران و یا احسان اجتماعی است و  قرآن با شناساندن پاره ای از مصادیق آن، مؤمنان 

انسان به خلق در جهت رضایت خداست و این را به انجام آن ترغیب کرده است. احسان اجتماعی تفضل 

نوع از احسان می تواند یک جامعه فاضله و آرمانی بسازد. با توجه به اینکه شناخت مصادیق احسان 

اجتماعی از نیازهای ضروری به شمار می رود. ما برآنیم که در این مقاله به بیان مختصری از این مصداق 

 ها بپردازیم. 

 احسان، جامعه، انسان قرآن،:واژه های کلیدی

 

 مقدمه

احسان در قرآن مصادیق گوناگونی دارد که به فردی و اجتماعی تقسیم می شود. در حوزه معنایی، احسان فردی، ارتباط 

انسان با خدا را بیان می کند.  ارتباط انسان با دیگر همنوعان و افراد جامعه ازحوزه های احسان اجتماعی است و با توجه به 

باید آن را در جامعه فرهنگ سازی کرد چرا که آثار اجتماعی فراوانی در جامعه معنای گسترده احسان اجتماعی در قرآن، 

 دارد و باعث اصالح جامعه از هر نوع فساد می شود. 

 احسان اجتماعی

از منظر قرآن کریم، رشد جامعه اسالمی منوط به همدلی و همراهی همه افراد آن جامعه با یکدیگر است که یکی از راههای 

مناسب تالش حسان به همدیگر می باشد. در این رابطه آیات قرآن با بیان برخی از مؤلفه های راهبردی و وصول به آن، ا

 کرده است در این زمینه الگوسازی کند. و ما در این مقاله برآنیم که مهمترین مصادیق احسان اجتماعی را شرح دهیم. 
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 سفارش به رفتار نیک با همسر بویژه زنان

نیک با همسر به ویژه زنان، در این حوزه بیش تر به چشم می خورد. پرهیز مرد از آزار و اذیت همسر سفارش به رفتار 

( بر اساس گزارش مفسران برخی مردان بنا بر 2، 222/خویش، با استفاده از حق رجوع در طالق از این موارد است.)بقره

انقضای عده، وی را محروم از پاره ای حقوق، در  رسم جاهلیت، بارها همسر خویش را طالق و هر بار با رجوع پیش از

بالتکلیفی قرار می داده اند. از این رو طالق رجعی محدود به دو بار، و براساس ظاهر آیه، مردان موظف شده اند که در هر 

هیز از رجوع و در مرتبه، رجوع و به طور شایسته )بدون آزار همسر و با پرداخت نفقه و ... ( همسر خود را نگه دارند یا با پر

را به طالق سوم بر « تسریع به احسان» انقضای عده، او را رها سازند؛ البته دیدگاه دوم بر اساس برخی احادیث، نتیجه 

و ابن کثیر،  875، ص 2، مصداق احسان خواهد بود. )طبرسی، مجمع البیان، ج اساس حکم الهی، تفسیر کرده است که باز

 (912، ص 2سیر جامع: ج و بروجردی، تف 272، ص  1ج 

اختالف و حفظ در آیاتی دیگر نیز سازگاری و مصالحه مردان با همسر خویش و چشم پوشی از برخی حقوق خود برای رفع 

( احسان در این آیه، بیشتر در پرهیز از حالت روانی حرص 125 /زندگی زناشویی از مصادیق احسان خوانده شده است. )نساء

( دادن متاع و 111، ص 8زمینه صلح و سازش را از بین می برد . )طباطبایی، تفسیر المیزان، ج  و از مورد توجه است که

مالی در خور و به قدر توان هر کس، به زنانی که پیش از آمیزش و تعیین مهر، طالق داده می شوند، مصداقی از احسان 

ساءَ مالم تمسوهن أو تفرضوا لهنَّ فریضة و متعوهن ال جناح علیکم إن طلَّقتم الن»خی از زنان دیگر است. مالی در حق بر

 (239)بقره/« علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متعاً بالمعروف حقا علی المحسنین

 کظم غیظ

در هنگام . ه )کاظمین الغیظ( به همین معناستکظم به معنای بیرون آمدن نفس است و خود کنایه از سکوت است. و جمل

عصبانیت خشم خود را فرو نشانیم و خویشتن داری کنیم و بدانیم این کار جزء اعمال نیک می باشد. )راغب اصفهانی، 

پرهیزکاران و نیکوکاران به عنوان کسانی که هنگام توانگری و تنگدستی انفاق کرده و هنگام . ( 712، صفحه 1مفردات: جلد 

عوا إلی مغفره و سارِ»می گذرند، تعریف شده اند. م دردن خشم خویش از خطای مردعصبانیت از دست دیگران با فرو خور

ن عَ الغیظ  العافینَ اء و الکاظمینَو الضرّ  اءِفی السرّ ینفقونَ ت للمتقین. الذینَها السماوات و االرض اعدَّم وجنه عرضُمن ربکُ

 (.131آل عمران/ « )المحسنین الناس و اهلل یحبُ

( کظم غیظ به معنای فروبردن خشم است و در سوره 17و زخرف/ 85، نحل /   51در این آیات و نیز در سوره های )یوسف/ 

 دیدیم که کظم غیظ جزء اعمال محسنین است. ( 131)آل عمران/
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 عفو و صفح

نها صرف نظر می نمائیم عفو و صفح از صفات برجسته انسانی است به طوری که خطاهای دیگران را نادیده گرفته و از آ

)مصطفوی، تفسیر روشن( البته صفح مرتبه ای برتر از عفو است که در آن اثری از خطاهای خطاکار در صفحه دل و ذهن 

 ذی حق باقی نمی ماند. البته عفو و صفح در برابر حقوق اجتماعی یا زمانی که موجب تجری ظالم می شود، جایگاهی ندارد. 

به تأثیر سازنده ای که در تألیف قلوب و تربیت نفوس دارد حتی با افراد غیر خائن از اهل کتاب نیز عفو و گذشت با توجه 

قلیالً منهم فاعف  امنهم إلّ علی خائنهٍ تطلعُ فبما نقضهم میثاقهم لعنهم و ... و ال تزالُ»سفارش و کار نیک خوانده شده است.

( اگر این بعد از فرهنگ احسان در جامعه محقق شود دامنه نزاع ها 13 ،8)مائده/ « المحسنین ح إنّ اهلل یحبُعنهم واصفَ

و در حدیث است که چون روز قیامت شود فریادگری فریاد می کند پاداش هر  برچیده شده، صلح و آرامش برقرار می شود.

ن که مردم را عفو کسی که با خداست به بهشت درآید، پس گفته شود پاداش چه کسی با خداست؟ در جواب می گویند: آنا

 (115-117، صص 2می کردند بدون حساب به بهشت درآیند. )کلینی، کافی: جلد 

 احسان به پدر و مادر

در پاره ای از آیات، نیکی در عواطف، گفتار و رفتار به افراد خاصی از جامعه، که توجه بیش تری را می طلبند، همراه با 

رد. در این میان نیکی به پدر و مادر، به سبب اینکه دست کم بیش تر از ده بار تأکید بیشتر به برخی از آنان به چشم می خو

سوره  ( جایگاه ویژه ای دارد. در281م/، انعا39 /، نساء53 /و به طور معمول پس از توصیه به آن سفارش شده است )بقره

سنجیده، نهایت فروتنی از سر مهر و شفقت،  روا نداشتن کمترین اهانت به پدر و مادر، گفتار نرم، نیکو و ، بر(21، 23/اسراء)

و نیز کمک مالی به صورت مصادیق نیکی به پدر و مادر به ویژه در اوان و نه از سر ناچاری، طلب آمرزش و رحمت الهی 

بنی اسرائیل ال  ذ اخذنا میثاقَإو »(؛ 39)نساء/« احسانا و بالوالدینِ به شیئاً اکودوا اهلل و ال تشرو اعبُ»پیری تأکید شده است. 

 ( 53)بقره/ « احسانا ا اهلل و بالوالدینِتعبدون الّ

ما أو کالهما فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و عندک الکبر احدهُ بلغنَّا یَمّا ایاه و بالوالدین احسانا اِلّا تعبدوا اِلّوقضی ربک اَ»

( این آیه نهایت تعظیم بر والدین را می رساند چون احسان و نیکی بر والدین را بر عبادت 23)اسراء/« کریما قل لهما قوالً 

می دانست خدا را آن لفظ را می آورد « اُف»خودش مقرون ساخته است. در روایت آمده است که اگر بشر چیزی پائین تر از 

 (138، ص 2به عقوق والدین است. )گنابادی، تفسیر بیان السعاده، ج و به وسیله آن نهی می کرد. و آن از پائین ترین مرت

در سوره احقاف بر رنج های مادر در دوران بارداری، زایمان، شیردهی و کودکی فرزند به صورت عاملی که نیکی وی را می 

و وصینا االنسان بوالدیه احسانا حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثالثون شهرا ... » طلبند، تصریح شده است. 

ند که باید به مادر بیش از پدر نیکی کرد. در آیاتی که نیکی به پدر و مادر سفارش ( . این آیه بیان می ک18)احقاف / « 

شده، از پاداش آن و نیز نیکوکار بودن فرزند به سبب آن سخنی نیامده است، این امر به این دلیل است که احسان یاد شده 

 داشت. در برابر زحمات و رنج های پدر و مادر است و نباید انتظار پاداش و ستایش 
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 توجه به کهنساالن

افراد کهنسال به سبب وضعیت سنی و روحی خاص، نیازمند رعایت و تأمین عاطفی بیشتری هستند. در قرآن و احادیث 

فخذ احدنا  کبیراً قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخاً»مورد توجه قرار گرفته و دلسوزی به آنان کار نیک معرفی شده است. 

دلسوزی از افراد کهنسال از مصادیق بدیهی و شناخته شده احسان و در نتیجه ( 75)یوسف/« ن المحسنینمکانه انا نرک م

مورد انتظار از افراد نیکوکار است. 

 احسان و نیکی به یتیمان

فروتنی و کمک به خویشان، یتیمان، بیچارگان، همسایگان دور و نزدیک و دوست و همنشین، در راه ماندگان، بردگان و 

،  37-39پرهیز از خودپسندی، فخر فروشی و بخل ورزی به آنان از مصادیق دیگر احسان اجتماعی در قرآن است. )نساء/ 

 راندن یتیم نشان بی ایمانی و کفر شمرده شده است.  ( 11( و در سوره )نساء/ 151، البقره /3الماعون/ 

 برقراری رابطه مصالحه بین دو طرف درگیر

ایجاد توافق بین دو طرف درگیری از مصادیق دیگری است که در برابر دیگران احسان به شمار می رود. خداوند در قرآن می 

)انفال « هلل و اصلحوا ذات بینکم و أطیعوا اهلل و اطیعوا الرسولیسئلونک عن االنفال قل االنفال هلل و الرسول و اتقوا»فرمایند: 

خداوند در این سوره به اصالح ذات بین اشاره نموده است و منظور از این جمله این است که آن حالت بد و آن فسادی   (1/

( 77( در سوره )قصص /2ه ، صفح 8که در بینتان رخ نموده و آن تیرگی را اصالح کنید. )طباطبایی، تفسیر المیزان: جلد 

احسان را در مقابل فساد آورده و ما متوجه می شویم که احسان باعث دوری فساد از جامعه در مصادیق مختلف مالی، 

، ص 8( منظور از احسان برقراری صلح و آشتی می باشد. )همان، جلد125اجتماعی، اخالقی و ... می شود. در سوره )نساء/

193) 

 کمک به نیازمندان

خصیص بخشی از درآمد و دارایی به اقشار نیازمند جامعه جلوه دیگری از عواطف اجتماعی است که اسالم با قرار دادن آن ت

( از این 12اریات/ذ( و حق سائل و محروم )112در حوزه کار نیک مؤمنان را بدان فرا می خواند. پرداخت زکات )لقمان/

و آتینه من الکنوز... و ابتغ فیما اتک اهلل الدار »احسان خوانده شده است. جمله اند چنانکه در جای دیگر، مطلق صدقه 

 (77، 79، 25)قصص / « االخره و ال تنسی نصیبک من الدنیا و احسن کما أحسن اهلل الیک

که ( می بینیم که بر اطعام مسکین تأکید شده است و حتی می بینیم 151و البقره /  3در آیات بسیاری از جمله )الماعون/

 فدیه روزه که واجب است اطعام مسکین است. 
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در پرداخت خون بها، مصداق دیگری از احسان در روابط اجتماعی  عدم مسامحه و رعایت بایسته ها و شایسته ها

یا أیها الذین أمنوا کتب علیکم القصاص و القتلی ... فمن عفی له من أخیه شی ٌء فإتباع بالمعروف و أداء الیه بأحسن »است. 

 ( 175)بقره/ ... « 

پاره ای از عناوین عام، احسان به معنای انجام کار نیک معرفی شده اندکه اغلب بر در شمار دیگری از آیات  پرهیز از فساد

( ، پرهیز از فساد 22، 31لقمان /  – 128، 121مصادیق کارهای نیکی که ذکر آن رفت قابل تطبیق است. عمل صالح )نساء /

( و نیز شکیبایی در 21، 19نحل / -32، 31، 82(، پرهیز از گناهان بزرگ و کارهای زشت )نجم /89، 7روی زمین )اعراف/ 

 ( از این قبیل هستند. 21، 22، 18، 12برابر نامالیمات زندگی )یوسف/

 صبر

، صبر پیامبر )ص( را نمادی از (118/هود)از نظر قرآن صبر نمادی از مقام احسان است. از این روست که خداوند در  سوره 

در این آیه صبر ریشه در مقام « اصبر ان اهلل ال یضیع اجر المحسنین»نیکوکاری و مقام احسان برشمرده است و می فرماید: 

محسنین دارد و خداوند هرگز پاداش و اجر محسنان را تباه نمی سازد. اصوال هیچ گونه نیکی بدون ایستادگی و صبر ممکن 

به پایان رساندن کارهای نیک حتما استقامت الزم دارد، به همین جهت در آیه فوق به دنبال امر به صبر می  نیست چون

فرماید: خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند، یعنی نیکوکاری بدون صبر و ایستادگی میسر نیست. )مکارم شیرازی، 

 (. 272، ص 2تفسیر نمونه: ج 

توان جلب محبت دیگران را ذکر نمود چرا که صبر در  برابر بدرفتاری های دیگران و دفع آن به از آثار اجتماعی صبر می 

به آن اشاره دارد. اگر کسی  (31، 38/ فصلت)بهترین شیوه باعث برطرف شدن دشمنی ها می شود که خداوند در سوره 

را در برابر اذیت بهره مند شود، بایست صبر  بخواهد به مقام رضا برسد و از آثار خشنودی و رضایت الهی در دنیا و آخرت

سوره دشمنان پیشه گیرد و اجازه ندهد که اذیت و آزار او را بی تاب نماید و از انجام مسئولیت و مأموریت باز دارد که در 

 ( به آن اشاره شده است. البته صبر خود به یک معنا خود نمادی از ویژگی احسان در شخص است ولی ارتباط121)طه/

 تنگاتنگی میان مقام احسان و مقام صبر وجود دارد که از این آیه می توان آن را استنباط کرد. 

 وفای به عهد

یعنی پیمانش را به انجام برد و به آن عمل کرد. « وفی بعهده و أوفی بعهده»وفاء و ایفاء در لغت به معنی تمام کردن است. 

( در  اصطالح عبارت است از استواری در دو قرارداد و قوانین حقوقی، اقتصادی، نظامی، 23، ص 7)قاموس قرآن: جلد 

ال دین لمن ال عهد »و به آن تأکید دارد تا جایی که رسول اکرم )ص( فرمودند: سیاسی. دین اسالم وفاداری را تشویق کرده 

و آثار وفای ( وفای به عهد در تمام شئون فردی و اجتماعی انسان تأثیر دارد. 112، ص 19مجلسی، بحاراالنوار: جلد « ) له

اد عمومی یکی از آسیب های پیمان به عهد را می توان ایجاد عالقه مندی به دین و تقویت ایمان ذکر کرد. سلب اعتم

پس با توجه به اهمیت آن خداوند شکنی است. احساس اعتماد متقابل پشتوانه محکمی برای فعالیت های اجتماعی است. 
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( یکی از موارد احسان را وفای 177در سوره )بقره/در آیاتی آن را احسان دانسته است تا افراد برای رعایت آن ترغیب شوند. 

( نقض عهد را نشانه بی 89همانگونه که در سوره )انفال/...« دهم اذا عاهدوا و هو الموفون بع» ... رفی نموده است. به عهد مع

«. ینقضون عهدهم فی کل مره و هم ال یتقون، الذین عاهدت منهم ثم » تقوایی می داند. 

 نتیجه

عمل های فردی و اجتماعی در قرآن بیان نموده که با خداوند انسان را موجودی اجتماعی می داند و برنامه ها و دستور ال

کاربرد آنها سالمت روان و امنیت زندگی انسان را تأمین می کند و سبب می شود افراد جامعه با اطمینان در کنار هم 

به زندگی کنند و جامعه رو به رشد و تعالی حرکت خواهد کرد. احسان و نیکوکاری را باید در جامعه فرهنگ سازی کرد 

 طوری که این امر جزء فرهنگ دینی ما در سطوح مختلف باشد تا زمینه تطور و پیشرفت جامعه را به دنبال داشته باشد. 
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