
 
 
 
  

  در قرآن» احسان«معناشناسی واژه 

  

   وحیده فخار نوغانی
  

  

  

  17/06/1393: دریافتتاریخ 

  09/11/1393تاریخ تأیید: 
  

  : چکیده

یکی از کلمات بنیادین قرآن است که در ساخت دستگاه فکري و جهان » احسان«واژه 

لیل ارتباط معنایی کند. این واژه در ادبیات قرآنی به د بینی قرآنی نقش مهمی را ایفا می

اي است.  با سایر مفاهیم بنیادین قرآن مثل تقوا و ایمان، شامل حوزه معنایی گسترده

به دلیل چرخش اساسی معیار  گستردگی شبکه معنایی این واژه در فرهنگ قرآنی

حسن از سالیق شخصی به معیار توحیدي است. در این نوشتار ضمن بررسی معناي 

ادبیات  مصادیق آن در ادیق قرآنی این واژه با برخی ازمقایسه مص لغوي احسان و

عرب پیش از ظهور اسالم و همچنین بررسی ارتباط معنایی این واژه با سایر واژگان 

کلیدي و مرتبط با آن و نیز جستجو در برخی از روایات تالش شده است تا معیار 

روح کلی حاکم بر حقیقی حسن از منظر قرآن و روایات بیان شود. با در نظر گرفتن 

توان گفت که در فرهنگ قرآنی  محوري و توحید است می آیات قرآنی که همان خدا

  حسن هر پدیده به سبب اتصاف و انتساب آن به خداي متعال است.

  

  .خدامحوري ، احسان، حسن،قرآنی معناشناسی: ها کلیدواژه
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  مقدمه

م یکی از مسائل مهمی که همواره پس از نزول قرآن کری

در میان مسلمانان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده 

است، فهم و درك معناي واقعی آیات و یا به بیان دیگر 

هاي تفسیري  فهم مراد واقعی خداوند است. روش

گوناگونی که در میان مسلمانان وجود دارد، همگی 

هایی از تالش براي رمزگشایی و فهم معناي واقعی  نمونه

ها، معناشناسی  یکی از این روشباشد.  آیات الهی می

ست. به طور کلی معناشناسی عبارت  واژگان قرآنی ا

است از بررسی و تحلیل روشمند یک مجموعه معنادار 

مثل یک متن تا از خالل این بررسی و تحلیل، به فهم 

  مراد و نیت اصلی مؤلّف آن متن بتوان پی برد.

ادي در فهم مراد اصلی مؤلف، قطعاً عوامل بسیار زی

ترین ایـن عوامـل، آشـنایی بـا      مؤثر است و یکی از مهم

زبان مؤلّف است. اما نکته بسیار مهمـی کـه بایـد مـورد     

توجه قرار گیرد این است که مراد از زبان، تنها آشـنایی  

باشـد   با الفاظ و معانی لغوي و قواعد دستوري زبان نمی

بلکه از آن جایی که یک سخن در حقیقت، بیان فکـر و  

شه مـورد نظـر گوینـده در قالـب الفـاظ و کلمـات       اندی

تـري   باشد، از این رو آشنایی با زبان معناي گسـترده  می

یابد. به بیان دیگر هر کالمی در واقع اظهار آن چه که  می

باشد و قطعـاً آن   است می  در ضمیر متکلّم پنهان و مخفی

چه که در ضمیر و نهاد متکلّم است، همان نگرش خاص 

ست که نسبت به جهـان هسـتی دارد.    اي ا هو تصویر ویژ

بنابراین آشنایی با زبان، آشنایی با مبانی فکري و جهـان  

شود. عـدم   بینی خاص متکلّم و یا مؤلف را نیز شامل می

شود که در بسـیاري   توجه به این نکته چه بسا باعث می

از موارد، به دلیل انس بیش از حد انسان با عالم مـاده و  

ناي یک واژه بـه همـان معنـاي ظـاهري     امور مادي، مع

). اما توجه به بینش 1/5: 1417محدود شود (طباطبائی،

فکري مؤلف، انسان را از لغزش در چنین مـواردي بـاز   

تـوان در ادبیـات    دارد. نمونه چنـین مـواردي را مـی    می

عرفانی یافت. در عرفان گاه سخن از اموري چون می و 

ید کـه عـدم توجـه بـه     آ معشوق و جام و .... به میان می

مبانی عرفانی، امکان فهم و تفسیر نادرست از این امـور  

سازد. پس توجه به بینش فکري مؤلف یک  را فراهم می

متن یا متکلم یک سـخن، در معناشناسـی آن ضـروري    

  ست. ا

آن چه که گفته شد تا حـدي مربـوط بـه متـون و     

ســت و از آن جــایی کــه قــرآن کــالم  تألیفــات بشــري ا

ــت  ــی و  خداسـ ــات خلقـ ــال از تعینـ ــداي متعـ و خـ

هاي امکانی منزّه و مبرّاست، در نظـر گـرفتن    محدودیت

مالك یاد شده، یعنی آشنایی با زبان کـه اعـم از معنـاي    

باشد به صـورت دیگـري    الفاظ و مبانی فکري مؤلف می

شود. توضیح این که قرآن کریم، به زبان عربی  مطرح می

ــی از عن   ــاً یک ــت و قطع ــده اس ــازل ش ــر الزم در ن اص

معناشناسی واژگان و عبارات قرآنی، آشنایی بـا زبـان و   

ادبیات عرب است. اما توجه به مبانی فکـري مؤلـف در   

توان مطرح نمود و  مورد کالم الهی را به گونه دیگري می

یعنـی  » هماهنگی با روح کلی حاکم بر آیات الهـی «آن 

هـا و ابعـاد    در همـه زمینـه  » توحید«و » خدا محوري«

  شود. می



 23 /در قرآن» احسان«معناشناسی واژه : وحیده فخار نوغانی                                                                                          

 

 

تري از این مطلب ارائه نمود  شاید بتوان تبیین لطیف

ست که در  بدین صورت که هر کالمی، ظهور آن چیزي ا

ما فی الضمیر متکلم نهان است. مجموعه موجودات ایـن  

عالم، در عالم تکوین نیز همگی کلمات الهی هستند و به 

کرانه و نامتناهی  تعبیري همگی ظهور و جلوه آن ذات بی

اشند. بنابراین همان گونه که هویت واقعی موجودات ب می

شـان معنـا    این عالم تنها در پرتو ارتباط آنان بـا خـالق  

یابد و بدون در نظر گرفتن چنین ارتباط و اسـتنادي،   می

موجودات همگی هیچ هستند، کالم الهی در عالم تشـریع  

ست و معناي واقعی آن جـز بـا    نیز داراي چنین حکمی ا

اصل توحیـد کـه در سراسـر آیـات الهـی       درنظر گرفتن

  آید. دست نمیه ست، ب متجلّی ا

بنابراین مراد از روح کلی حاکم بر آیات الهی همان 

خدا محوري و توحید اسـت و در معناشناسـی واژگـان    

قرآنی باید این مهم مد نظر قرار گیرد که این واژگـان در  

اي معنـادار قـرار دارد کـه     یک آیه و آیات در مجموعـه 

کلی توحید بر آن حاکم است و عدم توجه بـه ایـن    روح

نکته چه بسا انسان را در شناخت معناي واقعی واژگان و 

 عبارات قرآنی دچار مشکل، سازد.

  

  در لغت» احسان«بررسی معناي واژه 

در معناشناسی واژگان قرآنی، برخی از کلمات و 

بینی  اصطالحات نقشی اصلی و اساسی در تشکیل جهان 

توان  به دلیل همین ویژگی میآنی دارند و الهی و قر

که قرآن نام نهاد » اصطالحات کلیدي«چنین کلماتی را، 

بینی قرآنی  ایزوتسو در ترسیم جهانمعناشناسی  يمبنا

). از جمله این کلمات، 6: 1381(ایزوتسو،  استوي 

  باشد. و مشتقات آن می» احسان«واژه 

» ح س ن«از ریشـه  » افعـال «احسان مصدر بـاب  

» سـوء «است. حسن (مصدر و اسـم مصـدر) در مقابـل    

(زشـتی و زشـت شـدن)    » قـبح «شدن) و نیز (بدي و بد 

ــطفوي،   ــرار دارد (مص ــارس،  2/222: 1360ق ــن ف ؛ اب

ــاربردش در  2/58: 1365 ــه تناســب ک ). واژه حســن ب

زیبـایی، خـوبی، نیکـی،    معناي اسـم مصـدري، مفهـوم    

رسـاند (حسـنی    شایستگی، مورد پسند بودن و ... را می

). 1/649م: 1992؛ شــرتونی، 18/140: 1397زبیــدي، 

»ـنْ «و مشـتقات آن از قبیـل   » سنحسـنَه «، »حسح« ،

و احسان در » اَحسنْ«، »محسنْ«، »حسنی«، »حسنات«

موارد متعددي از آیات قرآن ذکر شده است. به طور کلی 

واژه حسن و مشتقات آن در توصیف آن دسته از اموري 

رود که به دلیل این کـه واجـد نـوعی زیبـایی      به کار می

باشند، عامل برانگیختن  ا عاطفی و یا حسی میعقلی و ی

احساس خوشی، رضایت، زیبایی، تحسـین و بهجـت در   

 گردانـد (راغـب،   شود و او را مجذوب خود می انسان می

1412 :237.(  

و » حسـن «صرف نظر از کاربرد قرآنـی ایـن واژه   

هـر  . 1شود:  برخی از مشتقات آن به سه دسته اطالق می

ست، امري نیکو و حسن است و  ی اچه که مالئم طبع آدم

در مقابل آن، هر چیزي که به نوعی منـافر و متضـاد بـا    

معنـاي دیگـر   . 2 ست؛ امري قبـیح اسـت.   طبیعت آدمی

حسن، صفت کمال بودن شئ و ضـد آن کـه قـبح اسـت     

امري که درخور مـدح و  . 3 صفت نقص بودن شئ است.
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زي ستایش باشد، امري نیک و حسن و به خالف آن، چی

خور ذم و نکوهش باشد، امري قبیح و ناپسند است که در

  ). 527: 1379(دشتی، 

حسن سه معنا ذکر شـده اسـت،    اگر چه براي واژه 

اما این گونه نیست که این سـه معنـا از یکـدیگر کـامالً     

توان به نوعی میان این سـه   متمایز و جدا باشد. بلکه می

معیار، جمع نمود.  معنا و یا به بیان دیگر این سه مالك و

توضیح این که طبیعت آدمی به حکم سرشت و فطـرتش  

خواهان زیبایی و کمال است و قطعاً هر آن چـه کـه بـه    

نوعی واجد کمال و زیبایی باشـد، بـه نـوعی مطلـوب و     

گـردد   گیرد و مجذوب آن می مالئم با طبع انسان قرار می

 دحست که متعلَّق م ا و این شیفتگی و جذب گاه به حدي

چنان که برخی در تعریف  شود. و ستایش آدمی واقع می

انـد و   واحدي از حسن به هر سه این معنـا اشـاره کـرده   

اند  حسن را به طور کلی وصف آن دسته از اموري دانسته

که واجد نوعی زیبائی عقلی و یـا عـاطفی و یـا حسـی     

باشند و عامل برانگیختن احساس خوشـی، رضـایت،    می

بهجت در انسان است و به نوعی او را زیبایی، تحسین و 

  ).237: 1412گرداند (راغب،  مجذوب خود می

اسـت،  » حسـن «نیز کـه از ریشـه   » احسان«واژه 

» اسـاءة «مصدر باب افعال اسـت و در مقابـل آن کلمـه    

إِنْ أَحسـنْتُم أَحسـنْتُم لأَنْفُسـکُم و إِنْ أَسـأْتُم     «باشـد   می

این کلمه از نظر لغوي دو گونه کاربرد ). 7(اسراء/» فَلَها...

رود و نیز  تر با آن به کار می که بیش» الی«دارد: با حرف 

کـه در ایـن کـاربرد بـه معنـاي      » یاء«و » الم«با حرف 

است و نیز بدون حـرف  » نیکی و خوبی کردن به کسی«

کار نیکو کـردن و نیـز انجـام دادن    «اضافه که مفهوم آن 

باشد (ابـن   شکل کامل آن می نیکو و شایسته یک کار در

). بر این اسـاس، سـه معنـا را    3/179ق: 1363منظور، 

در نظر گرفـت؛ معنـاي نخسـت    » احسان«توان براي  می

انجام دادن کار نیک؛ معناي دوم نیکی کردن به دیگران و 

معناي سوم انجام دادن شایسته کاري در شکل کامـل آن  

معناي دوم و  است که البته این نکته قابل اهمیت است که

  رود. سوم به نوعی از مصادیق معناي اول به شمار می

  

  در ادبیات جاهلی و فرهنگ قرآنی » احسان«

مطالعه و بررسی در برخی از اشعار جاهلیت و نیز حتی 

برخی آیات قرآنی بیانگر این مسأله است که واژه 

مانند بسیاري از کلمات قرآنی براي عرب » احسان«

یگانه و ناشناخته نبوده است و عصر نزول مفهومی ب

سخنی که حتی برخی از سران شرك در ستایش از آیه 

) گزارش شده 9(نحل/» إِنَّ اهللاَ یأمرُ بِالعدلِ و االحسان«

ق: 1406است؛ تأییدي بر این آشنایی است (طبرسی، 

  ).10/166: 1360و قرطبی،  6/587

و مشـتقات آن، در  » حسـن «همچنین کاربرد واژه 

  ار جاهلیت به روشنی گویاي این مطلب است. اشع

  مانند:

  إِذا شئت أَنْ تَلْقَی المحاسنَ کُلَّها

 فَفی وجه منْ تَهوي جمیع اْلمحاسنِ

)140: 1416 (معري،  

  م یرشدو لَخالَه رشداً و إِنْ ل لَرَنا لبهجتها و حسنِ حدیثها 

)21 م:2000 (الهواري،  
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وا غَیاداثَ قَوالً حسـناً     لَو اَرـدالح عمـتُسعتَمسی رَه لَم  

)79 م:2000 (الهواري،  

شود که حسن و مشتقاتی نظیر محاسـن   مالحظه می

و یا حسنَه به همان معناي عرفی یعنی اموري کـه واجـد   

و خوبی و خیر است، به کـار رفتـه اسـت و     نوعی نیکی

رود.  ست که در قرآن به کار مـی  اي آن همان معنایی امعن

اما نکته حائز اهمیت این است که گرچه از نظر معنـایی،  

بین کاربرد ادبیات جاهلی و ادبیـات قرآنـی مشـترکاتی    

وجود دارد، اما تفاوت مهمی که بین این دو کاربرد وجود 

دارد، مالك حسن است. حسن غالباً صـفت بـراي امـور    

شود و چنان که در بررسی معناي لغوي این  می نیکو واقع

ي حسی، گـاهی  واژه گذشت، این حسن گاهی در مرتبه

شـود   در مرتبه خیالی و گاهی در مرتبه عقلی متجلّی می

گیـرد.   و قطعاً مصادیق متفاوت و متعددي را در بـر مـی  

بنابراین در برخی از موارد حسن امـري شخصـی و بـه    

گردد چنان کـه   رهاي فردي میطور کامل وابسته به معیا

معانی ابیات مذکور اشاره به این مسأله دارد. در بیت اول 

دارد کـه کلیـه محاسـن و     شاعر به صـراحت اعـالم مـی   

ها را در وجود کسی که او را دوست داري و بـه او   نیکی

عالقمند هستی باید جستجو کنی بنـابراین حسـن کـامالً    

  باشد. فرد میشخصی و معیار آن وابسته به احساس 

در بیت دوم نیز شاعر کالم محبـوب را بـه حسـن    

کند ولی در مصـراع دوم صـراحتاً بیـان     حدیث تعبیر می

کند که گرچه این کالم، کالم یک فـرد بـالغ و رشـید     می

کنی که از فـردي   نیست اما به واسطه حسنِ آن گمان می

  بالغ و رشید است.

کند که با  در بیت سوم نیز شاعر تأکید و سفارش می

قول حسن و کالم نیک با مخاطبان سخن بگویید که اگر 

کنند. در ایـن   مخاطبان غیر از آن را بخواهند، گوش نمی

بیت گرچه شاعر، قول حسنْ را به صـورت مطلـق بیـان    

اسـت کـه     کرده است؛ اما قطعاً سخن مد نظـر او سـخنی  

حسن آن مورد پسند مخاطـب بایـد واقـع شـود وگرنـه      

  سپارد. به آن گوش نمی مخاطب

شـود کـه بـر اسـاس چنـین کـاربردي        مالحظه می

حسـن    توان مالك و معیار مشخصی را بـراي کلمـه   نمی

بیان نمود و بر این اساس مصادیق حسن، کـامالً در نـزد   

کند. اما در ادبیات قرآنـی، بـا    افراد تفاوت جدي پیدا می

همـان  در نظر گرفتن روح کلی حاکم بر آیات قرآنی که 

است این مالك چرخشی کامالً اساسی پیدا   خدا محوري

  کرده است.

  

  هایی از معیار حسن در آیات قرآن بیان نمونه

در آیات قرآنی در موارد متعددي هر آن چه که استناد 

به خداي متعال دارد، مصداق حسن و نیکی و زیبایی 

معرفی شده است. به عنوان نمونه در سوره نساء، آیه 

ما اَصابک من حسنَه فَمنَ «فرماید:  ي متعال می، خدا71

در این آیه به ». اهللا و ما اَصابک من سیئَه فَمن نَفسک

شود از  که نصیب انسان میطور صریح هر نیکی و خیر 

ها که به انسان  ها و زشتی سوي خداست و آن چه از بدي

و » ۀحسن«ن رسد، از جانب نفس اوست. از تقابل میا می

که در دو قطب کامالً مخالف یکدیگر واقع » ۀسیئَ«

  برد. توان پی ها نیز می هاي آن اند، به تقابل در مالك شده
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آن چه از سـوي خداسـت همگـی داراي حسـن و     

زیبایی بلکه عـین حسـن اسـت و آن چـه کـه از نفـس       

گیرد و جنبـه انانیـت و نفسـانیت و در     انسانی نشأت می

  جنبه غیر خـدایی دارد، سـیئه، زشـتی و بـدي    یک کالم 

شود. در سایر آیات نیز این مالك در مـورد   محسوب می

تـر بیـان شـده اسـت.      مصادیق حسن به صورت جزئـی 

آفرینش و خلقت هر شیئ از حسن و زیبایی برخـوردار  

» الذي اَحسنَ کل شئ خلقـه «است چرا که خداي متعال 

یر موجـودات از  ) است و انسان در میـان سـا  7(سجده/

زیبــاترین خلقــت برخــوردار اســت زیــرا کــه خــالق او 

» احسـن الخـالقین  «خداست و خداوند در این خلقت به 

). قرآن 14گوید (مؤمنون/ بودن خود تبریک و تهنیت می

اسـت؛ نـازل کننـده آن خداسـت     » احسن الحـدیث «که 

) و انسانی صاحب بهترین دین و آیـین اسـت   123(زمر/

) و بهترین 125تسلیم خدا باشد (نساء/که با تمام وجود 

ست که رنگ خدایی داشـته   رنگ و صبغه نیز از آن کسی

). پاداش نیکوکاران بهترین و نیکـوترین  138باشد (بقره/

هاســت زیــرا کــه از ســوي خداســت و بهتــرین  پــاداش

) و بهتـرین  195ها در نزد خداسـت (آل عمـران/   پاداش

جانـب خـداي    ست که از ها یا رزق حسن آن رزقی رزق

/و بـاالخره  58متعال نصیب و روزي انسان گردد (حج (

تر از همه این که اسماء حسنی که نیکـوترین اسـماء    مهم

  ).180است، از آن خداي متعال است (اعراف/

شود که در مقایسه بـا ادبیـات    بنابراین مالحظه می 

رایج در عصر جاهلیت، چرخشی اساسـی و بنیـادین در   

ن ایجاد شـده اسـت و دلیـل آن نیـز     مالك و معیار حس

چنان که گذشت به فضاي توحیدي حاکم بر آیات قرآنی 

گردد. بدین ترتیب امور حسن و زیبا و نیـک تنهـا    بر می

محدود و منحصر به سالیق شخصی و معیارهـاي فـردي   

گردد بلکه بر اساس مـالك جدیـدي کـه در اسـالم      نمی

کنـد.   ا میگردد، این حوزه گسترش عجیبی پید عرضه می

به بیان دیگر در دائره هستی و کائنات، هر آن چه که رو 

به سوي خداي متعال دارد و یا نشـانی از او دارد، داراي  

  حسن است.

این تفاوت و چرخش در مالك و معیار، باعث شد 

هایی پیدا کند و این  نیز تفاوت» احسان«تا مصادیق واژه 

کـاربرد داشـت،   تر در قلمرو روابط انسانی  واژه که بیش

تـري را در حـوزه ارتبـاط     مصادیق جدیدتر و گسـترده 

انسان با خدا، دین و پیامبر پیدا کنـد کـه در ادامـه ایـن     

  نوشتار ذکر این مصادیق به تفصیل خواهد آمد.

  

  با سایر مفاهیم بنیادین قرآن» احسان«ارتباط واژه 

دهد که  دقت و توجه در برخی از آیات قرآنی نشان می

ان در کنار بسیاري از مفاهیم بنیادین و کلیدي واژه احس

قرآن که در ساخت جهان بینی قرآنی، نقش اساسی ایفا 

کند؛ ذکر شده است و حتی در برخی از موارد ارتباط  می

این کلمه با دیگر واژگان کلیدي به قدري تنگاتنگ است 

توان گفت در عین تفاوت مفهومی، از نظر مصداق  که می

این گونه » احسان«و » تقوا«ثالً واژه باشند. م یکی می

هایی چون انفاق، کظم  است و متّقین که داراي ویژگی

)، 134، 133ظ، گذشت و بخشش (آل عمران/غی

باشند،  ) می90) و صبر (یوسف/34، 33راستگویی (زمر/
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اند.  همان محسنین هستند که متعلَّق حب الهی قرار گرفته

نیز داراي » عمل صالح«و » ایمان« همچنین دو واژه

باشد و کسانی که ایمان  چنین ارتباطی با کلمه احسان می

دهند، از مصادیق محسنین  آورده و عمل صالح انجام می

). چنین ارتباطی را در باره 3/روند (کهف به شمار می

واژگان و مفاهیمی که در قطب مخالف کلمه احسان قرار 

و در شماري از آیات مفاهیم توان ترسیم نمود  دارند می

؛ 79، 78؛ یوسف/ 59، 58(بقره/ » ظلم«عامی مثل: 

» یات الهیتکذیب آ«و » کفر«)، 113صافّات/

 ،40؛ مرسالت/59، 58؛ زمر/23، 22؛ لقمان/86(مائده/

) درست در 229(بقره/» تعدي از حدود الهی«) و 45

  مقابل کلمه احسان مطرح شده است.

د که کلمه احسان از یک سو شو بنابراین مالحظه می

با کلمات بنیادین قرآن که از نظر معنی و بار ارزشی هـم  

باشد و از سـوي دیگـر    جهت با آن هستند در ارتباط می

با واژگانی که از نظر معنایی در جهت مخالف آن هسـتند  

و در همه این موارد محسنین و اهل احسان همان کسانی 

و مبـرّا و منـزّه از    هاي مثبت هستند که متّصف به ویژگی

  باشند. هاي منفی ذکر شده در قرآن کریم می ویژگی

  

  در قرآن» احسان«بیان مصادیق 

پیش از این گذشت که اعراب در عصر نزول با واژه 

احسان کامالً آشنا بوده و این کلمه براي ایشان مفهومی 

ناآشنا و غریب نبود. اما در بررسی و مقایسه میان اشعار 

ی از آیات قرآنی معلوم شد که گرچه جاهلیت و برخ

معناي احسان در هر دو دوره یکسان بوده است اما 

مصادیق احسان در کاربرد قرآنی آن به دلیل چرخشی 

تر و پر  که در معیار حسن ایجاد شد، بسیار گسترده

تر از مصادیق آن در عصر جاهلیت است و دلیل آن  دامنه

یعنی خدا  نیز همان روح کلی حاکم بر آیات الهی

هاست.  به بیان دیگر قرآن  محوري در همه ابعاد و زمینه

هاي متفاوت  با بیان مصادیق متعددي از احسان در حوزه

زندگی انسان ها به حوزه مصادیق این واژه کلیدي 

همچون سایر مفاهیم اساسی قرآن گسترش و وسعت 

بخشید. این واژه در عصر پیش از نزول محدود به حوزه 

شد اما در کاربرد قرآنی آن نه تنها در  انی میامور انس

ها بلکه در ارتباط با خدا، ارتباط با  ارتباط میان انسان

تر از همه در ارتباط میان  دیگران، ارتباط با خود و مهم

  گردد. خدا و بندگان متجلّی می

توان مصادیق احسـان   در یک تقسیم بندي کلی می

بیـان   .1 ر داد:را در چهار حوزه کلی مورد بررسـی قـرا  

بیـان   .2 مصادیق احسـان خداونـد نسـبت بـه بنـدگان.     

 .3 مصادیق احسان در حوزه ارتباط میان بندگان و خدا.

هـا بـا    بیان مصادیق احسان در حوزه ارتباط میان انسان

 مصداق احسان نسبت به خود. .4 یکدیگر.

  

  خدا به بندگان» احسان«الف ـ بررسی مصادیق 

تـر در قالـب    شاحسان و نیکی خداونـد بـه بنـدگان بـی    

 100  شود.  در آیـه  هاي مادي و معنوي متجلّی می نعمت

سوره یوسف، رهایی حضرت یوسـف (علیـه السـالم) از    

زندان، رهایی خاندان یعقوب از زندگی بادیـه نشـینی و   

سالی و قحطی  سکونت ایشان در شهر مصر، پایان خشک
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و پایان جدایی میان یوسف (علیه السـالم) و بـرادرانش   

هاي احسان خداوند نسـبت بـه حضـرت     از جلوههمگی 

  یوسف (علیه السالم) و خاندانش معرفی شده است.

ثروت و دارایی و موقعیت اجتمـاعی نیـز یکـی از    

 76باشد.  در آیـه   مصادیق احسان خداوند به بندگان می

اسرائیل در تذکر به قارون،  ثروت  سوره قصص؛ قوم بنی

بــه او توصــیه وي را احســان از ســوي خــدا دانســته و 

  نمایند. بخشش از این احسان را می

) 58، 46هاي بهشتی (الـرحمن/  این نعمت عالوه بر

» هـلْ جـزَاء االحسـانَ االّ االحسـانْ    «همگی به حکـم  

هاي مختلـف   است براي احسان بندگان در حوزه  پاداشی

تر این کـه در یـک قاعـده     زندگی و باالخره از همه مهم

رسـد،   از خیر و نیکی به انسـان مـی  کلی، هر آن چه که 

و مـا  «باشـد   همگی احسان خداوند نسبت به بندگان می

  ).71(نساء/» اَصابک من حسنَه فَمنَ اهللا

  

  در حوزه ارتباط با خداوند» احسان«مصادیق  - ب

برخی دیگر از مصادیق احسان در حوزه رابطه عبودیـت  

کـالیف  میان انسان با خداي متعال و پـذیرش و انجـام ت  

کند. خواب اندك شـبانه، اسـتغفار در    الهی ظهور پیدا می

سحرگاهان، اختصاص حقـی بـراي سـائل و محـروم از     

اموالی که خداوند نصـیب و روزي انسـان کـرده اسـت،     

باشـد.   هاي محسنین یا اهل احسان مـی  همگی از ویژگی

سوره اعراف، خواندن خداوند همراه با تضرّع  56در آیه 

ه، داشتن حالت خـوف و رجـا و عـدم    و با صداي آهست

ست که سبب برخورداري  فساد در روي زمین از اموري ا

باشد. خواندن نماز  و نزدیکی رحمت الهی به محسنین می

و پرداخت زکات و ایمان و یقین به آخرت از بـارزترین  

میان انسـان و خداسـت    مصادیق احسان در حوزه رابطه

  ).5، 2(لقمان/

ر راه خدا از مصادیق احسان در قرآن مطلق جهاد د

) و در این جهاد، عدم سسـتی و  69باشد (عنکبوت/  می

هـا و   ناتوانی، تسلیم ناپذیري و پایداري در برابر سـختی 

مشکالت، همراهی پیامبر خدا (صـلی اهللا علیـه و آلـه و    

سلّم)، اعتراف بر گناهان و درخواست مغفرت از خـدا و  

ال هـر کـدام بـه    پیروزي از خداي متعطلب ثبات قدم و 

و  120ن است (توبه/نوبه خود مصادیق دیگري از احسا

  ).148، 146آل عمران/

عالوه بر این ذکر نام پیامبران در زمره افراد محسن 

ها و مصائبی کـه آن بزرگـواران    و نیکوکار و بیان سختی

در راه دفاع از دین الهی متحمل شدند، بیانگر این مطلب 

هاي توحیدي، دفاع از این  رزشاست که تبلیغ باورها و ا

ها در برابر دشمنان و تحمـل هـر نـوع سـختی و      ارزش

هـاي دیگـري از احسـان     اذیتی در ایـن راه نیـز جلـوه   

  باشد. می

  

  در حوزه ارتباط انسان با دیگران» احسان«مصادیق  - ج

ترین و بارزترین مصداق احسـان در حـوزه ارتبـاط     مهم

باشد که  در و مادر میفرد با دیگران، احسان و نیکی به پ

و بِالوالـدینِ  «چندین بار در آیات قرآنی ذکر شده اسـت  

) و ظهور ایـن  151انعام/  ؛36نساء/ ؛83(بقره/» إِحسانَاً

ترین اهانت به  احسان در رفتارهایی چون روا نداشتن کم
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پدر و مادر، گفتار نرم و نیکو و سنجیده، نهایت فروتنـی  

از سر ناچاري، طلب آمرزش و  از سر مهر و شفقت و نه

یابد (اسـراء/   مالی به آنان تحقق می  رحمت الهی و کمک

).  عالوه بر این احسان به پدر و مادر، فروتنی و 24، 23

کمک مالی به خویشان، یتیمان، بیچارگـان، همسـایگان   

ــدگان،   ــین، در راه مان ــت و همنش ــک، دوس دور و نزدی

ـ بردگان، پرهیـز از خودپسـندي، فخـر فرو    ی و بخـل  ش

)، کظم غیظ و بخشش و 37، 36ورزي با دیگران (نساء/

) و 134، 133از خطــاي دیگــران (آل عمــران/گذشــت 

اختصاص بخشی از امـوال بـه قشـر نیازمنـد جامعـه از      

پرداخت حـق سـائل و محـروم    طریق پرداخت زکات و 

) و به طور کلـی مطلـق صـدقه و بخشـش     4، 1(لقمان/

  احسان است.) از دیگر مصادیق 77، 76(قصص/

همچنین قرآن با سفارش به رفتار نیک با همسـر و  

پرهیز از هر گونه آزار و اذیتی از سوي مـرد نسـبت بـه    

زن، آشکارا به نقض رسوم جاهلیـت پرداختـه و حـوزه    

،  129کنـد (بقـره/    جدیدي را در احسـان معرفـی مـی   

) و چنـان چـه مـردان بـا همسـران خـویش       128نساء/

ه و از برخی حقوق خود براي سازگاري و مصالحه داشت

هاي زندگی زناشویی بگذرنـد،   رفع اختالف و حفظ پایه

  گیرند. در زمره محسنان قرار می

  

  به خــود» احسان« -د

ترین نوآوري قرآن در بیان مصادیق  شاید بتوان گفت مهم

 7احسان، احسان به خود است. خـداي متعـال در آیـه    

یـک و  سوره اسـراء؛ بـه صـورت کلـی همـه کارهـاي ن      

اي را که محسنین در حوزه ارتباط با خدا و سـایر   حسنه

دهند، در نهایت احسان به خود معرفـی   بندگان انجام می

و بـدین وسـیله   » إِنْ أَحسنْتُم أَحسنْتُم لأَنْفُسکُم« کند  می

دارد که در واقع هر  ها، بیان می ضمن پیامی کلی به انسان

ترین کسـی کـه از    یشاحسانی، احسان به خود است و ب

گردد خود شـخص اسـت،    این احسان منتَفَع و بهرمند می

هـاي توصـیف    زیرا در برابر همـه ایـن کارهـا، پـاداش    

متعال در نظر گرفته شده اسـت   ناپذیري از سوي خداي

که از نظر ارزش معنوي و مادي قابل مقایسه بـا آن چـه   

  باشد. که انسان انجام داده است، نمی

  

  یاتدر روا» احسان«

معناي واژه احسان در روایات ائمه معصومین (علیهم 

السالم) دقیقاً ادامه معناي قرآنی آن است و غالباً به همان 

معانی ذکر شده در قرآن، مطرح شده است منتها با این 

تري از احسان بیان  تفاوت که در روایات مصادیق جزئی

شده است. به عنوان نمونه یکی از مصادیق احسان، از 

ر قرآن احسان و نیکی به والدین است که در آیات نظ

و «بصورت کلی به آن اشاره شده است.  متعددي

) و 151انعام/ ؛36نساء/ ؛83(بقره/» بالوالدین احساناً

سوره اسري برخی از  24ـ  23خداي متعال در آیات 

هاي این احسان را متذکر شده است اما در روایات  نمونه

تر به  الم) باز هم به نحو جزئیائمه معصومین (علیهم الس

هاي این مصادیق پرداخته شده  تفسیر و بیان ویژگی

است. در روایاتی که از امام صادق (علیه السالم) نقل 

شده است، نیکو صحبت کردن با پدر و مادر، به سختی و 
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ترین شرایطی که  تکلّف نینداختن آنان و حتی بیان سخت

نسبت به پدر و مادر » اُف«در آن انسان مجاز به گفتن 

ها و برخوردهاي بایسته با  العمل باشد و نوع عکس نمی

پدر و مادر از قبیل بلند نکردن صدا در برابر آنان، 

رحمت و شفقت به آنان، جلوتر راه نرفتن از ایشان و ... 

همگی از مصادیق احسان به پدر و مادر معرفی شده 

  ) 2/158: 1365است.  (کلینی، 

که عالوه بر ذکر مصادیق  ه این استنکته قابل توج

السالم)،  تفصیلی احسان در روایات ائمه معصومین (علیهم

در برخی از روایات معیار رفتارهاي متصـف بـه حسـن    

بیان شده است. این معیار که همراستاي بـا معیـار کلـی    

حسن در آیات قرآنی است، عبارت از پـاك کـردن هـر    

ص کردن آن براي هاي غیرتوحیدي و خال عملی از شائبه

السالم) در پاسخ بـه   خداي متعال است. امام صادق (علیه

هر «فرمایند:  کند می فردي که از معناي احسان سئوال می

خوانی رکوع و سجودت را به نیکوترین وجه  گاه نماز می

جاي آور و هر گاه روزه گرفتی، از همه چیزهایی کـه   به

کن و هر گاه شود پرهیز  ات می سبب فساد و خرابی روزه

چه که خداي متعال در حـج و   جاي آوردي از آن حج به

سپس حضـرت امـام   » عمره بر تو حرام کرده دوري کن.

هر عملی که براي خدا «السالم) می فرمایند:  صادق (علیه

  » دهی باید که از آلودگی آن را پاك کنی. انجام می

شود که در پایان روایت، حضرت معیار  مالحظه می

فرماید که دربرگیرنده همه  از احسان را بیان میتري  کلی

مصادیق یاد شده است. بر اساس اندیشه توحیدي قرآنی 

بزرگترین آلودگی و ناپاکی شرك است و طهارت حقیقی 

و واقعی در گرو رها شدن از شرك و مالحظه غیر خـدا  

در عالم هستی است. بر این اساس عمل، رفتار، گفتار و 

شائبه شرك و آلودگی به غیر نباشـد  اي که در آن  اندیشه

متصف بـه حسـن شـده و از مصـادیق حقیقـی احسـان       

  گردد.  محسوب می

در روایتی دیگر مقام احسان مقام بندگی خالصـانه  

در برابر خداي متعال است. به فرموده پیامبر اکرم (صلی 

اهللا علیه و آله) مقام احسان آن است که خـدا را طـوري   

بینی  بینی و اگر تو او را نمی را میعبادت کنی که گویا او 

  بیند.  دست بدانی که او تو را می

اهل معرفت بر اساس مصادیق احسـان در قـرآن و   

نیز حدیث احادیث یاد شده، مقام احسـان را داراي سـه   

داننـد. مرتبـه اول آن همـان معنـاي لغـوي و       مرتبه مـی 

سـت   ظاهري آن است که به معنی فعل خیر و عمل نیکی

ته انجام دادن است.  مرتبه دوم احسان برگرفتـه  که شایس

) ست که پیامبر (صلی اهللا علیه و آلـه و سـلّم   از حدیثی ا

االحسـانُ اَن تَعبـد اهللاَ   «در توصیف احسان فرمودند کـه  

تَراه احسان در این 62/116: 1404 (مجلسی،» کَأنَّک .(

معنا عبارت از این است که انسـان خـداي متعـال را آن    

بینـد و بـه    پرستش کند که گویی او را می ه عبادت وگون

بیان دیگر عبادت توأم با حضـور تـام پروردگـار انجـام     

شود و باالخره مرتبه سوم که در عرفان محوریت دارد و 

تـرین مراتـب    با روح کلی حاکم بر عرفان که بیان عـالی 

باشد، عبارت از ایـن اسـت کـه     توحید است سازگار می

 خویش را با هـر چیـز و در هـر چیـز     پروردگار و رب

  مشاهده کند. 
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این معنا برگرفته از این آیه شریفه قرآن کریم است 

و منْ یسلم وجهه الی اهللا و هـو محسـنٌ   : «فرماید که می

در این مرتبه  ).22(لقمان/» فَقَد إِستَمسک بِالعرْوه الوثْقی

جاي خود » گویی«شود و لفظ  می» أَنَّ«تبدیل به » کَأَنَّ«

 دهـد (حسـن زاده آملـی،    را به یقین و شهود عینـی مـی  

ــوي،  ؛499: 1378 ــابراین  ).300ـ   299: 1371قون بن

کلمه احسان در این مرتبه معنـاي نسـبتاً جدیـدي پیـدا     

واسطه حـق در همـه مراتـب     کند و اشاره به شهود بی می

  عالم هستی دارد.

  

  گیري بحث و نتیجه

آنی واژه احسان و مصادیق آن با توجه به در فرهنگ قر

روح کلی حاکم بر آیات الهی که خدامحوري و توحید 

است، در حوزه معیار حسن، چرخشی اساسی یافته 

است. معیار حسن بدون در نظر گرفتن آن در فرهنگ 

قرآنی، امري نسبی و وابسته به سالیق شخصی است اما 

اي متعال در فرهنگ قرآنی هر چیزي که مستند به خد

است برخوردار از حسن و زیبایی است. در راستاي 

همین معیار نیز مصادیق احسان در فرهنگ قرآنی 

گسترش یافته و در جهت اراده خداي متعال و رضاي او 

  گردد. محقق می
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