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چکیده
هدف :قران کریم و روایات اسالمی در راستای حفظ و ارتقای سالمت راهبردهای اعتقادی ،اخالقی متعددی را ارائه نموده است یکی از
راهبردهای اخالقی در اسالم ،آموزه انفاق هست .در مطالعه حاضر  ،نقش انقاق در ارتقای سالمت با توجه به اموزه های قرانیی و رواییی
مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها :تحقيق حاضر از نوع تحقيقیات توصیيفی ی تحليلیی اسیت و از نظیر روش جمی آوری اطالعیات ،از نیوع تحقيقیات
کتابخانهای است .پس از انتخاب آیات و روایات و نيز دیدگاه مفسران و شارحان آیات و احادیت میرتب بیا انفیاق و سیالمت ،تحليی
دادهها با استفاده از سؤاالت تحقيق صورت گرفته شد.
یافته ها :بررسی متون بيانگر آن است که آموزه انفاق به سبب مؤلفه های معنایی متعدد بر سالمت انسیان تایيرگیرار هسیت .نخسیت
اینکه ایمان به خدا و نيز حسن فعلی در انفاق بعنوان مقومات آن میتواند سبب سالمت معنوی و یا حيات طيبه انسان شود .یانيیا در
این مطالعه با اشاره به جایگاه انفاق در ایجاد مشارکت اجتماعی و همبستگی ،ایجاد محبوبيیت اجتمیاعی و نيیز فقرزداییی در جامعیه،
نقش انفاق در سالمت اجتماعی انسان مورد تاکيد قرار گرفت .عالوهبر این تابآوری در مقاب رنجها  ،رفی بيمیاری معنیوی و آرامیش
بخشی بواسطه دعا در انفاق از کارکردهای انفاق در ارتقای سالمت روان مورد شناسایی قرار گرفت.
نتیجه گیری :با توجه به تأکيد متون دینیی بیر تیایير انفیاق در ابعیاد جسیمی  ،روانیی و معنیوی و اجتمیاعی بنظیر میآیید ،توجیه
سياستگراران عرصه سالمت به آموزههای قرانی انفاق در راستای ارتقای سالمت مبتنی بر جامعه نگر ،مفيد و ضروری باشد.

کلید واژه ها :انفاق ،سالمت ،آموزههای قرانی ،آیار انفاق ،آموزههای روایی

فاطمه سلیمانی ،محمداسماعیل قاسمی طوسی ،رحمت اهلل مرزبند

مقدمه
حفظ و ارتقای سالمت یکی از جاذبههای فطری آدميان
است و در همه ادوار تاریخ بشر ،انسانها در طلب ان بوده اند.
بحث از سالمت در اسالم از اهميت زیادی برخوردار است.
آموزههای اسالمیدر راستای تعالی انسان ورسيدن به کمال
نهایی به سالمت انسان توجه کرده است .قرآن کریم ،خبر از
ساحتى در وجود انسان مى دهد که امکان دارد مریض یا سالم
باشد؛ سالم بودن آن ،نقش اساسى در نجات و بهشتى شدن
انسان دارد؛ و آن سا حت قلب هست یَوْمَ ال یَنْفَ ُ مال وَ ال بَنُونَ،
إِلََّا مَنْ أَتَى اللََّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (شعراء )1( )89-88 /براساس
تعليمات دینى ،خدای متعال سالم و سالم و سالم است و
انسانها را به سرای سالمت دعوت میکند .وَ اللََّهُ َیدْعُوا إِلى دارِ
السََّالمِ (یونس .)1( )25 /در متون اسالمیحفظ سالمت بدن از
ویژگیهای اه ایمان (المعارج ،)32 /و از شاخصهای دستيابی
به رحمت الهی در زندگی دنيوی ( )2و از مصادیق شکر الهی
( )3معرفی شده است.
در قرآن و روایات اموزههای شناختی ،عبادی و رفتاری
متعددی برای حفظ و ارتقای سالمت مطرح شده است .یکی از
مهمترین آموزههای رفتاری در متون اسالمی ،توجه دادن نقش
اخالق و فضای اخالقی در حفظ و ارتقای سالمت در متون
اسالمیاست تا جایی که طب انگاری اخالق مورد توجه
اندیشمندان مسلمانی چون رازی ،فارابی ،الکندی قرار گرفته
است (.)4
یکی از مهم ترین اموزههای اخالقی در قرآن و روایات
اسالمی ،دعوت به انفاق هست .در قرآن جایگاه انفاق پس از
ن
ایمان آوردن به خدا و نماز گزاردن مطرح شده است .الَّرِی َ
یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَیُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا ُه ْم یُنفِقُونَ (بقره)3/
( .)1خداوند در قرآن انسانها را به انفاق دعوت میکند ،چرا که
انسانها در مواجهه با عراب الهی در روز قيامت ،درخواست
برگشت به دنيا جهت انفاق را از خداوند دارند .وَ َأنْفِقُوا مِما
رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْ ِ أَنْ یَأْ ِتیَ أَحَ َدکُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ ال
ن الصَّالِحينَ
ن مِ َ
ق َو أَکُ ْ
صدَّ َ
ب فَأَ َّ
أَخَّرْتَنی إِلی أَجَ ٍ قَری ٍ
(منافقون .)10/همچنين عدم انفاق در راه خدا را بهعنوان یکی
از عوام هالکت انسانها معرفی میکند :وَ أَنْفِقُوا فی سَبي ِ اللَّهِ
وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ
الْمُحْسِنينَ (بقره .)195 /بر این اساس پرسش از ماهيت انفاق و
نقش آن در سالمت ،ضروری بنظر میرسد .در باره پيشينه
پژوهش باید گفت که امينی در مطالعه خود به نقش فضای
اخالقی از قبي صله رحم ،صبر ،غلبه بر خشم ،قناعت وکنترل

چشم بر سالمت روان و جسم اشاره دارد ( .)5برخی مطالعات
دیگر در خصوص نقش برخی فضای اخالقی بر سالمتی با
عناوین توک در سالمت روان با تأکيد بر آموزههای قرآنی و نيز
همبستگی قناعت و آرامش روان از منظر امام علی (ع) در نهج
لبالغه سامان یافته است ( .)6-7همچنين بررسی متون نشان
میدهد که برخی از مطالعات متفکران اسالمیمعطوف به انفاق
بوده است .بهعنوان نمونه سلطانی با انجام پژوهشی با عنوان
سيمای انفاق در قرآن پرداخته است و در آن واژه انفاق ،مواض
انفاق و موان انفاق را مورد بررسی قرار داده است ( .)8بررسی
مقاالت و متون منتشر شده بيانگر آن است که در خصوص
نقش و چگونگی تایير انقاق در ارتقای ابعاد مختلف سالمت در
متون اسالمیمطالعهای جام صورت نگرفته است .لرا بر آن
شدیم در این پژوهش با بيان چيستی انفاق و سالمت نقش
مولفههای معنایی انفاق در سالمت مورد شناسایی قرار گيرد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر با روش توصيفی -تحليلی از نوع تحلي
مفهومی صورت گرفته است .در این پژوهش با استفاده از کليد
واژههای صدقه ،سالمت ،انفاق ،خمس و زکات ،در نرم افزارهایی
جون کتابخان] اه بيت و جام التفاسير ،بانکهای اطالعاتی
ملی از قبي :
Magiran, Hawzeh.net, Noormag, Jaame –al- Hadith,

و نيز بانکهای بين المللی همچون:
Scopus Science direct, ProQuest, Medline

جستجو انجام شد .پس از انتخاب آیات و روایات مربوطه و نيز
دیدگاه مفسران و شارحان آیات و احادیت مرتب با انفاق و
سالمت ،با روش کيفی ،تحلي دادهها صورت گرفت .بدین
ترتيب ،ابتدا مفهوم سالمت و انفاق نيز در ادامه نقش انفاق در
سالمت بر اساس آموزههای قرآنی ،شناسایی و استخراج گردید

مفهوم شناسی
 .1انفاق
این واژه از ریشه «ن ی ف ی ق» به معنای کم شدن ،نابود
شدن ،هزینه کردن ،مخفی کردن و پوشاندن است ( .)9-10واژه
«نفق» در ادبيات عرب دو کاربرد اصلی دارد :در معنی اول
عبارت بود از قط شدن و از بين رفتن؛ از این رو گفته میشد«:
نفقَتِ الدابَّه نفوقاً» یعنی حيوان مرد و نيز «نَفَقَ السَّعر نفاقاً» به
این معنی که قيمت افزایش یافت ،زیرا راکد نمیماند و در
جریان است؛ در معنی دوم عبارت بود از پنهان کردن و یا چشم
پوشی از چيزی ( .)10در خصوص مفهوم اصطالحی انفاق،
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .برخی بر این باورند که انفاق در
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قرآن ،انفاق واجب و مستحبی را شام میشود ( ،)11انفاق
واجب شام انواع خمس و زکات است و انفاق مستحبی در
عرف از آن با عنوان صدقه یاد میشود .همچنين عالوه بر این
عموميت ،برخی از اندیشمندان ،انفاق را تنها انفاق مالی ندانسته
بلکه انفاق معنوی مانند علم و دانش و امور معنوی درزندگی را
شام میشود ( .)12عدهای قلمرو انفاق را در انفاقهای واجب
مث زکات و نه صدقات مستحبی منحصر کرده اند ،چون با
تاکيد و تهدید همراه است و همچنين ظاهر امر اقتضای وجوب
میکند (.)14- 13
در این پژوهش منظور از انفاق ،اوال شام انفاق واجب و
مستحب بوده ،یانيا قلمرو انفاق ،منحصر در امور مالی تلقی
نشده ،بلکه انفاق معنوی هم مورد نظر میباشد.
 .2مفهوم سالمت در علوم پزشکی
در سطح بين المللی پنجاه سال پيش ،سالمت با اشارات
منفی یعنی به نبود بيماری تعریف میشد .بعدها تعریف سالمت
در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بازنگری و اینگونه تعریف
شد .که :سالمت یک حالت دیناميک از تامين رفاه کام
جسمی روانی اجتماعی و معنوی است و نه فق نبودن بيماری
و نقص عضو (.)15
 .1 .2سالمت جسمی :هرچيز که سه بعد دارد ،یعنی دارای
طول ،عرض ،و عمق است و بتوان آن را با حواس پنجگانه ظاهر
درک کرد چسم گویند ( .)16بدن انسان با ميلياردها سلول
دارای بعد جسمانی است .جسم آدمیدر نهایت موزونی و زیبایی
آفریده شده است (غافر .)64 /بقراط معنی سالمت را تعادل
ميان اخالط اربعه (بلغم ،صفراء ،سوداء و دم) را مطرح میکند.
ابن نفيس صحت را کمال یافتن افعال و عملکردهای بدن (اعم
از جسمیو روانی) را مطرح میکند ( .)17همچنين سالمت
جسمانی شام عملکرد مطلوب سيستمهای عمده فيزیولوژی از
قبي قلبی ی عروقی ،گوارشی ،توليد مث و در نهایت تعادل
سيستمهای بدن میباشد ( .)18قرآن در حفظ و ارتقای سالمت
جسم به بهداشت فردی از قبي طهارت لباس " (مدیر،41 /
غس و وضو (مائده  .)6/و طهارت مکانهای عبادت و نيز تغریه
سالم« :فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَا ِمهِ» (عبس )2 :تاکيد داشته
است.
 .2 .2سالمت روانی
از سالمت روان تعاریف متعددی ارایه شده است .از نظر
کارشناسان بهداشت جهانی سالمت روانی به قابليت ارتباط
موزون و هماهنگ با دیگران ،ایجاد تغيير در محي فردی و

اجتماعی و ح تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی و
عادالنه تعریف شده است ( .)19از دیدگاه اسالم بهداشت روانی
عبارت است از« :اصول و روشهای مشروعی که در وهله اول
باعث تأمين ،ایجاد و حفظ و در وهله دوم تقویت و تکام
سالمت نفس و در وهلة سوم به درمان بيماریهای روانی انسان
مسلمان تا رسيدن به مرتبه کمال مطلق است» .منظور از اصول
و روشهای مشروع «شيوههای علمیو عملی است که در
دستورات اسالم آمده و به کار بستن آنها باعث سالمت روان
انسان میگردد (.)20
 .3 .2سالمت معنوی :در رویکرد امانيستی معنویت یک
عنصری از فردیت شخصی تلقی میکنند که الزاماً پيوندی با
نهاد یا سازمان معين ندارد .در این رویکرد ابعادمعنویت شام
تالش برای معنویت و هدف ،تفوق و برتری (مثال احساس این
که انسان بودن فراتر از وجود مادی ساده است) ،اتصال (مثال
اتصال به دیگران ،طبيعت یا الوهيت) و ارزشها (مانند عشق،
دلسوزی و عدالت) میباشد ( .)21در آموزة اسالمی معنویت
یعنی معرفت و ایمان به غيب میباشد .فرد معنوی در باطن
صاحب اعتقادات درباره خدا ،انسان ،خلقت و رابطه متقاب آنها
بوده آنگاه این اعتقادات را در عبادت ،در ارز شهای اساسی و در
نحوه زندگی نشان میدهند ( .)22بر این اساس مولفههای
سالمت معنوی تنها سنخی از رفتارها و یا احساسات روا
نشناختی نيست .بلکه ماهيت و خصوصيات سالمت معنوی
معطوف به همه ابعاد زندگی او میگردد .امر ی که متجلی در
حوزه شناختها ،رفتارها ،احساسات و پيامدهای ویژه دینی
میشود ارائة چنين تصویری از معنویت ،مبتنی بر معرفت
شناسی ،انسان شناسی و جهان شناسی قرآنی میباشد (.)23
 .4 .2سالمت اجتماعی
امروزه سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی ،روانی و
معنوی نقش و اهميت گستردهای یافته است .دو تلقی از
سالمت اجتماعی وجود دارد .در تلقی اول به سالمت اجتماعی
به عنصر رواب وتعامالت اجتماعی فرد توجه ویژه شده .است.
سالمت اجتماعی به معنی وجود ارتباط ميان افراد یا همان
جامعه پریری ،لرَّت بردن از بودن در ميان دوستان ،پشتيبانی
شدن از سوی خانواده و بستگان و دوستان را در برمیگيرد که
ارتباط و تداخ کسان در یک طبقه اقتصادی ی اجتماعی
همانند انجام میگيرد ( .)24در تلقی دوم ،سالمت اجتماعی را
به مثابه صفتی برای یک جامعه در نظر گرفته و به معنای
شرای اجتماعی سالمت بخش تعریف شده است .در این
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رویکرد جامعه برخوردار از سالمت اجتماعی جامعهای است که
در آن فرصت و دسترسی برابر به خدمات و کاالهای اساسی
برای همه وجود داشته باشد .و به شاخصهایی از قبي صلح،
انصاف و عدالت اجتماعی ،دسترسی کافی همگان به غرا ،آب،
سرپناه ،درآمد ،امنيت ،کار ،دسترسی کافی به خدمات سالمت
توجه شده است (.)25
 .3سالمت درآیات و روایات اسالمی
سالمت مصدر است به معنی سالم بودن ،برخی از معانی
لغوی سالمت عبارتند از :بیعيبی ،بیگزند شدن ،عافيت،
آرامش ،صلح ،نجات و رستگاری) ( .)26راغب اصفهانى سالمت
را به معنای مصون بودن از آفتهای ظاهری و باطنى دانسته
است ( .)27بررسی آیات قرآن بيانگر آن است که بحث از
سالمت در قرآن با تعابير مختلف مطرح شده است یکی از این
تعابير ،واژه قلب سليم در آیه  89-88سوره شعرا ء است :یَوْمَ لَا
ن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِي ٍم .ریشه واژه
یَنْفَ ُ مَال وَلَا بَنُونَ .إِلَّا مَ ْ
سالمت از سالم است و به معنای "بی گزند شدن از عيب و یا
آفت ،پاکی و رهایی از عيب و نقص است ( .)28سلم و سالمت
دوری از آفات ظاهری وباطنی است ( .)27مفسران در توصيف
قلب سليم آن را قلبی دانسته اند که از حب دنيا ،کينه و نفاق و
حتی عشق به دنيا خالی و پاک باشد ( .) 29 ،12بررسی روایات
بيانگر ان است که در متون روایی بحث از سالمت با وازههای
صحت ،عافيت ،سالمت دنبال شده است در روایتی از امام علی
ن الْفَاقَةِ
عليه السالم آمده است :أَلَا َو إِنَّ ِمنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِ َ
مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ أَلَا وَ إِنَّ مِنَ
النِّعَمِ سَعَةَ الْمَالِ وَ أَفْضَ ُ مِنْ سَ َعةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ أَفْضَ ُ
مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْب .بدانيد که از جمله بالها فقر است
و بدتر از فقر ،بيماری بدن و بدتر از بيماری بدن ،بيماری دل
است و به درستى که از جمله نعمتها ،توسعه مال است و
افزونتر از توسعه مال ،صحَّت بدن است ،و افزونتر از صحَّت بدن،
پرهيزگارى دل است؛ یعنى پرهيزگارى نفس ( .)2همچنين در
روایتی دیگر اهميت سالمت با واژه عافيت ذکر شده استَ .ال
ن اَلْعَافِيَة :هيچ لباسی بهتر از عافيت نيست (.)30
لِبَاسَ أَفْضَ ُ مِ َ
بررسی روایات بيانگر آن است که اگرچه واژه صحت ،عافيت و
سالمت با هم استعمال شده است ليکن باید اشاره داشت که
سالمت و عافيت برای روح و جسم ،هر دو ،به کار میروند ولی
صحت بيشتر ناظر به سالمت جسمى و تن درستى است (.)18

 .3نقش مؤلفههای معنایی انفاق در سالمت

 .1 .3انفاق مومنانه و سالمت معنوی
معنویت در اموزههای اسالمی یکی از ابعاد سالمت میباشد
اساس تعالی معنوی روح در آموزه قرآنی با ایمان به خدا
میباشد .در قرآن امده است که :من عم صالحاً من ذکر او
انثی و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم باحسن ما
کانوا یعملون (نح  .)97 /هر که را از زن ومرد مؤمن که عم
نيک انجام دهد به حياتی پاک و طيب زنده میکنيم و پاداش
بهتر از عملشان میدهيم .یکی از مولفههای سازنده معنایی
انفاق اخالص در نيت الهی است .در قرآن آمده است ... :مَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلََّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللََّهِ  ...هر
مالی که انفاق میکنيبد به سود خود شماست ولی جز برای
طلب خشنودی خدا نباشد (بقره .)273 /اخالص عبارت است از
خالص ساختن قصد از غير خدا و پرداختن نيت از ماسوی اهلل
به خود اهلل .از لوازم تحقق نيت ،ایمان به خداست .بنابر این،
بدون ایمان ،چنين نيتی تحقق نمییابد و چنانچه ،کار بدون
نيت خالص انجام شود در سعادت حقيقی انسان بی تایير
خواهد بود چرا که خداوند از افراد با تقوا کار خوب را میپریرد
(مائده .)25 /عم انفاق به جهت نيت و انگيزه الهی انفاق
کننده سبب تعالی معنوی وی میشود .چنانکه در قرآن آمده
است :آَمِنُوا بِاللَّ ِه وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُ ْم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
فَالَّرِینَ آَمَنُوا مِنْکُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْر کَبِير»؛ (به خدا و رسولش
ایمان بياورید و از آنچه شما را جانشين و نمایندهی (خود) در
آن قرار داده انفاق کنيد؛ (زیرا) کسانی که از شما ایمان بياورند
و انفاق کنند اجر بزرگی دارند .همچنين خداوند در قرآن
فرموده است :و مِنَ االَعرابِ مَن ..و یَتََّخِ ُر ما یُنفِقُ قُرُبیات عِن َد
اللَّهِ ..اَال اِنََّها قُربَة لَهُم» (توبه " .)99 /برخی دیگر از همان اعراب
بادیهنشي ن ایمان واقعی به خدا و قيامت آورده و آنچه را در راه
خدا انفاق میکنند موجب تقرب نزد خدا و دعای خير رسول
دانند ،آری آگاه شوید که انفاق آنها موجب قربشان به خداست،
و البته خدا آنان را در (سرای) رحمت خود داخ میگرداند ،که
خدا بسيار آمرزنده و مهربان است".
 .2 .3حسن فعلی انفاق و سالمت معنوی
براساس آموزههای قرآنی یکی از مولفههای تحقق حيات
طيبه و یا سالمت معنوی ،عم صالح میباشد (نح  .)97 /عم
اخالقی عالوه بر شرایطی که به لحاظ صدور ان از فاع باید دارا
باشد الزم است فی نفسه و ذاتا عملی پسندیده و نيکو شمرده
شود تا سبب تعالی معنوی انسان شود .بررسی متون اسالمی
نشان می دهد که انفاق به جهت عناصر متعددی ،حسن فعلی و
بدنبال ان سالمت معنوی را به همراه دارد .یکی از عناصر
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جستاری در آثار سالمت محور اتفاق مبتنی بر آموزه های قرآنی ـ روایی

معنایی انفاق که سبب حسن فعلی و سالمت معنوی انسان
میشود عدم منت و اذیت دیگران از طرف انفاق کننده است.
چون منت کردن ،سبب بطالن ایر عم انفاق میشود .چنانکه
خداوند متعال در سورهی بقره آیه  264میفرماید :یَا أَیُّهَا الَّرِینَ
آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُ ْم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى کَالَّرِی یُنْفِقُ مَالَ ُه رِئَا َء
ن بِاللَّ ِه وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَ ِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاب
النَّاسِ وَلَا یُؤْمِ ُ
فَأَصَابَهُ وَابِ فَتَرَکَهُ صَلْدًا لَا یَ ْقدِرُونَ عَلَى شَیْ ٍء مِمَّا کَسَبُوا (ای
کسانی که ایمان آوردهاید! بخششهای خود را با منَّت و آزار،
باط نسازید؛ همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به
مردم ،انفاق میکند .کار (او) همچون قطعه سنگی است که بر
آن (قشر نازکی) خاک باشد؛ (و بررهایی در آن افشانده شود) و
رگبار باران به آن برسد (و همهی خاکها و بررها را بشوید) و
آن را صاف (و خالی از خاک و برر) رها کند آنها از کاری که
انجام داده اند چيزی به دست نمیآورند.
از عناصر مهم ،ارزشمند و ارزش آفرین انفاق ،دادن مال و یا
بخشيدن چيزهای مرغوب و محبوب به دیگران است چرا که
چنين انفاقی سبب سالمت معنوی انسان میباشد .مومنان مأمور
شده اند که از اموال مرغوب و سالم انفاق کنند و از انفاق اموال
نامرغوب بپرهيزند بر اساس آموزههای قرآنی انسان زمانی به
ال
حقيقت و تعالی معنوی دست مییابد که مال و یروت و ک ً
زندگی دنيا و نعمتهای آن و سایر محبوبهاو دوست داشتنیهای
دنيوی ،به وسيله انفاق ،صدقه و قربانی کردن آنها در استانه
محبوب حقيقی ،قرار دهد :لَن تَنَالُواْ الْبرحَتىَ تُنفِقُواْ مِمَّا تحِبُّونَ َو
مَا تُنفِقُواْ مِن شىَْ ٍء َفإِنَّ اللَّ َه بِ ِه َعلِيم » شما هرگز به مقام
نيکوکاران و خاصان خدا نخواهيد رسيد مگر آنکه آنچه را دوست
میدارید و بسيار محبوب است در راه خدا انفاق کنيد و هر چه
انفاق کنيد محقق ًا خدا بر آن آگاه است (آل عمران.)92 /
 .3 .3انفاق و همبستگی اجتماعی
یکی از شاخصهای سالمت اجتماعی بعد مشارکت و
یکپارچگی اجتماعی افراد درعم اجتماعی است .مشارکت
اجتماعی به معنای عضو فعال بودن افراد در جامعه است و
اینکه افراد میتوانند به مناف همگانی کمک کنند ،اعمال
خاصی را انجام دهند و مسئوليت اجتماعی داشته
باشند.یکپارچگی اجتماعی ،کيفيت رابطه افراد با جامعه را
دربرمیگيرد .فرد بر اساس هنجارها و ارزشها،به یک گروه یا
جامعه احساس تعلق میکند (.)31
اسالم در آموزههای متعددی ایجاد همبستگی اجتماعی در
ميان مؤمنان را مورد توجه قرار داده است .از نگاه قرآن

مهمترین راهبرد در وفاق اجتماعی عنصر ایمان به خدا میباشد.
در قرآن آمده است« :و اعتصموا بحب اهلل جميعاً و التفرقوا و
اذکروا نعمتاهلل عليکم اذ کنتم اعداة فاَّلف بين قلولکم فاصبحتم
بنعمه (آلعمران .)103 /یکی از ظرفيتهای اسالمیدر ایجاد
همبستگی اجتماعی تاکيد بر مواسات در انفاق مال و یروت در
شرای شکاف طبقاتی مالی در جامعه هست .به عبارت دیگر
کمبود مال ،شکافی در ميان جامعه ایمانی ایجاد میکنددر
چنين شرایطی کسانی که توانمند هستند وظيفه دارند این
شکاف را پر کرده و اجازه ندهند فاصله طبقاتی در جامعه
مومنان به وجود بياید در صلوات شعبانيه آمده است« :وَارْزُقْنی
مُواساهَ مَنْ قَتََّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِکَ» ( )32خدایا روزی من کن
مواسات با کسانی که روزی را بر آنها تنگ گرفتی .یکی از
مولفههای معنایی مواسات در انفاق مالی ،همدلی هست چنانکه
امام علی (ع) میفرمایند« :سرور مردم در دنيا افراد بخشنده
هستند و بخشندگی از یمرات همدلی است» (مجلسی) .عالوه
براین از عناصر معنایی مواسات در انفاق محبوبيت اجتماعی
است چنانکه در روایتی آمده است :کَثرَةُ السَّخاءِ تُکثِرُ األولياءَ و
تَستَصلِحُ األعداءَ .بخشندگى زیاد ،بر شمار دوستان مى افزاید و
دشمنان را به آشتى میکشاند (.)33
عناصر معنایی همدلی بهعنوان ریشههای انفاق و نيز ایجاد
محبوبيت باعث همبستگی اجتماعی میشود .از طرف دیگر
ترک انفاقات مالی و غيرمالی موجب میشود تا ارتباط اجتماعی
سست شود و جامعه نتواند نيازهای ابتدایی و طبيعی خود را از
طریق اجتماع تامين کند و از همين رو موجب تباهی جامعه و
هالکت افراد جامعه میشود .چنانکه در قرآن آمده استَ :و
أَنْفِقُوا فی سَبي ِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنينَ (بقره  .)195/و در راهِ خدا ،انفاق کنيد! و
(با ترک انفاق )،خود را به دست خود ،به هالکت نيفکنيد! و
نيکی کنيد! که خداوند ،نيکوکاران را دوست میدارد " .واژه
أنفقوا" به قرینه سياق ،خطاب به جامعه اسالمی و نشان
حيثيت اجتماعی و نه حيثيت فردی افراد است چون آیه ،ترک
انفاق را موجب هالکت جامعه و نه سبب عراب الهی دانسته
است (.)34
 .4 .3انفاق و تاب آوری
انسانها در برابر شرای نامساعد ،خطرها و نامالیمات معمو ًال
احساس بی پناهی میکنند و در بسياری مواق نيز سعی
میکنند که در برابر خطرها و موقعيت ناگوار تحم نمایند و
نتایج غير منتظرهای به دست میآورند .در روانشناسی مثبت گرا

مجله مطالعات اسالمیدر حوزه سالمت؛ زمستان  -1400دوره پنجم ،شماره چهارم

فاطمه سلیمانی ،محمداسماعیل قاسمی طوسی ،رحمت اهلل مرزبند

توجه به استعدادها و توانمندیهای انسان (به جای پرداختن به
نابهنجاریها و اختالالت) ،در سالهای اخير مورد تاکيد قرار داده
اند .یکی از عوام مهم در سازگاری با این شرای در روانشناسی
مثبت گرا تاب آوری است .تاب آوری به عنوان اطمينان فرد به
توانایيهایش برای غلبه بر تنش ،داشتن تواناییهای مقابلهای،
حرمت خود ،یبات عاطفی و ویژگيهای فردی که حمایت
اجتماعی از طرف دیگران را افزایش میدهد تعریف شده است
( .)35تابآوری به عنوان پایداری در برابر آسيبها یا شرای
تهدید کننده و همچنين شرکت فعال و سازنده فرد در محي ،
تعریف میکنند که موجب توانمندی فرد در برقراری تعادل
زیستی ی روانی در شرای تنشزا میشود (.)36
پدیدهها و موضوعات دینی و معنوی از قبي  ،باور و ایمان به
خدا ،انجام عم و رفتار ایمانی و معنوی از قبي ذکر ،بخشش،
توک  ،توبه ،تالوت ،قرآن ،صله رحم بطوط مستقيم و یا غير
مستقيم با سالمت روان و تاب آوری ارتباط دارد ( .)37بررسی
آموز ههای اسالمیبيانگر آن است که راهبردهایی از قبي صبر
(بقره ،)45/رضا و تسليم (لقمان )22 /برای تاب اوری انسانها
در شرای بحرانی تاکيد شده است.در نگاه قرآن یکی از مهم
ترین راهبردها برای تاب آوری در برابر مشکالت  ،انفاق و
اختصاص دادن سهمى مشخص از مال خود به نيازمندان است:
«آنها که اموال خود را ،شب و روز ،پنهان و آشکار ،انفاق
میکنند ،مزدشان نزد پروردگارشان است ،نه ترسی بر آنهاست
و نه غمگين ميشوند» (بقره .)274 /شخصی که انفاق میکند نه
تنها ترس و اندوه از آن دور میشود ،بلکه اصال هيچ ترسی بر
ق
دلش راه نمییابد همچنين خداوند میفرماید :اِنََّ االِنسیانَ خُلِ َ
هَلوعیا اِذا مَسََّهُ الشََّرَُّ جَزوعیا اِالََّ المُصَلَّين .والََّرینَ فى اَموالِهِم
حَقَّ مَعلوم لِلسَّائِ ِ والمَحروم؛ انسان ،حریص و بیتاب آفریده
شده از این رو هر گاه شری میرسد جزع و ناله سر میدهد،
مگر نمازگزاران .و کسانی که در اموالشان حقی معلوم برای
سائالن و نيازمندان است (معارج؛ آیات  19تا  .)24بر اساس آیه
مرکور ،انفاق از حزن و اندوه ناشی از نامالیمات زندگی
جلوگيری میکند .بنابراین نباید عم احسان مالی را دست کم
گرفت و برای ارتقای تاب آوری و ایجاد و تقویت آن باید از آن
بهرهمند شد.
 .5 .3آرامش روان و انفاق
دغدغه اصلی انسانها در طول تاریخ ،رسيدن به آرامش بوده
است .،یکی ازراهبردهای توليد آرامش و رهایی از نگرانی برای
انسان از نگاه قرآن ،انفاق میباشد .در قرآن آمده است .:خر من
اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها و ص عليهم ان صلواتک

سکن لهم؛ (توبه .)103 /در آیه مربوطه خداوند فرمود :در هنگام
گرفتن زکات بر آنها دعا کن و درود فرست که این دعا و درو ِد
تو ،مایه آرامش خاطر آنهاست .چرا که در پرتو این دعا رحمت
الهی بر دل و جان آنها نازل میشود ،آن گونه که آن را احساس
میکنند ،بعالوه که قدردانی پيامبر و یا کسانی که در جای او
قرار میگيرند ازمردم به خاطر پرداخت زکات ،یک نوع آرامش
روحی و فکری به آنها میبخشد که اگر ظاهراً چيزی را از دست
دادهاند بهتر از آن را به دست آودهاند .عنصر دیگر در انفاق که
سبب آرامش میشود مؤلفه نيت الهی و در نظر گرفتن رضایت
الهی است انفاق اموال به انگيزه طلب رضای الهی ،موجب
تثبيت اعتقادات میشود .کسانی که اعتقاد راسخ ندارند در مقام
عم نيز متزلزل هستند .همان گونه که نهال کاشته شده را
باید آبياری کرد تا این نهال ارزان تثبيت شود ،باید با انجام
عم صالح همچون انفاق ،نهال اعتقاد به خدا و قيامت را آبياری
و تثبيت کرد ( .)38خداوند میفرمایدَ « :و مَثَ ُ الَّرینَ یُنْفِقُونَ
أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ کَمَثَ ِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَصابَها وابِ فَآتَتْ أُکُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ یُصِبْها وابِ فَطَ ٌّ وَ اللَّ ُه
بِما تَعْمَلُونَ بَصير (بقره .)265 /و کار کسانی که اموال خود را
برای خشنودی خدا و تثبيت ملکات انسانی در روح خود ،انفاق
میکنند ،همچون باغی است که در نقطة بلندی باشد که اگر
رگبارى بر آن برسد ،دوچندان محصول برآورد و اگر رگبارى هم
بر آن نرسد ،بارانِ ریزى و سبکی براى آن بس است ،و خداوند
به آنچه انجام مىدهيد بيناست».
جمله «و تثبيتا من انفسهم» در آیة فوق به مفهوم آرامش
تفسير شده است که پس از انفاق برای انفاق کننده و سپس برای
نفاق شونده و به طور کلی برای جامعه حاص میشود (.)39
 .6 .3انفاق و رفع بیماریهای معنوی
یکی از عوام تعالی معنوی ،فقدان بيماری معنوی است .بر
اساس دیدگاه قرآنی ،دل انسان گاهی در معرض بيماری قرار
دارد .تعابير زیغ ،قاسيه عمی ،مرض ،ختم )بقره )10 /در قرآن،
بيانگر بيماری معنوی میباشد .انسان دارای بيماری معنوی،
نسبت به همه حقایق آسمانی و گفتههای انبياء وکتب آسمانی
تردید دارد ،اعمال ناشایست انجام میدهد .،لرا به تعالی معنوی
دست نمییابد در قرآن آمده است کسانی که که به کفر و فسق
و عصيان اشتغال دارند به راه رشد و تعالی معنوی دست
نمییابند « :خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در
دلهایتان زینت بخشيده و (بهعکس) کفر ،فسق و گناه را
منفورتان قرار داده است؛ کسانى که داراى این صفاتند ،هدایت
یافتگانند!» (حجرات .)7 /از نقشهای ارزنده انفاق ،تطهير یا

مجله مطالعات اسالمیدر حوزه سالمت؛ زمستان  -1400دوره پنجم ،شماره چهارم

جستاری در آثار سالمت محور اتفاق مبتنی بر آموزه های قرآنی ـ روایی

پاک کنندگی انسان از رذای و بيماریهای روحی است .است.
انفاق همانند آب ،پاک است و پاک کننده و اموال را تطهير
مینماید .در آیه  103سوره توبه میخوانيم «: :خُرْ مِنْ اَمْوالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ َو تُزَکِّيهِمْ بِها».
«از اموال آنان صدقهای بگير تا به وسيله آن پاک و پاکيزه
شان سازی ».همچنين خداوند ميفرماید :همان که مال خود را
میدهد برای آنکه رشد و نمو کند و پاک شود (لي  .)18 /لرا
انفاق هم مایه تطهير روح انسان است و هم زمينه ساز و مسبب
رشد و نمو انسان است ( .)40یکی ازبيماریهای معنوی که با
انفاق برطرف میشود بيماری بخ هست .شيطان انسان را
فریب میدهد و به فقر وعده میدهد «الشَّيْطانُ یَعِدُ ُکمُ الْفَقْرَ»
(بقره .)268 /و وقتی انسان را از فقر ترساند او را به فحشاء
یعنی به بخ و ترک انفاق امر میکند .خداوند راه رهایی از
بخ را انفاق میداند چرا که از نگاه قرآن ،آیار انفاق به خود
انسان بر میگردد .ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِکُم« .آنچه را از
خوبیها و اموال انفاق مى کنيد ،براى خودتان است (بقره/
 .)272از بيماریها ی روحی و معنوی دیگر تکایر و فزون طلبی
است .چنانکه قرآن در اینباره میفرماید« :أَلْهَاکُ ُم التَّکَایُرُ؛ تفاخر
به بيشتر داشتن شما را غاف داشت 0تکایر .)1 /از ریشههای
قزون طلبی ویروت اندوزی در آموزههای حرص و بخ و دنيا
طلبی است جنانکه در روایتی از امام رضا آمده است« :الیجْتَمِ ُ
الْمَالُ إِلَّا بِخِصَالٍ خَمْسٍ :بِبُخْ ٍ شَدِی ٍد َو أَمَ ٍ طَوِی ٍ َو حِرْصٍ
غَالِبٍ َو قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْيا عَلَى اآلخِرَةِ؛ مال جز با پنج
خصلت در یک جا جم نمیشود :بخ زیاد ،آرزوی طوالنی،
حرص زیاد ،قط رحم و برگزیدن دنيا بر آخرت ( .)41از
راهبردهای دینی در مقابله با زیاده خواهی بيماری و حرص،
انفاق و پيش فرستادن خيرات پيشنهاد کرده است کارى که
خردمندانه ،خدا پسندانه ،سودآور و با فرجام است و زندگى آن
سرا را تأمين مىکند ،چنانکه حضرت على عليه السالم فرمود:
یروت را به اندازه نيازت نگه دار و اضافى را براى روز بىنوایىات
(قيامت) پيش فرست (.)2
 .8 .3انفاق و رفع شکاف طبقاتی
سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت میباشد .جامعه
برخوردار از سالمت اجتماعی جامعهای است که در آن فرصت و
دسترسی برابر به خدمات و کاالهای اساسی برای همه وجود
داشته باشد .و به شاخصهایی از قبي صلح ،انصاف و عدالت
اجتماعی ،دسترسی کافی همگان به غرا ،آب ،سرپناه ،درآمد،
امنيت ،کار ،دسترسی کافی به خدمات سالمت توجه شده است

( .)25در برخی از مطالعات قرار نداشتن افراد جامعه در زیر خ
فقر بهعنوان یکی از شاخصهای سالمت اجتماعی ذکر شده است
( .)42یکياز مشکالتی که در طول تاریخ سالمت جامعه را تهدید
میکند شکاف طبقاتی ميان یروتمندان و فقراست .شکافی که
تعادل و موازنه یروت را در جامعه بر هم میزند و نظامیرا که
فطرت الهی به آن فرا میخواند ،مخت میسازدو به دنبال آن،
عدهای اندک را مسل بر یروتهای جامعه و گروهی بسيار را
بینصيب از آن میکند .یکی از ابزارهای مهم برای از بين بردن
شکاف طبقاتی در نظام اقتصادی اسالم ،گردش و توزی عادالنهی
یروت است .از اینروست که خداوند مردم را به گردش یروت در
ميان خود تشویق میکند تا از تجم آن در دست عدهای قلي
جلوگيری شود (حشر .)7 /همچنين خداوند متعال در قرآن
مجيد ،انسانها را به پرداخت قسمتی از آنچه نصيب او میگردد و
در اختيارش میباشد ،فرمان داده است .در آیة  19سوره ذاریات
ق لِلسَّائِ ِ
تعبير زیبایی از این مطلب شده استَ « :و فِی اَمْوالِ ِهمْ حَ ٌّ
وَ الَمحْرُوم» و در اموال آنان (پرهيزگاران) ح َّقی برای سائ و
محروم بود .حرکت افراد جامعه در انفاق در راه خدا سبب رف
شکاف طبقاتی جامعه میگردد .از نگاه اه تفسير حق معلوم در
آیة مربوطه ،انفاق واجب و مستحب میباشد ( .)43خداوند در
قرآن نه تنها انفاق را بهعنوان یکی از راهبردها رف شکاف
طبقاتی ذکر میکند بلکه در آیات متعددی با ذکر آیار و فوائد
انفاق به انگيزه بخشی مردم در عم به انفاق میپردازد .جنانکه
در قرآن آمده است :ما عِنْ َدکُ ْم یَنْ َف ُد َو ما عِنْدَاللَّهِ باق» آنچه نزد
شماست فانی میشود ،امَّا آنچه نزد خداست باقی است (نح /
 .)96و نيز :مَنْ جا َء بِالحَسَنَةِ فَلَ ُه َخيْر مِنْها ».هر کس کار نيک و
خوبی انجام دهد ،بهتر از آن را پاداش میگيرد (نم .)89 /
آموزهای قرآنی نه تنها به رف شکاف طبقاتی از طریق انفاق
واجب تاکيد کرده است بلکه با معرفی ربا بهعنوان عام مهم
اشرافی گری و اختالف طبقاتی ،آن را عملی متضاد با انفاق ذکر
میکند :یمحق اهلل الربوا و یربی الصدقات و جمله و ان تصدقوا
خير لکم .خدا ربا را (که مردم به منظور زیاد شدن مال مرتکب
میشوند) پيوسته نقصان میدهد ،و به سوی نابودیش روانه
میکند ،و در عوض صدقات را نمو میدهد ،و خدا هيچ کافر
پيشه دل به گناه آلوده را دوست نمیدارد  .چون ربا خوار ،پول
بالعوض میگيرد ،و انفاقگر پول بالعوض میدهد ،و نيز آیار
سوئی که بر ربا خواری بار میشود درست مقاب آیار نيکی است
که از صدقه و انفاق به دست میآید آن ،اختالف طبقاتی و
دشمنی میآورد ،و این بر رحمت و محبت میافزاید ،آن خون
مسکينان را به شيشه میگيرد و این باعث قوام زندگی محتاجان
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فاطمه سلیمانی ،محمداسماعیل قاسمی طوسی ،رحمت اهلل مرزبند

و مسکينان میشود آن اختالف در نظام و ناامنی میآورد و این
انتظام در امور و امنيت (

لرا خداوند به نهی از ربا در قرآن

فرمان داده است :یا ایَّها الَّرین آمنوا ال تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و
اتقوا اهلل لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین»
(آلعمران .)131-130 :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،ربا
مخورید که دائم سود بر سرمایه افزایيد تا چند برابر شود ،و از
خدا بترسيد ،باشد که رستگاری یابيد.
 .9 .3پیشگیری از بیماری ،عاقبت به خیری و انفاق
سالمت جسمی یکی از ابعاد سالمت در اسالم هست .در
اموزه اسالمیحفظ و ارتقای سالمت به خداوند نسبت داده شده
است ،چنان که از زبان ابراهيم (ع) میخوانيم :وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
یَشْفِينِ« .هر گاه بيمار شوم پس خداوند مرا شفا میدهد(قرآن
کریم ،سوره شعرا .)80:بر این اساس هر انسانی باید سالمت
خود را با استعانت از حق تعالی دنبال کند .استعانت از حق
تعالی در حفظ و ارتقای سالمت دردرجه اول مبتنی بر یک
روند عقالیی و استفاده از نظام عليت طبيعی دوا ودارو میباشد
چنانکه نصوص دینی زیادی از قبي دستور خداوند به حضرت
موسی مبنی بر رجوع به طبيب برای درمان بيماری خویش ،بر
این نکته داللت دارد (.)45
از طرف دیگر بررسی روایات اسالمیبيانگر ان است که
عالوه بر اسباب مادی ،اسباب معنوی از قبي دعا و ذکر و
توس به مقربان خداوند هم در سالمت انسان ایر دارد (.)46
یکی از راههای معنوی در حفظ و ارتقای سالمت ،جسمیدر
آموزهای دینی صدقه دادن هست .صدقه سبب پيشگيری از
بالیا و بيماریها و نيز درمان بيمار میگردد .پيامبر اکرم در این
باره میفرماید :الصدقه تدف البالء و هی انجح دواء و تدف
القضاء و قد ابرم إبراما و ال یرهب باالدواء إال الدعاء و الصدقه؛
صدقه بال را برطرف میکند و مویرترین داروست .همچنين،
قضای حتمیرا برمیگرداند و درد و بيماریها را چيزی جز دعا
و صدقه از بين نمیبرد ( .)47همچنين صدقه مرگ بد را که
ممکن است به سبب گناهان انسان شک گيرد از فرد دور
میکند :تدف ميتة السوء عن االنسان؛ صدقه مرگ بد را از
انسان دف میکند ( .)47صدقه دادن در حقيقت سبب میشود
که بندگان او از غضب الهی به جهت گناهان رهایی یابند و

سبب افزایش احسان ربوبی گردد.
 .4نتیجه گیری
آموزهها ی اخالقی اسالم یکی از راهبردهای حفظ و ارتقای
سالمت میباشد .هدف از این پژوهش شناسایی نقش انفاق در
سالمت بوده است .مطالعه آیات و روایات نشان داده است که
آموزه انفاق به سبب مولفههای معنایی متعدد بر سالمت انسان
تایيرگرار هست.در این مطالعه بيان شد که ایمان به خدا یکی
از عناصر معنایی انفاق میباشد .با ایمان به خدا بهعنوان یکی از
لوازم انفاق ،اه انفاق میتوانند به سالمت معنوی و یا حيات
طيبه دست یابند .عالوه بر این حسن فعلی در انفاق ،مقوم دیگر
در حيات طبيه و سالمت معنوی در آموزههای اسالمیاست.
همچنين در این مطالعه با اشاره به جایگاه انفاق در ایجاد
مشارکت اجتماعی و همبستگی ،ایجاد محبوبيت اجتماعی و نيز
فقر زدایی در جامعه ،نقش انفاق در سالمت اجتماعی انسان
مورد نوجه قرار گرفت .تاکيد بر تاب آوری در مقاب رنجها و
سختیها و شرای بحران بواسطه انفاق ،رف بيماری معنوی و
ارامش بخشی بواسطه دعا در انفاق از عناصر معنایی کارکردی
انفاق در ارتقای سالمت روان در متون اسالمیمورد استخراج
قرار گرفت .همچنين در آموزههای دینی اسالم با اشاره به
کارکرد انفاق در شفای بيماریها و نيز پيشگيری از مرگ بد و
ناگوار ،نقش انفاق در سالمت جسمی مورد شناسایی قرار
گرفت.
بررسی متون اسالمینشان میدهد که انفاق به جهت
مؤلفههای معنایی متعدد از یک طرف ،ارتقای سالمت روح و یا
نفس انسان و نيز سالمت جسم را مورد توجه قرار داده است .از
طرف دیگر با ایر گراری در بينشها و رفتارهای اه انفاق،
جام نگری در سالمت یعنی سالمت معنوی ،جسمی ،روانی و
اجتماعی را دنبال کرده است .لرا انفاق در آموزه اسالمیتنها
یک عم مرهبی دارای کارکرد اخروی محسوب نمیشود .بلکه
انفاق عالوه برکارکرد اخروی یعنی دریافت پاداش الهی نقش
برجستهای در سالمت معنوی ،روانی و اجتماعی انسان هم
بدنبال دارد.
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Abstract
Purpose: The Holy Quran and Islamic traditions have presented various ethical strategies in order to
maintain and promote the health of belief. One of the moral strategies in Islam is the doctrine of charity. In
the present study, the role of charity in promoting health was studied according to Quranic and narrative
teachings.
Materials and methods: The present research is a descriptive-analytical research and in terms of data
collection method, it is a library research. After selecting verses and narrations as well as the views of
commentators and commentators on verses and oneness related to charity and health, data analysis was
performed using research questions.
Results: the survey of the texts shows that the doctrine of charity has an effect on human health due to its
various semantic components. First, faith in God and also the current goodness in charity as its components
can lead to spiritual health. Secondly, in this study, referring to the place of charity in creating social
participation, social popularity and poverty alleviation in society, the role of charity in human social health
was emphasized. In addition, resilience to suffering, relief from spiritual illness, and solace through prayer in
charity were identified as functions of almsgiving in promoting mental health.
Conclusion: Given the emphasis of religious texts on the impact of charity in physical, psychological,
spiritual and social dimensions, it seems that the attention of health policymakers to the Quranic teachings of
charity in order to promote community-based health is useful and necessary.
Keywords: charity, charity function, health, Quranic-narrative teachings
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