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بهداشت روان  ،یکی از مهم ترین مسائل انسان

اضمحالل وی زیر فشار سنگين مسایل و مشکالت

معاصر است .گمشده ی انسان متمدن قرن فن آوری

گردند .معنویت از جمله این عوامل است .تاریخ

های مدرن ،شادکامی و رضایت مندی از داشته های

نشان می دهد که دین ورزی ،قدمتی بسيار طوالنی

زندگی است.

دارد و مذهب جزء الینفك زندگی بشری در تمام

انجمن کانادایی بهداشت روانی ،سالمت روانی را به

اعصار بوده است.

گونه ای تعریف کرده است که شامل سه بخش است:

اسالم برای تأمين بهداشت روانی ،انجام اموری را،

 .1نگرشهای ناظر به خود مانند تسلط بر هيجان

پيشنهاد کرده است .یکی از راهکارهای رفتاری برای

های خود  .2نگرشهای ناظر به دیگران مانند

تامين بهداشت روان ،انجام اعمال مذهبی از جمله

احساس مسئوليت در مقابل محيط انسانی و مادی.3

نماز است.

نگرشهای ناظر به زندگی مانند پذیرش مسئوليتها.

نماز در بردارنده شاخصه هایی است که برای

به باور این انجمن بهداشت روانی خوب ،شرایطی

بهداشت روان ،مطرح شده است .یعنی نماز هم

دارد که عبارتنداز:روبه روشدن با واقعيت،

موجب تسلط انسان بر هيجانهای خود میشود و

سازگارشدن با دگرگونیها ،گنجایش داشتن برای

هم احساس مسوليت در برابر دیگران را در او تقویت

اضطراب ها ،کم توقع بودن ،احترام قائل شدن برای

میکند و هم حس مسئوليتپذیری را در آدمی زنده

دیگران ،دشمنی نکردن با دیگران ،و کمك رساندن

میسازد .در قسمت تاثير نماز در بهداشت روانی را

به مردم.

به اختصار شرح می دهيم:

تحقيقات متعدد همواره در پی این بودهاند که
عواملی را کشف کنند که بتواند در شرایط آسيبزا

.1نماز و تسلط بر خود (مدیریت هیجان) :انسان در

به کمك انسان آمده و مانع از آسيبدیدگی و

نماز با همه اعضای بدن و حواس خود متوجه خدا

می شود و از همه اشتغاالت و مشکالت زندگی روی

 .2نماز و مسولیت پذیري :یکی دیگر از شاخصههای

از شرایط کمال و حضور قلب و روح عبادت

برمی گرداند وهمين حالت روی گردانی کامل از

بهداشت روان نگرشهای ناظر به زندگی مانند

برخوردار است ،اثر وضعی و بازدارندگی از گناه

مشکالت زندگی و نيندیشيدن به آن در ميان نماز،

پذیرش مسئوليتها است که در این جهت نيز نماز

دارد.

موجب آرامش روان و سالمت روانی می شود .این

نقش تعيين کننده ای دارد .چون نماز آداب و

حالت آرامش روانی ،در ایجاد وضعيت سالمت

شرایطی دارد که نماز گزار باید آنها را مراعات کند

روانی تأثير باالیی دارد و موجب کاهش شدت

مثال لباسش غصبی نباشد در وقت نماز بخواند و در

مسوليت در انسان بيدار می شود چون آن چه آدمی

فشارهای عصبی روزانه و تنيدگی ها و تنشهایی که

حال نمازبه اطراف خود نگاه نکند .این گونه مسائل

را به بی تفاوتی میکشاند غفلت است و نماز ضد

بسياری از مردم دچار آن هستند ،می شود .نماز،

مسئوليت پذیری را در انسان تقویت می کند.

غفلت است .انسان در زندگی این جهان با توجه به

عامل سازندهای است که مقاومت و ایستادگی آدمی

نمازگزار می فهمد که در زندگی فردی مسئول است

"عوامل غافل کننده" به تذکر و یادآوری نياز دارد.

را در نشيب و فرازهای زندگی ،حفظ میکند و نماز

و نمیتواند به هر کاری دست زندو اساساً یکی از

باید وسيلهای او را در فاصلههای مختلف زمانی به

گزار در مقابل هر خير و شر و هر اقبال و ادباری،

فوائدنماز باز دارندگی نماز از گناه است .طبيعت نماز

مبدأ هستی توجه دهد ،هدف آفرینش را به یادش

تحمل خویش را حفظ نماید .شخص نمازگزار با

از آن جا که انسان را به یاد خدا  ،نيرومندترین عامل

آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بیخبری

ایمان به قدرت الیتناهی پروردگار  ،خود را در مقابل

بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد ،میاندازد ،دارای

بازش دارد .این وظيفه مهم به عهده نماز است .به

هر عاملی که قصد به خطر انداختن و ترساندن

اثر بازدارندگی از فحشا و منکر است .انسان که به

عبارت دیگر ،انسان موجودی دو بعدی است و

(مضطرب ساختن) او را داشته باشد ایمن مییابد و

نماز میایستد و تکبير میگوید ،خدا را از همه چيز

خداوند هستیبخش او را مرکب از جسم و روح

ضمن تکرار باور اعتقادی خود طی نمازهای پنجگانه

باالتر میشمرد .بدون شك در قلب و روح چنين

آفریده است.

یوميه این ایمنی همه جانبه را ،به روان خود تلقين

انسانی ،جنبشی به سوی حق و حرکت به سوی پاکی

میکند و سرانجام آرامش عميق را در وجود خود

و جهشی به سوی تقوا پيدا میشود .البته نماز دارای
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ملکه می سازد.

درجات و مراتب است .هر نمازی به همان اندازه که

((در زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید))

 .3نماز و احساس مسولیت :با اقامه نماز ،احساس

