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Abstract 
Contrary to the traditional reading of the evolution theory that has a bottom-up view 

and introduces the human actions – including religious belief – as dominated by 

genes and memes, the new reading has a top-down viewpoint and gives in 

mechanisms in which the working manner of genes is controlled by the highest 

levels of life. One of these mechanisms is neuroplasticity. This study aimed at 

exploring and explaining the factors of the gradual intensification of volitional faith 

within the neurobiological conceptual framework and its comparison with the 

factors contributing to worshiping rituals – especially prayers – that come from the 

Quranic teachings. This comparative study is done through the descriptive-analytical 

method. The findings show that the existence of the three factors common in the 

worshipping rituals (as recommended by the Quran) and neurobiological learning, 

i.e., repetition, attention, and emotion, lead to neuroplasticity and gradual 

intensification of faith. This justifies the mental causality and supports a level of 

voluntarism in faith. 
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به مناسک عبادی و  قرآن پذیری نورونی از نگرۀ تجویز تبیین انعطاف

 بازتاب آن در اشتدادپذیری ایمان

 

 2احمد کریمی ،2علی راد ،*1زاده مقدم مهرناز باشی

 رانیقم، ا ث،یشگاه قرآن و حدعلوم و معارف قرآن، دان ۀدانشکد ثیعلوم قرآن و حد یدکتر ی. دانشجو1

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ات،یاله ۀدانشکد اری. دانش2

 رانیقم، ا ث،یگروه کالم، دانشگاه قرآن و حد اری. دانش3

  28/04/1401؛ تاریخ پذیرش: 20/01/1401تاریخ دریافت: )

 چكیده

های انسزان( ا  رملز  باورهمنزدی دینز( را      باال دارد و کنش ای پاییط ب  براالف اوانش سنت( ا  نظریۀ تکاهمل ک  نگره

کند ک  ب(  ای باال ب  پاییط دارد و سا وکارهای( را ارائ  هم( ، اوانش نویط نگرهندک (همها همیرف(  همقهور علیت ژن( و همم

ست. ا وکارهاسا  رملۀ ایط  1نورون( پذیری شود. انیطاف ها ا  باالتریط سطوح  یست( کنترل هم( هن چگونگ( برو  ژن

های اشتدادپذیری ایمانِ ااتیزاری در چزارچوب همفهزوهم( ِنوروبیولوژیز  و      ی و تاییط همؤلف واکاوهمسئلۀ ایط پژوهش 

 زز  توصیف( روش ب  حاضر های قرهن( است. پژوهش ویژه نما ، همطابس ههمو ه های همناس  عاادی، ب  همقایسۀ هن با همؤلف 

دهزد ورزود سز  همؤلفزۀ همپوشزان در       های تحقیس نشان هم( ست و یافت صورت گرفت  ا ای همقایس  صورت ب  و تحلیل(

نزورون( و   پذیری ۀ قرهن( و یادگیری در دانش اعماب، یین( تکرار، تور  و هیجان، ب  انیطافشد  یتوصهمناس  دین( 

  ن است.کنندۀ علیت ذهن( و همقوّم سطح( ا  ااتیارگرای( در ایما ایط همهم توری  .دشو (هم اشتداد ایمان فرد همنجر

   واژگان کلیدی
  تکرار، تور ، هیجان. پذیری نورون(، اشتدادپذیری ایمان، انیطاف
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 مقدمه .1

ها،  ای پاییط ب  باال دارد و تمام گرایش یند تکاهمل نگرهاگرایان  ا  فر اوانش سنت( و باییت

 همحیط( وهای ژن( و  های انسان( ا  رمل  باورهمندی دین( را همتأثر ا  همتییط ها و کنش بینش

ایزط    .,Stapp & Beauregard, 2011:1309 Schwartz) کنزد   یرااتیزاری تلقز( همز(    در نتیج 

 – Quintanilla, 2013: 33) انجاهمزد  گرای( و رارگرایز( همز(   رویکرد در نهایت ب  نگرۀ تقلیل

ند و ااتیزارگرای(  ک ای باال ب  پاییط ارائ  هم( نگره  اوانش نویط ا  ایط نظری ، . در همقابل4

داند. در نگرۀ نویط  دین( توسط فاعل شناسا را هممکط هم( ییند و ا  رمل  باورهاادر ایط فر

ها را تحت تأثیر قرار  چگونگ( برو  ژن توانند (هشت سا وکار ا  باالتریط سطوح  یست( هم

سزت کز  در    پذیری نزورون( ا  رملزۀ ایزط سزا وکارها      . انیطافNoble, 2016: 263) دهند

: 1395)انجمط علوم اعماب،  دهد ایجاد عادت در شاکۀ عما( رخ هم( یادگیری و ندایفر

 دهزد  سیناپس( در اهمتداد همسیرهای ویزژه در همززز را تزییزر همز(     یها   و اثربخش( انتقال26

(Berlucchi & Buchtel, 2009: 308اساسزاً تزییزرات سزااتاری      . انیطاف )و  1پذیری نزورون

ک  همزهمان با تجارب ذهن( و بیرون(  گیرد هم(را در بر عملکرددر همسیرهای عما( در همزز

 . ا  Davidson, 2008: 174-176) شزود  باورهای شناات( همز(  در و همورب تزییر دهد هم(رخ 

پذیری نورون( پل( است ک  پیوندی همیان نگرۀ فیزیکالیست( و علیت ذهن(  انیطاف ،سوی(

گزرا ایجزاد ظرفیزت     قلیزل دیدگاه فیزیکالیست( و نورولوژی   یرت ،ند. در واقعک برقرار هم(

شمرد. ب  سخط  پذیری نورون( هممکط هم( ردید اوداواستۀ باورهمندی را ا  بریس انیطاف

همناسز     تجربۀبور همستقیم یا  یرهمستقیم درگیر  وقت( فردی با حداقل باورهمندی ب  ،دیگر

شود، همان سا وکار سیستم یزادگیری در او   هم(تکرار  عاادی با س  همؤلفۀ تور ، هیجان و

هزای( کز  بزا هزم      نزورون » د:شو و همان قاعدۀ همتیارف دانش اعماب همحقس هم( شدهفیال 

 همزدارهای عمزا( نزویطِ    ،ا  ایزط رهگزذر  «. کننزد  با هم پیوند برقرار همز(  ،شوند شلی  هم(

 شود.  ایجادشده ب( تجربۀ دین( ب  تقویت باورهای شناات( در فرد همنجر هم(

                                                                                                                                                         
1. neurogenesis 
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 . بیان مسئله 2

حیز  التفزات( و عزابف( ایمزان بزا       عطف نظر ب  وروه همیرفت(، با میدر ایط پژوهش بر هن

های قرهن( بر انجام همناس  عاادی را ا   چارچوب همفهوهم( نورولوژی ، چرای( تأکید ههمو ه
یم با کنهای همیرفت( تاییط  و بیان  همای  ه ا یط همراحل باورهمندی و حت( پیش ا  استحکام بط

در  یریاشزتدادپذ  تزییزرات شزناات( و   بز   ندتوا هم( چ  سا وکار بدنمندی همناس  عاادی،

 م.کنیا  ایط رهگذر ااتیارگرای( در ایمان را تاییط و در نهایت، د شوور ی فرد همنجر  ایمان

  پذیری نورونی انعطاف خصوصهای مهم در  نگره. 3

 گرا پذیری نورونی و نگرۀ غیرتقلیل انعطاف. 1. 3

یند فیزیک( ا، در عیط تور  تام ب  فرورون(پذیری ن انیطافها در رابط  با سا وکار  پژوهش

گرایان  بودن علیت ذهن( برای تاییط ایزط   تزییرات همدارهای عما(، بر ضرورت  یرتقلیل
پزذیری نزورون(    هزا در حزو ۀ انیطزاف    پزژوهش  ،ور ند. ب  دیگر سخط سا وکار تأکید هم(
ای و  ، همنطقز  گزرا  های تقلیل شناات( پیشیط تمرکز را ا  نگره های عمب براالف پژوهش

و دهند  هم(نگر یا سیستمی  تزییر  گرا، کل رزءنگر در عملکردهای همززی ب  نگرۀ  یرتقلیل
اگرچ  هممکط  رو طی . ا اChiew, 2012: 34) رندیگ (بدن، همزز، همحیط را در برهم ۀگان پیوند س 

همورد  تر با نیروهای همتییط هدایت شوند، ایط هموضوع الزاهماً در است فرایندهای سطوح پاییط

تزوان   سطوح باالتر سیستم ز همانند ذهط و بروندادهای هن ز صادق نیست. ایط همدل را همز(    
های همتیال( انسان یینز( همزواردی    گرا ناهمید ک  همطابس هن تمام ظرفیت فیزیکالیسم  یرتقلیل

 ,Murphyن  همززز )  ،شود چون عقالنیت، ااالق، همینویت و ااتیار ب  ذهط نسات داده هم(

بخشزد، یینز(    شناسان  ب  ذهزط و علیزت ذهنز( همز(     اعتااری هست( ،یط همدل . ا251 :2013

 و شمرد توانای( ذهط برای تأثیر هگاهان  بر دنیای فیزیک( را ی  ویژگ( بایی( و هممکط هم(
هماده )دانان است  تواند در نهایت ب  هنچ  همدنظر فیزی  هم( یزیدارد ک  اگرچ  هر چ بیان هم(

همتقابل بر ارزای سیستم( ک  ا  بور  ب تواند  د انسان هم(تادیل شود، کلیت ورو  و انرژی

 . برای تاییط (Peacocke, 2007: 7 دد، بدون هنک  ب  هن تقلیل یابهن تشکّل یافت  تأثیر بگذار

 کار است. ایط هموضوع نگاه( ب  علیت باال ب  پاییط کم 
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 پذیری نورونی و نگرۀ باال به پایین انعطاف. 2. 3

تر بر سیستم( ک  ب   ای است ک  در هن سیستم پیچیده باال ب  پاییط، نگره علیت ،ب  بیان ساده

گذارد، اهما بدان تقلیزل   تأثیر هم( ،ا  پیچیدگ( کمتری براوردار است ول( ،هن وابست  است
تر نقش علیت یا تحدیدکنندگ( بزر   سیستم پیچیده رو طی . ا اSmedes, 2012: 596یابد ) نم(

  . ایط همهزم در سزا وکار  Smedes, 2012: 597ا  هن برههمده، دارد ) تر ا  اود ک  سیستم پاییط

1دهد،  یرا نوروپالستیسیت(ِ اودراهار رخ هم( پذیری انیطاف
هماتنز( بزر توانزای( ذهزط در      

)نورون  همرتاط با هن ب  بریزس فیزیکز(   « سطوح پاییطِ»ای است ک   انتخاب رفتار ب  شیوه

همیزان سزط      یکنش( دوسزو  وار، توصیف( ا  برهم . ایط علیت دایرهرندیتحت تأثیر قرار گ

هماکروسکوپ( اسزت کز  سزطوح     ریها ز و سط  همتز  همیکروسکوپ( همزز ز همشتمل بر نورون 

 ،لحزا   بزدیط   .Murphy, Ellis & O’Connor, 2009: 100) نزد ک تزر را سزا همانده( همز(    پزاییط 
دهای همزززی کز    نوروپالستیسیت( اودراهار شکل( ا  علیت باال ب  پاییط است و در رادا

همزدل(  همطابس ایط دیدگاه،  . Batten, 2011: 330ند، نقش دارد )ا علت تزییر در رهان فیزیک(
ک  در هن فردیت و عاهملیت انسان چیزی بیش ا  پیشینۀ شود  ارائ  هم(گرا   یرتقلیل تیا  عل

  .هدتأثیر قرار دتحت های انسان( را  ک  تمام کنش شود (بیولوژی  و شرایط همحیط( تلق( هم

 به هنگام انجام مناسک عبادی  پذیری نورونی سازوکار انعطاف. 4

ای چون هگاه(، ایمان و اراده، همزز اسزت   رادادهای پیچیده افزار پدیداری بستر و سخت 

های سا وکار»بح  ا   ،های بسیاری در همورد هن ورود دارد و ب  همیط لحا  ناشناات  ک 
های همتفاوت( را ب  اود ااتمزاص داده اسزت کز      هدیدگا« های ذهن( فیالیت (( حقیقعلّ

شایست  باشد ک  برای رویزدادهای   بسا چ ، رو طیها نگریست. ا ا انحمارگرایان  بدان اایدن

هزای نوروبیولزوژیک( ارائز  شزود      ( و هزم تایزیط  اتیز الههزای   هم تاییط ذهن( چون ایمان،

(Barbour, 1999: 369احکزام،   کز  شزاهمل باورهزا،    دیط و ارزای همتشکلۀ هن ، . ب  هر روی
تنها رناۀ انتزاع( نداشت  و ا  هنجا ک  با کل ورود انسان همزرتاط   ،ها و همناس  است سنت

 یهما ب  بررس( یک( ا  سا وکارها ،ط ذیلویهستند، هماهیت( بدنمند نیز دارند ک  در  یرعنا

                                                                                                                                                         
1. self- directed 
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یادگیری در د فرهینگیری باورها و ارتااط هن با  پذیری نورون( در شکل همززی یین( انیطاف
 :پردا یم پ( هم(وپ( و هماکروسکودو سط  همیکروسک

 پذیری نورونی سازوکار انعطافمیكروسكوپی سطح  .1. 4

واسزط  فیزال    صزورت بز(   یند ابتدای( همزززی بزا یکزدیگر یزا در تزوال( و بز       اوقت( دو فر 

 ,James) دهزد  بور همکرر ب  تهییج اود در سوی دیگر اداهمز  همز(    یک( ا  هنها ب ،شوند هم(

 عمزا(  پذیری نورون( وقت( دو سزلول یزا سیسزتم    در انیطافب  همیط لحا ،  . 566 :1890

 بزا هزم پیونزد برقزرار اواهنزد کزرد،       ا لزب  ،شزوند  صورت همدام در ی   همان فیال هم(  ب

.  Hebb, 1946: 70کنززد ) فیالیززت در یکزز(، فیالیززت در دیگززری را تسززهیل همزز(  رو ا ایزط 

افتزد کز  دو نزورون     (، نوروپالستیست( وقت( اتفاق هم(در سط  همیکروسکپعاارت دیگر  ب 

 ،رخ دهزد  سیناپسز( بزا یکزدیگر همزرتاط شزوند. اگزر ایزط تجربز  بز  تکزرار           پس و پیش

نهایت وقتز( دو تجربز    در همدار نورون( را رهت اواهند داد.  1«نوروشیمیای( هبشارهای»

دو نزورون بز    بور همداوم و همزهمان تحریز  شزوند، ایزط      همورب شوند ک  دو نورون ب

شزکل اواهزد    2«کزارای( عمزا(  »نهایزت  در و  شوند هم(کش(  تر با هم سیم اصطالح قوی

دهنزد، هن   های عما( را تزییر همز(  وقت( تجارب )ذهن( یا بیرون(  شاک ا  سوی(،  گرفت.

 ایط همهم د ک نده ها و رفتارهای هت( را تزییر هم( ب  نوبۀ اود شناات افت یرییهای تز شاک 

همززز  . علیت باال ب  پاییط توصیف شزد  اموصواری است ک  پیشتر در  دایرههمایط علیت 

هزای ویزژه تزییزر     صورت شیمیای( و سااتاری در پاسخ ب  تجارب  یررسم( و ههمو ش  ب

بور همداوم در بول حیات در همواره  با تجارب تا ه، یزادگیری    ها ب ش  انسان ب(. کند هم(

های سیناپس( تحزت تزأثیر    فیالیت ۀلیوس همزز هما ب ند و ایط تزییرات در ا و تزییرات عما(

شوند؛ یین( گوی( تراش اوردن و شکل گرفتط همزز هما بز    باییت و تربیت کدگذاری هم(

ازود هن را   است ک  شخص همانند ی  پیکرتراش در همسیر رشد و توسیۀ فزردی،  یا وهیش
ر همزورد باورهزای   د . Green, 1998: 101) کنزد  الح با هفرین( همز( طدهد و یا ب  اص شکل هم(

                                                                                                                                                         
1. neurochemical cascades 

2. neural efficiency 
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و ااتیاری عملز( عازادی را برگزیننزد و     صورت اودراهار توانند ب  ها هم( دین( نیز انسان

 گون  شاکلۀ ایمان( اویش را با هفرین( کنند. بدیط

  پذیری نورونی سازوکار انعطافماکروسكوپی سطح . 2. 4

ادگیری و نزورون( توصزیف( نورولوژیز  ا  یز     یریپزذ  تاکنون هما همتور  شدیم ک  انیطاف

هر روی با اینک  همزز در واکنش ب  تجارب فزرد    بخش( ا  عملکرد هنجاری همزز است. ب

ای  کند، اهما ایط همهم کاهمالً واض  است ک  شرایط و عواهمل ویژه فارغ ا  قمد فاعل تزییر هم(

صورت شااص در ایط تزییرات سهم دارند. چنانک  با افزایش شدت ایط عواهمل، شخص  ب 

. ا  همیان عواهمل همهزم  تزییر دهد ای تزییرات عما( همنای  ا  هن را بور فزاینده تواند ب  هم(

. 3. تکزرار و  2. تورز ،  1س  عاهمل بر شناسان  عمب ،پذیری نورون( تأثیرگذار در انیطاف

 پردا یم. ایط عواهمل هم( اند ک  در ذیل ب  توصیف( کوتاه ا  برانگیختگ( هیجان( تأکید ور یده

صورت را   دقیس چگونگ( تأثیر ذهط بر همزز تاکنون ب  یسا وکارها ک  (درحالالف( توجه: 

دهند ک  تور  همتمرکز احتماالً ا   ای ا  شواهد نشان هم( گسترده داهمنۀا همباق( همانده است، ا

 . دو گون  تور  Begley, 2007: 156پذیری نورون( است ) تریط عواهمل همهم در انیطاف همهم

ک  سا وکار ایط  ،2 اد . تور  اوداواست  یا درون2و  1 اد برون . تور  با تاب( یا1ورود دارد: 

ط علیت پاییط ب  باالست و دو نوع یتور  با تاب( هما .دو نوع تور  در همزز با هم همتفاوت است

در  شد،ا تور  اوداواست  همایّط علیت باال ب  پاییط است. چنانک  اشاره همهشکار و نهان دارد. ا

 دکنگیرد ک  اویشتط را درگیر عمل عاادی  اودراهار تممیم هم( صورت همناس  عاادی فرد ب 

کننده در همحتوا و  شخص عاادت 3تور  انتخاب( سان طیبد و تورهش را ب  هن همیطوف دارد و

نسات ب  حضور ورودی همتیال  4و بر اثر همداوهمت، ب  توره( پایدار جیتدر اررای عاادت ب 

                                                                                                                                                         
1. reflexive attention 

2. exogenous attention 

3. selective attention 

4. sustained attention 
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 ا  همینا ک  پس برای او ب  ارهمزان هورد؛ بدیطرا  1ی(وار توره( اررا همادل شود و در علیت دایره

شناات( در رابط  با ایمان همادل شود ک  اود  (ب  ادراک ،همدت( هن تور  انتخاب( ک  پایدار شده

  .Gazzaniga et al., 2019: 282-286شود ) های ایمان( همرتاط دیگر هم( ه ا گر کنش

م اودکار بزودن گزره ازورده و ا     همؤلفۀ تکرار با همفهو ،در دانش اعماب ب( تکرار:

تکرار همورب ازود بزدیه(    ،است. ب  سخط دیگر همدت (پذیری بوالن عناصر همهم انیطاف

ب  همیط  .شود ک  فرد ب(  همان و با تمریط هن را ههموات  است همهارت یا ههمو ش( هم( 2شدن

بز    یزت نهادر ( ک  در ابتدا نیا همند تالش( ارادی و صرف انرژی هسزتند،  های اقدام ،لحا 
هوری برای تادیل رفتارهزا و   صورت شگفت ند. همؤلفۀ تکرار ب شو اعمال اودکار همادل هم(

پزذیری نزورون( در تزییزر     برای بهزره بزردن ا  قزدرت انیطزاف     رو طیباورها همهم است. ا ا

 ,Carlisleباورهای دین(، تزییرات هموردنظر ال م است ا  بریس تکراری بدنمند رخ دهنزد ) 

2013: 44.  

رسد انگیختگز( هیجزان( در یز  رفتزار      نظر هم( ب  ،در نهایت انگیختگی هیجانی:ج( 

در  نسات ب  رفتارهای( ک  فاقد حس همیناداری نسات ب  هیجان هستند، تزییرات بیشزتری 

هزا   بسیاری ا  عزادت  ،در واقع  .McGaugh, 1990: 15-25نند )ک ایجاد هم( همسیرهای نورون(

(ِ )دوپاهمینرژی   سیستم پزاداشِ حاصزل ا  هیجانزات    با فیال شدن همسیرهای نوروشیمیای
گران تزییرات نوروبیولوژی  هستند و همورب  گیرند. هیجانات همثات تسهیل همثات شکل هم(

 شزوند  هزا همز(   ها و شناات تاع ادراک ب تزییرات پایدارتری در سااتار و عملکرد همززی و 

(Garland & Owen Howard, 2009: 191-199 اگرچ  هممکط اسزت تزییزرات    ،عاارت بهتر  . ب

همستقیم بر اثر هیجانات همثات ایجاد نشوند، ایط هیجانزات بزا فیزال    بور  ب نوروبیولوژی  
گون   دهند تا او درگیر رفتارهای تکراری شود و بدیط کردن سیستم پاداش، ب  فرد انگیزه هم(

انتخزاب( بز     تورز  دائمز(ِ    .LeDoux, 1996: 257) دهنزد  عملکرد و سااتار همزز را تزییر هم(
رایگزاه  »پیشان( ز ک  ا  همنظزر بسزیاری     شیی  هموضوع ااص همورب فیال شدن بخش پ

                                                                                                                                                         
1. executive attention 

2. self- evident 
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ز شده و توانای( فرد در فیالیت شناات( )ا  رملز  باورهزا  را تقویزت     است« عما( اراده
  .  Sayadmansour, 2014: 54کند ) هم(

ارادۀ انسان تور   وار است ک  در هن اواست و همثال( عین( ا  علیت دایره ،ایط هموضوع
کنندۀ ایمان انتخاب( یا  تاییط و کند های ااص هدایت هم( رفتارها و شناات یسو همزز را ب 

عنوان ایمان فیال در برابر ایمان همنفیالن  یاد کرد  توان ب  ا  ایط ایمان هم( .ااتیارگرایان  است

پزذیری   طزاف . انیکنزد  ( هم(هفرین گیری شاکلۀ ایمانش نقش شخص اود در شکلدر هن ک  

صورت  ب  رهایها و تزییر همتز گرفتط در همیرض همحرک نورون( بست  ب  بساهمد و شدت قرار

 تواند ب  روش بزاال بز  پزاییط تزییزرات عمزا( ایجزاد کنزد        اوداواست  توسط افراد، هم(

(Gunnar & Fisher, 2006: 651-677 .   

ای  دهد هیچ راهمی  (شناس( تکاهمل( نشان هم انسان گرفتۀ های انجام پژوهش ،روی هر ب 
شناسز( نزوع( ا  ازداباوری     همطالیزات عمزب  حتز( در  و  در تاریخ بشر فاقد دیط نازوده 

عنززوان  ایمززان بزز  و  Kelemen, 2004: 295-301) شززهودی در کودکززان نشززان داده شززده 

ایط سخط همؤید ایط همهم است کز    ش  (ب است. برای همزز انسان تیریف شده (فرض شیپ

ایمان دینز( صزرفاً ا  سزنخ     ساب طیبدن انسان پیوندی وثیس دارد و بدباور دین( ناگزیر با 

 . اهما ایزط باورهزا   McNamara, 2009:14شدن( است ) بلک  همتجسم و احساس ،گزاره نیست

گیرند؟ باید تور  داشت کز  وقتز( ا  حزس باورهمنزدی در دانزش       چطور و کجا شکل هم(

ا هیجان( اسزت کز  همززز هن را    همنظور هرگون  ادراک، شناات ی ،گوییم اعماب سخط هم(

ۀ همز علت  بدیط . Newberg, 2010, p48پندارد ) صورت اودهگاه یا نااودهگاه درست هم( ب 

اموص تجارب( ک  با تور  و انگیختگ(  ز ب نورون( تزییریافتۀ حاصل ا  تجرب   یوندهایپ

تأثیر قرار  د ب  نوبۀ اود باورهای شناات( را تحتنتوان هم(ز   هیجان( و تکرار توأم هستند

در  ،دهنزد و ا  سزوی دیگزر    تجارب بدن( همزز را تزییر همز(  ،ا  ی  سو ،دهد. بدیط لحا 
همشزاهدات   . Doidge, 2007: 427) گذارد وار همزز بر روی تجارب بدن( تأثیر هم( علیت( دایره

همرکز تنظیم ابالعزات  دهد ک  در ب( نما ، دعا و همراقا ، تاالهموس ) نوروساینس نشان هم(

دهزد و   دراک(  در ارتااط با سایر نواح( همززی فیالیت بسیار  یادی را نشان همز( حس( و ا
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 ،ا  سزوی دیگزر   . Newberg, 2007: 180دهنزد )  های روشن( را گززارش همز(   افراد احساس

در همناسز  و   ،کند پذیری نورون( نقش ایفا هم( عنوان همؤلفۀ دیگری ک  در انیطاف تکرار ب 

کننزدگان   ر درا همدت همورب تزییر در باورهزای عازادت  عاادات دین( نقش همهم( دارد و د

سزا ی   همگزام  ،تواند شاهمل همراسم نما ، دعا و همراقا  باشزد  شود. همناس  عاادی ک  هم( هم(

عاادات( کز  ریتمیز  و   ا لب یند حرکت( را در پ( دارد و اعابف(، ادراک( ز شناات( و فر 

پذیری نورون( شده  انیطافهمورب  شوند، و انگیختگ( هیجان( را ساب هم( ههنگیط هستند

 & Jovanovکننزد )  کننزده تزییزر ایجزاد همز(     و تجربزۀ همینزوی عازادت    هگاه( و در سط 

Maxfield, 2013: 38 . پذیری نزورون(   تفکی  عواهمل علّ( تأثیرگذار در انیطاف ،با ایط حال

ب(  توان گفت ک  هیا شدت هیجان ایجادشده سادگ( نم( و اثر هنها بر همزز ساده نیست و ب 

احساس حضور اداوند بیشتر نقش دارد یا بول همدت برگزاری همناس   ۀعاادت در تجرب

هنچ  های دانش اعماب  همطابس یافت  دارد، اهما توره( ک  شخص ب  عاادت همیطوف هم(یا 

دهد، همانند تزییرات( است ک   کننده با انجام همراسم رخ هم( بارها و بارها در همزز ی  عاادت

اندیش(  دهد و دایل بودن در همناسک( تکراری و الگوهای ژرف رخ هم(یند یادگیری ادر فر

گزوی(  نقش همناسز  دینز(    رو طیکند. ا ا صورت تشدیدشده ایجاد هم( همان تزییرات را ب 

ذهنز( ز    ،با تادیل باورهای انتزاع( ب  تجارب حس( کنندگان عاادت همفاهیم دین( ب القای 

برانگیختگز(   ، . در نهایزت Newberg, d’Aquili & Rause, 2001: 91) بدن( و شناات( اسزت 

هیجان( چنانک  در تجارب همتیارف ورود دارند و شاهمل احسزاس همهابزت، عشزس، لزذت،     

هن است در همناس  عاادی نیز ورود دارند، فقط ایط هیجانزات در همناسز     ریترس و نظا

  .Saver & Rabin, 1997: 499یابند ) ی  هدف دین( هدایت هم( یسو عاادی ب 

 سازوکار قرآنی اشتدادپذیری ایمان با انجام مناسک عبادی. 5

و ا  رمل  دیط همایط اسالم ب  همحض تشرف فرد و اذعان ب  یگانگ( اداوند  (در ادیان اله

د. همچنیط هر نوروان شو االررا هم( برا( احکام عاادی بر فرد همسلمانِ نوکیش ال م ،همتیال

و انجزام براز(    (ب  پزذیرش احکزام الهز    و هملزم دورۀ رشد اود همکلفه ا  همسلمان( در 



160   ،1401، تابستان 2 ة، شمار19دورة فلسفه دین 

 گونز   طیز چزرا ا  (راست اهما ب  .صورت همتناوب، تا واپسیط هنات حیات است همناس  دین( ب 

انجام برا( همناس  عاادی ا   ،باورهمندیهمیرفت( های  همای  است ک  گاه پیش ا  استواری بط

های( در  همؤلف  واراات همؤکد شمرده شده و تخط( ا  هنها همگر ب  اضطرار رایز نیست؟ چ 

ای همیزان   ایط اعمال عاادی تکراری ورود دارند ک  همداوهمت بر هنها الزاهم( است؟ هیا رابط 

باورهمندی فرد و انجام ایط همناس  عاادی ورود دارد؟ و هیا تقید و عدم تقید ب  ایط همناس  

 عاادی تأثیری بر فزون( و کاهش ایمان افراد دارد؟

 دْاُلِیَز عْرابُ ههمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْهم نُوا وَ لک طْ قُولُوا أَسْزلَمْنا وَ لَمازا   قالَت  الْأَ»همطابس نگرۀ قرهن( 
همرتاز  کز     یطتزر    ایمان ذوهمراتب است و ا  پزاییط 14: 49/ )حجرات 1«قُلُوبِکُم (ف  مانُیالْإِ

اسالم است تا باالتریط همراتب هن ک  عقد قلا( است را در بردارد. در روایت( تفسیری ذیل 

همیط برناهمۀ ظاهری اسزت کز  همزردم دارنزد و شزاهمل اقزرار بز         « اسالم»فوق ههمده ک   هیۀ
و انجام همناس  عاادی ا  رملز  اقاهمزۀ نمزا  و     وحدانیت اداوند و رسالت پیاهمار اسالم

ا  سنخ « ایمان»هوردن حج و رو ه در هماه هماارک رهمضان است، اهمّا  یرا پرداات  کات و ب 
 . ایط روایت همؤید ایط همدعاست ک  انجزام اعمزال   25: 2  ،ق1407همیرفت است )کلین(، 

گونز    ای برای کسب همیرفت و عقد قلا( ایمان باشزد و الزاهمزاً ایزط    تواند همقدهم  عاادی هم(
نیست ک  ابتدا فرد ب  باالتریط همراتب ایمان( دست یابد و سپس نسات ب  انجزام عازادت   

تورز  و تمرکزز، اسزتمرار و تکزرار و     توان س  همؤلفزۀ   تقید ور د. با بررس( هیات قرهن هم(

وار با انجام همناس  عاادی همورزب   شورهمندی و برانگیختگ( هیجان( را ک  در علیت( دایره
شود برشمرد. در ذیل ب  با اوان( س  همؤلفۀ همذکور در برا( هیات قرهن(  اشتداد ایمان هم(

عنزوان   بز   نما د بر های ک  در ذیل هورده شده با تأکی واکاوی ذکر است شایانپردا یم.  هم(

عاادت ک  س  همؤلفۀ تکرار، تورز  و انگیختگز( هیجزان( در هن    تریط و پربساهمدتریط  عام

 ند، صورت گرفت  است.ا دایل

                                                                                                                                                         

 مزان یا شما یها دل در هنو  و میهورد اسالم دییبگو کطیل دیا اوردهین مانیا بگو میهورد مانیا گفتند نانینش  ی[ بادا  (]برا .1

 است. همهربان ههمر ندۀ اداکند  (کم نم یزیچ تانیها [ کردهار ش] ا  دیبر فرهمان را او اهماریپ و ادا اگر و است نشده داال
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 مؤلفۀ توجه در مناسک عبادی در نگرۀ قرآنی .1. 5

است. ادای همتیال  «تور » ،همچون تفکر، تدبر، تفق  و نظر قرهن( همایۀ همفاهیم بط ش  (ب

های تفکر، تدبر، تفق ، تیقل و نظزر توصزی  بز      ا  هیات قرهن کریم با کلیدواژه در بسیاری

ور ی  هزدف ا  ایزط اندیشز     ا لباندیش( در هیات هفاق(، انفس( و وحیان( کرده و  ژرف

ا  همنظر  . 11: 1،   ق1407فزون(ِ همیرفت ایمان( و بندگ( اداوند بیان شده است )کلین(، 

؛ 55: 2  ،ق1407اود تفکر سزنخ( ا  عازادت اسزت )کلینز(،     تنها  ن های اسالهم(،  ههمو ه

ور ی ار ش( ندارند  بلک  عاادات تشریع شده نیز بدون اندیش  ، 208 :2،  1380عیاش(، 

 ای تنگاتنز  بزا یکزدیگر دارنزد و      . تور  و هگاه( رابطز  173: 6،  ق1409)حر عاهمل(، 

وتحلیزل   دراک حس( و تجزیز  تأهمل و فرا رفتط ا  همر های ا تمرکز بر روی هموضوع همورد

ور ی است؛ اگرچ  برا( اود  تور  را ساک(  یند اندیش اناپذیر ا  فر انفکاک ،کردن رزئ(

ال هم  و همددکار عقزل اسزت و فزرد را بزرای      ،اند، بیض( همیتقدند ک  تور  ا  تفکر دانست 
 . https://plato.stanford.edu/entries/attention/#LocAttModTho) کند تأثیرپذیری ههماده هم(

در قرهن ایط است کز    شده  یهای توص اندیش( رسد هدف ا  همۀ ژرف ب  نظر هم( ،رو طیا ا

و احساس( ا  رابط  با ورودی همتیال سا د ها، انسان را ب  حقیقت( رهنمون  هر ی  ا  نشان 

ادا برای ها و اندیشیدن در همورد هنها یاد  د، چنانک  در هر بار نظارۀ نشان کنرا در او بیدار 

تفکر، تفق ، تدبر و همفاهیم ور  همشترک همینای( در تیاریف   همین فرد تداع( شود. در ایط 

: 5،  1371ک( همحسوس ب  ادراک( همیقول است )قرش(، اا  ادر ،نظر بیانگر نوع( فراروی

 . ایط همهزم بزدیط همیناسزت کز      575 ،642، 307: ق1412؛ را ب اصفهان(، 81: 7و   199

. هیات قرهنز( کز  توصزی  بز      ندا شناات( ای همیرفت رای دستیاب( ب  نتیج ب یسا وکارهنها 

توان نخست ب  لحا  کانون ارراع و دوم ب  لحا  همخابب هنهزا   ور ی دارند را هم( اندیش 

هزا،   کزوه  ها و  همیط، هفرینش هسمانا لب تفکی  کرد. کانون ارراع تور  در هیات قرهن( 

، فررام انسزان و ازود هیزات    (ثمرات، احکام الهههمد و شد شب و رو ، هفرینش  وریط، 

 صزورت ویزژه صزاحاان ازرد     قرهن است. اطاب هیات هم گاه نوع انسان است و گاه بز  
افززار همززز    اداباوری در سخت بودنِ فرض شیبا تور  ب  هنچ  در رابط  با پحال  .هستند
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قل همطازوع )عقزل   انسان عنوان شد، در هیات( ا  قرهن گوی( اداوند فرااوان( عام برای ع

شزان   دهد، اهمّا هنها ک   ن  هشدار درونز(  ها است هم( فطری  ک  فمل همشترک همۀ انسان

قزوم یتفکَّزرون/ قزوم    »و « اولوا النه(»، «ذی الحجر»، «اولوا االلااب»نواات  شده با اطاب 

تزا بزا عقزل همسزموع )عقزل       شوند هم( ور ی فرا اوانده ب  اندیش  ،«یتدابرون/ قوم یفقهون

اندیش( بیشتر روی هورند و بر ایمان  ب  ژرف ،ا  پیام وح( است افت ی تیتساب(  ک  هدااک

  .27: 1،  1387شهری،  )همحمدی ری ندیفزایاویش ب

تور ، تفکر و عاادت  های همؤلف  دو هیۀ همتوال(در همیان هیات دربردارندۀ ایط همفاهیم در 

 لِیْاَلْسِ الساماوات  وَ الْأَرْضِ وَ ااْت الف  اللَّ (إِنَّ ف » اند: صورت( وثیس با یکدیگر پیوند یافت  ب 

 تَفَکَّزرُونَ یَرُنُوبِهِمْ وَ  (وَ قُیُوداً وَ عَل اهماًیاللَّ َ ق  ذْکُرُونَیَ طَیالْأَلْاابِ * الَّذ  (ل أُول  اتٍیوَ النَّهارِ لَآ

 1«سُزاْحانَ َ فَق نزا عَزذابَ النَّزار     اَلْسِ الساماوات  وَ الْزأَرْضِ رَبانزا همزا اَلَقْزتَ هزذا بزاب الً       (ف 

 دنیشز یدارند ک  نظر کردن و اند صراحت بیان هم(  . ایط دو هی  ب 190-191: 3/ عمران )هل

، ذکزر دائمز( ا    شندهیو ااتالف شب و رو  در نظرکننده و اند طیها و  هم هسمان اتیدر ه

ازدا را   (حزال  چیهز در  گزر ید شز  ینظزر و اند  طیز چنانک  صاحاان ا ،هورد (هم دیادا را پد

 . همطزابس ایزط هیز  گزوی( تورز  بیرونز( و       87: 4،  1390 کنند )باابازائ(،  فراهموش نم(

ا  نگزرۀ   رو طیز . ا ار پ( اواهزد داشزت  ای ا  تور  درون( همستمر را د ور ی گون  اندیش 
ردیدی  یوندهایاندیش( همستمر در ذهط شخص باورهمند پ نوروبیولوژی  ایط تور  و ژرف

فزرد باورهمنزد بز      ، چنانک ندک ی عما( حافظ  و یادگیری شناات( ایجاد هم(را در همسیرها

االس هنهزا رهنمزون شزده،     یسو همحض نظر در هسمان و  همیط و ههمد و شد شب و رو  ب 

ای حس( بزا ورزودی همتیزال را     و رابط شود  هم( تداع( شصورت اودکار یاد ادا برای ب 

 ند.ک درک هم(

ذکر و همانع نسیان و  فلت دانست. واژۀ  یۀهما   را بطتوان همؤلفۀ تور هم( ،ا  سوی دیگر

                                                                                                                                                         

اسزت *  کننزده[   قزانع ] ی(هزا  نشان  اردهمندان یبرا رو  و شب ههمدن گریکدی (پ در و طی هم و ها هسمان نشیهفر در . همسلما1ً

 شزند یاند (هم طی هم و ها هسمان نشیهفر در وکنند  (هم ادی دهیهرهم پهلو ب  و نشست  و ستادهی[ ااحوال هم  در] را اداک   همانان

 بدار. اهمان در دو خ هتش عذاب ا  را هما پس تو (همنزه یا دهیافرین هودهیب را نهایا پروردگارا]ک [ 
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شود )ابط همنظزور،   یبیان شده و هم هنچ  بر  بان رار یزییاد هوردن چ یذکر، هم ب  همینا

اند. همچنیط همینای ذکزر   دعا، نما  و قرهن ذکر ناهمیده شده ،ا  همیط رو . 48: 5  ،ق1414

اند ک  اعم ا  تذکر ب  قلب   فلت عنوان کرده ر و یادهوری در برابر نسیان وکهمینا با تذ را هم

گون  بیزان شزده کز       . فرق بیط تفکر و تذکر ایط279: 3،  1360و لفظ است )هممطفوی، 

تذکر تورز    (ا  هن نداشت  باشیم؛ ول (گون  ابالع تفکر، شناات ش(ء است، هرچند هیچ

اهمزا یزا    ، 236: 6،  تزا  است ک  انسان ا  پیش با هن هشزنای( دارد )بارسز(، بز(    یهموردب  

« ذکر». عطف نظر ب  همینای ور د (کند یا هگاهان  ا  هن  فلت هم ناهگاهان  هن را فراهموش هم(

توان بیان داشت ک  ایط همفهوم در بطط اود همؤلفۀ تور  و تمرکز را دارد. بز  عازارت(    هم(

در  شود و ذکر در همینای یادهوری با همیطوف کردن تور  ب  هموضوع( ااص ه ا  هم( ،دیگر

ای ا  قرهن ا  تور  ب  هیزات   تواند ی  باور شناات( ایجاد کند. در هی  صورت استمرار هم(

إِنَّمَزا الْمُؤْهم نُزونَ   : »دیافزا (همان با تذکر سخط رفت  ک  بر ایمان همؤهمنان هموأت( تائوحیان( و قر

رَبِّهِزمْ   (وَ عَلز  مانزاً ی ادَتْهُزمْ إِ  اتُز ُ یه مْهِیْعَلَز  تْیَز إِذا ذُک رَ اللَّ ُ وَرِلَتْ قُلُزوبُهُمْ وَ إِذا تُل   طَیالَّذ 

 . ناظر ب  ایط هی  تور  اودهگاهانۀ همؤهمنان ب  هیات وحیان( با همرور 2: 8 /)انفال1«تَوَکَّلُونَیَ

ک  شخص همؤهمط ب  همحزض شزنیدن    یا گون  شود، ب   همان ب  توره( نااودهگاه تادیل هم(

فیال شده و او را بزا   اش یریادگیهمرتاط با  نورون( یصورت اودکار همدارها ب  (هیات اله

 کند.  برانگیختگ( هیجان( ب  احساس حضور اداوند همرتاط هم(

توان همقولۀ تور  را همتناظر با همفهوم حضور قلب در عازادت و ارتنزاب ا     همچنیط هم(
اند ک   بیان کرده چنیط . علمای ااالق همنظور ا  حضور قلب در نما  رادانست کسالت و سکر

: 1372)هملکز( تاریززی،    نما گزار ب  هنگام نما  ب  چیز دیگری رز هن همشزول نااشدقلب 

بیان شده ک  قلب انسان تابع تور  و اراده  ،اند. ا  سوی(   و همراتا( نیز برای هن ذکر کرده186

: 1374شود همگر هنک  برای او ا  اهمیت براوردار باشد )شار،  است و در رای( حاضر نم(

                                                                                                                                                         

 و دیز فزایب مانشانیا بر شود اوانده هنان بر او اتیه چون و بترسد شانیها دل دشو ادی ادا چونک   اند (کسان همان . همؤهمنان1

  .کنند (توکل هم اود پروردگار بر
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گاه همتناظرِ همفاهیم دین( همچون ایمان، کفر، نفاق و تیقل ک  در قرهن قلب رای ش  ( . ب81

همنظور ا  حضور قلب   همین شناس( همزز و ذهط است و در همیط  یاد شده، در دانش  یست

صزورت   کننده در هنگام عازادت بز    همان حضور ذهط و توره( است ک  شخص عاادت

برای تور  و حضور قلب عابد دو همرتا   میط لحا ه بسا ب  دارد. چ  اودراهار هماذول هم(

ذکر شده است. همرتاۀ نخست حضور قلب عابد در عاادت است و همرتاۀ باالتر حضور قلب 

کننده بید ا  هنک  قلب را برای  شخص عاادت ،عاارت(  . ب 83: 1374در همیاود است )شار، 

ک  قلب را چون  (همین طیب  ا ،دکند، توحید و تنزی  را ب  قلب تلقیط کرذکر ادا و قرهن همهیا 

کلمز  را    یاو را ب   بان هورد، چنانچ  هنجا  اواهد (فرض کند ک   بان ندارد و هم (بفل

و حضور  ن یرا با بمأن دیتوح ۀکلم بور طی، همردیگ ادیتکرار کند و ب  دهان بفل گذارد تا او 

 . 106: 1382امین(، قلب کند و ب  دل بخواند تا  بان قلب با  شود ) طیانسان تلق دیقلب، با

صورت اودراهار  ک  ب  است تور  انتخاب( در عاادتحضور قلب همان  ،بیولوژی ا  نگاه 

  .کند درک( ا  حضور ادا را در او ایجاد هم( تنهایدر  و گزیند شخص برهم(

فرهمایزد   دهد و هم( قرهن کریم در همورد تور  انتخاب( در نما  هشدار هم( دیگر، ا  سوی

 )توبز /  1«(الماالۀَ إِلَّا وَ هُمْ کُسال أْتُونَیَوَ ال » هورند: هم( یرا الت نما  ب برا( با حالت کس
 . قطیاً نما ی ک  ا  روی اراار و بدون انگیزه باشد، ا  تور  عاری اواهزد بزود و   54: 9

ای دیگری اگرچ  در نهز( اسزتفاده ا     اثری بر فزون( ایمان شخص نخواهد داشت. در هی 

ههمَنُزوا لَزا تَقْرَبُزوا     طَیالَّذ  هَایُّا أَیَ»الت سکر در نما  هشدار داده شده است: همسکر و داشتط ح
أَنْتُمْ سُکَارَ  ، اهما ایزط حالزت امزودگ( و    43: 4)نساء/  2«تَیْلَمُوا همَا تَقُولُونَ (حَتَّ یالمَّلَاۀَ وَ

فاسزیر  چنانچز  براز( ت   ،اتماص ندارد عدم تور  و تمرکز تنها  ب  استفاده ا  همسکرات
: 1،  1380)عیاشز(،   انزد  بیزان کزرده   (هلودگ روای( هن را نه( ا  اقاهمۀ نما  در حال اواب

تَیْلَمُزوا همَزا    (حَتَّز »عموهمیزت دارد:   ،تیلیل( ک  اداوند برای ایط نه( فرهمزوده  ، چون 242

وَ أَق زمِ المَّزالۀَ   »گوییزد. حتز( در هیزۀ دیگزری ههمزده اسزت        تا بدانید ک  چ  همز(  «تَقُولُونَ

                                                                                                                                                         

 .هورند (نم را ب  نما [ کسالت حال] با رز و .1

 .دییگو (هم چ  دیک  بدان ( همان تا دینشو  ینزد نما  ب  (همست حال در دیهورده ا مانیک  ا (کسان یا .2
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توانزد   نمز(  کردن یین( نما  را برای یاد همط بر پای دارید و ایط یاد ، 14: 20 )ب /1«یل ذ کْرِ
ن( کز  ا  نمزا  ازویش    راهمچنیط در هیۀ دیگری نمزا گزا  اال( ا  توره( انتخاب( باشد.

ارکزان هن   و چ  ایط  فلت در  همان و شرایط هن باشزد و چز  در احکزام    ،ور ند  فلت هم(
هُزمْ عَزطْ صَزالت هِمْ     طَیالَّزذ   طَیل لْمُمَزل   لٌیْز فَوَ»  368: 20،  1390اباائ(، اند )با همذهمت شده

 . پیشتر بیان شد ک   فلت نوع( ا  عدم تور  انتخاب( است. نظر 5: 107 )هماعون/2«ساهُون

ور ی، بلک  در حیط انجام عاادت  فرهیند اندیش  تنها در اود  ب  هیات همذکور همؤلفۀ تور  ن 
 دارد.را دربر برای حمول نتایج عاادت ک  فزون( ایمان است نقش کلیدی

 مؤلفۀ انگیختگی هیجانی در مناسک عبادی در نگرۀ قرآنی .2. 5

در عنوان پیشیط بیان شد ک  تور  همتمرکز در عاادات و تفکر حاصل ا  هن ب  ادراک حس( 

در عاادت بزا  اگر ایط حضور ذهن( و قلا(  ا لبا همشود. ا ا  ورود ادای همتیال همنجر هم(
م باشزد همورزب فیزال شزدن همزدارهای همزرتاط بزا پزاداش         وأانگیختگ( هیجان( همثازت تز  

دوپاهمینرژی   در فرهیند یادگیری شده و در شخص ر ات( برای تکرار هن عازادت پدیزد   )
د. در تیریف هیجزان بیزان شزده کز  هن     شو هورد ک  در نهایت همورب اشتداد ایمان هم( هم(

همراه با ی  حالت عابف( اوشایند یا نااوشزایند کز  شزش    واکنش( است کل( و کوتاه، 

: 1375: ترس،  م، اشم، شزادی، تنفزر و تیجزب )پالچیز ،     ردیگ (حالت اولی  را در برهم
توان همفاهیم و عاارات همتیددی را یافت ک  بار عابف( دارند  های قرهن( هم(  . در بررس(36

اود هیات  ،ۀ قرهن هستند. ا  سوی(کنند تائنوع( انگیزش هیجان( همثات در قر ۀو القاکنند

ده کزر ت قرهن یا نما  را در افراد بیزان  ائهنگام قر قرهن( برا( هیجانات همثات ایجادشده ب 

 شود. در دو دستۀ همذکور اشاره هم( تعنوان ذیل ب  برا( ا  ایط هیا یراست. در دو 

ت ک   الااً بزا  توانند در انگیختگ( هیجان همثا ند ک  هم(داربرا( هیات قرهن بار همینای( 

نقزش داشزت  باشزند. هیزات ذیزل       ،احساس سرور، بهجت و شزادی در فزرد همزراه اسزت    

 توانند در ذیل القای انگیختگ( هیجان شادی قرار گیرند: های( هستند ک  هم( نمون 

                                                                                                                                                         

 دار. برپا نما  همط ادی ب  . و1

 ند.ا  افل نما شان ا  . هنها ک 2
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 (فَزإِنّ  (عَنّ یوَإِذا سَأَلَ َ ع ااد» الف( القای حس ارتباط و مجاورت نزدیک و دائمی:

: 2/ )بقزره  1«رشُزدونَ یَلَیَلَّهُزم   (ب ؤهم نوایُوَل (ل اوایستَجیَعوَۀَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلدَ بُیأُر بٌیقَر

همثات و حس ارتازاط  انگیختگ(   . در ایط هی  سااتار رمل  و کلمات همگ( در القای186

 ، یدر دعاکننده نقش دارند. چنانک  اساس گفتار بر همزتکلم وحزده، تیایزر بنزدگانم )ع ازاد     
 ، بیزان نزدیکز( بزا    بٌیز قَر ( ، رملۀ همط نزدیکم با تأکید )فَإِنّ(ط  در پاسخ )فَإِنّحذف واس

  بُی  ن  فیل، افادۀ ارابت با فیل همضارع رهت تجدد ارابت و استمرار )اُربٌیصفت )قَر

و وعدۀ ارابت با قید اواندن و دعا کردن )إِذا دَعانِ  همؤیزد ایزط همهزم اسزت )باابازائ(،      
بسیار نزدی  اود با ران  همچنیط اداوند در هیۀ دیگری ا  حضور  .31-30: 2،  1390

ای    و نیزز در هیز   16: 50 /)ق 2«د یهم طْ حَاْلِ الْوَرِ   یْوَنَحْطُ أَقْرَبُ إِلَ»هدهم( سخط گفت  است 

الْمَرْء   طَیْبَ حُولُیَأَنَّ اللَّ َ  » است: گفت  دیگر ا  حضور اود بیط قلب و ورود شخص سخط
ا  ی  سو تذکاری در همورد عهد ا لز(  ک  ایط هیات  گفتتوان   . هم(24: 8 /)انفال 3«اِ  وَ قَلْ

فرض اداباوری  ورود پیشاعماب، دانش  ها با پروردگار و ا  سوی دیگر و همطابس انسان

 هاست.  ذهط انسان همزز و در

مِننْ رَوْحِ   أَسُیَیْهُ ال مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّ أَسُوایْوَ ال تَ« ب( القای حس امیدواری و گشایش:

رَوْحِ » . در ایط هی  همینای روح در ترکیب اضاف( 87: 12 /)یوسف 4«اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکافِرُون

هزا نجزات    ااتنزاق در گرفتزاری   اسزت کز  شزخص را ا     (کنای  ا  نَفَس اوش الهز « اللَّ  

 . 234: 11  ،1390 م است )بااباائ(،  بخشد و برای او فرر( در هم و هم(

لَکُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِنه وَ   یوَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْر» ج( القای حس پشتیبانی و یاری:

                                                                                                                                                         

کزنم   (هم ارابت بخواند  همراک   (هنگاهم ب  رادعاکننده  یدعا و کمینزد همط[ بگو] بپرسند همط دربارۀ تو ا  همط بندگان هرگاه و .1

 .ابندی راهک   باشد هورند مانیا همط ب  و نهند گردن همرا فرهمان دی[ باهنان] پس

  .میتر  یگ ]او[ ب  او نزدو هما ا  شاهر .2

 گردد. هم( لیحا دلش و (هدهم انیهم ادا . 3

  .شود (نم دیا  رحمت ادا نوهم (رز گروه کافران کس رای  دیهمااش دیا  رحمت ادا نوهم  .4
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 . در ایط هی  اداونزد  126: 3 /عمران )هل 1«میالْحَکِ زِیالْعَزِ یمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّه من هد

دهزد و حمزول    شتگان برای یاری و پیرو ی همسلمانان همز( ا  حضور فر نانیبشارت و ابم

کنزد. همچنزیط در هیزۀ دیگزری      همنوط همز(  ،پیرو ی را تنها ب  اود ک  قادر و حکیم است

وَ ال »شود:  دارد و رایگاه برتر هنها را یادهور هم( همسلمانان را ا  سست( و  مگین( برحذر هم(

  .139: 3 /عمران )هل 2«نیوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِتَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَ

 «میوَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ اللَّنهَ لَََُُنورر رَ ِن   » بخشی: د( القای حس موهبت

شزماری نیمزات    روید و هم ا  ب( ها بهره هم( تریط تیلیل  . ایط هی  ا  لطیف18: 16 /)نحل

یینز( پوشزانندۀ   «  فزور »بخش( هنها را ب  صفات همنیم( کز    هموهاتگوید و هم  سخط هم(

 نزد   کننزدۀ نقزص و رفزع حارزت اسزت، گزره همز(        ک  اتمام« رحیم»ها و  ها و عیب نقص

 . 219-220: 12،  1390)بااباائ(، 

هنگام عاادت  های هیجان( همثات در همؤهمنان را ب  همچنیط برا( هیات قرهن( انگیختگ(
 هیات در دو دستۀ ذیل هورده شده است.بیض( د. ندار ت قرهن بیان هم(ائو قر

بیان شده کس( ک  در بلییۀ ایمان حقیق( اسزت بزا    الف( تپشی از سر خوف و رجا:

بسا ک  ایط تپش در اثر اوف ا  رهنم و شوق بهشت باشد  تپد و چ  ذکر اداوند دلش هم(

إِذا ذُکِنرَ اللَّنهُ وَجِلَنقْ قُلُنوبُهُمْ وَ إِذا      نَیإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ»  541: 7،   1388)روادی ههمل(، 

 . در هیۀ دیگزری ا   لیزان   2: 8 /)انفال3«تَوَکَّلُونیَرَبِّهِمْ  یوَ عَل ماناًیزادَتْهُمْ إِ اتُهُیآ هِمْیْعَلَ قْیَتُلِ

هنگام شنیدن هیات وحیان( و راری شزدن اشز  هنهزا بزا شزنیدن هیزات        هیجان همؤهمنان ب 

 :نند تا در  همرۀ گواهان راستیط باشندک رفت  است و دعای( ک  ا  سر شوق هم(وحیان( سخط 

                                                                                                                                                         

 ابدی شما بدان هراهمش یها و[ دل دیشادهمان شو ل یوس طیشما قرار نداد تا ]بد یبرا ی[ را رز همژده ایرو یپ ۀو ادا هن ]وعد .1

 .ستین میحک یرز ا  رانب اداوند توانا یرو یو پ

 .دیک  شما برتر دیهمشو طیو  مگ دیهمکن (سست دیو اگر همؤهمن. 2

و  دیز فزایب مانشانیاو بر هنان اوانده شود بر ا اتیبترسد و چون ه شانیها شود دل ادیاند ک  چون ادا  (همؤهمنان همان کسان. 3

 .کنند (بر پروردگار اود توکل هم
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 قُولُنونَ یَمِنَ الدََّمْعِ مِمََّا عَرَفُوا مِننَ الْحَنَِِّّ    ضُیتَُِ نَهُمْیُأَعْی الرََّسُولِ تَرَ یوَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَ»

  .83: 5 /ه)همائد1«نَیرَبََّنَا آمَنََّا فَاکْتُبْنَا مَعَ الشََّاهِدِ

إِذا ذُکِنرَ   نَیإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ»همچنیط در تفسیر هیزۀ   ب( خشیت از مهابت و عظمت:

هنگام شنیدن هیات اله( را در نتیجزۀ    تپش قلب همؤهمنان ب ، 2: 8 /)انفال2«اللَّهُ وَجِلَقْ قُلُوبُهُمْ

ادراک ایط همهم کز   درک عظمت قدرت اداوند در القت و فهم وحدانیت او در ورود و 

 . ا  327: 10،  ق1419اهلل،  اند )فضزل  او ورود دارد، بیان کرده سار  یهر همورودی در سا

 اتیز بز  ه  (سوی( در هیۀ دیگر بیان شده ک  هنها ک  ب  هیزات اداونزد ایمزان دارنزد وقتز     

، شوند (دارد ز تذکر داده هم تیو الوه تیاو در ربوب تیپروردگارشان ز ک  داللت بر وحدان

و عمزل   مزان یا یسزو  ب  (همیاد و دعوت نا ۀاو را ک  همان همسئل تیلوا م ربوب طیو همچن

افتند تا تذلل و استکانت اود را اظهزار   شود، ب  سجده هم( هورده هم( ادشانیصال  است ب  

خَنرَُّوا سُنَََّّد ا   إِذَا ذُکَِّنرُوا بِهَنا    نَیالََّنذِ  اتِنَایَبِآ ؤْمِنُیُإِنََّمَا »  262: 16،  1390نمایند )بااباائ(،

  .15: 32 /)سجده3« سْتَکْبِرُونَیَوَسَبََّحُوا بِحَمْدِ رَبَِّهِمْ وَهُمْ لَا 

در هیات قرهن دو تأثیر برای ذکزر ازدا بیزان     ج( اطمینان و آرامش خاطر با یاد خدا:

م با اشیت در دو  یرعنوان پیشیط بیان شد وأشده است: تپش و هراهمش. تپش و هیجان( ت

آمَنُنوا وَ تَطْمَنئِن     نَیالَّنذِ » :هراهمش با یاد ادا در هیۀ پیش رو سخط رفت  است و ا  احساس

و « أال» ۀبزا کلمز   ف یشزر  یزۀ  . ه28: 13/ )رعزد 4«قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِن  الْقُلُوب

                                                                                                                                                         
 ریسزرا   شانیها چشم ا اش   اند ک  شناات  (قتیحق هن اثر بر (نیب (هم بشنوند شده نا ل اهماریپ طیا یسو ب  را هنچ  چون . و1

 .سیبنو گواهان  همرۀ در را هما پس میا هورده مانیا هما پروردگارا ندیگو (شود هم (هم

  بترسد. شانیها دل شود ادی ادا چونک   اند (کسان همان . همؤهمنان2

 شیسزتا  ب  و افتند (درهم یرو ب کنان  کنند سجده یادهوری شانیا ب  را[ اتی]ه هن چونک   گروند (هم هما اتیه ب  (کسان . تنها3

  .فروشند (نم (بزرگ هنان و ندیگو (هم  یتسا پروردگارشان

هزا هراهمزش    ازدا دل  ادیز هگزاه بزاش کز  بزا      ردیز گ (ادا هرام همز  ادیب   شانیها اند و دل هورده مانیک  ا (همان کسان. 4

   .ابدی (هم
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همهزم   طیحمر است، ب  ا دی)تطمئط  ز ک  همف  بر ﴾بذکر اهلل﴿ میتقد (ینیهمتیلس فیل ز  میتقد

اداست )روادی ههمل(،  ادیک  تنها عاهمل و راه هراهمش قلب،  دیدهد ک  هگاه باش هشدار هم(

1388  ،7 :54 . 

 تكرار در مناسک عبادی در نگرۀ قرآنی ۀمؤلف .3. 5

 صورت همضارع اند، ب  سااتار بیشتر افیال( ک  در قرهن توصی  ب  انجام همناس  عاادی کرده 

همانند هنچ  در اوصاف ، کند اتار فیل( در  بان عرب(، القای همفهوم استمرار هم(. ایط سااست

 /؛ انفال55: 5 /؛ همائده3: 3/ )بقره «الماالۀ مُونَیق یُ»همؤهمنان در برپای( نما  ب  تکرار همطرح شده 
صراحت بیان شده ک   ب ای  در هی  ، . ا  سوی(4: 31/ ؛ لقمان3: 27/ ؛ نمل71: 9 /؛ توب 3: 8
/ )همیار 1 «صَالت هِمْ دائ مُونَ (هُمْ عَل طَیالَّذ»همنان در انجام نما  همداوهمت و استمرار دارند همؤ

ک  همؤهمنزان ا  نمزا  ازویش همحافظزت      است  . همچنیط در هیات دیگری بیان شده23: 70
 (هُزمْ عَلز   طَیالَّذ »کنند یین( همراقات بر کیفیات نما  ا  هداب، شرایط و وقت نما  دارند  هم(
 . همچنیط در سیاق اهمر نیز هیات( ب  برپای( و همحافظت 34: 70 /)همیار 2 «حاف ظُونیُالت هِمْ صَ

أَق » :اند ا  نما  دستور داده   و 43: 2 /)بقزره 3«طَیالمَّلَاۀَ وَهتُوا الزَّکَاۀَ وَارْکَیُوا همَعَ الزرَّاک ی   مُوایوَ

 . حت( ایط توصی  238: 2/ )بقره4«طیقُوهمُوا ل لَّ   قان ت وَ  (المالَوات  وَ الماالۀِ الْوُسْط (حاف ظُوا عَلَ»
رَبُّ َ  اْیَثَ َیَأَنْ  (فَتَهَجَّدْ بِ   نَاف لَۀً لَ َ عَسَ لِیْوَهم طَ اللَّ» :در همورد نما  همستحا( هم ورود دارد

 ا  سوی( ایط همهم را ناایزد ا  نظزر دور داشزت کز  نمزا       . 79: 17/ )اسراء 5«همَقَاهمًا همَحْمُودًا

اود یک( ا  پرتکرارتزریط   تنها ن تریط همناس  عاادی دیط اسالم  عنوان یک( ا  شااص ب 
ش  تکرار  شوند. ب( تکرار هم( تناوب ب عاادات همؤهمنان است، بلک  در هر نما  برا( ا  اذکار 

                                                                                                                                                         

   .کنند (هم یداریک  بر نما شان پا (همان کسان. 1

 .ور ند (ک  بر نما شان همداوهمت هم (و کسان. 2

 .دیکنندگان رکوع کن رکوع با و دیبده را کات  و دیدار پا بر را نما  . و3

   .دیزیا پا ب  ادا یبرا ااضیان  و دیکن همواظات ان یهم نما  و نما ها . بر4

 سزتوده  (همقزاهم  بز   را تزو  پروردگزارت کز    دیز اهم باشزد  یا [ نافلز  همنزلز   بز  ] تو یبرا تا بدار  نده را شب ا  (پاس . و5

 برساند.
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با تور  و انگیختگ( هیجان ال م همراه باشد، همورب  ک  (هنگاهماذکار نما  با بار همینوی هنها 
 شود. در عملکرد و سااتار همسیرهای عما( و در نهایت باورهای شناات( در فرد هم( تزییر

 نتیجه. 6

ای پزاییط بز  بزاال همتزأثر ا       ور ی افزراد در نگزره   در اوانش سنت( ا  نظریۀ تکاهمزل ایمزان  

یابد. اوانش نویط ا  نظریۀ تکاهمل  ها است و بدان تقلیل هم( ها و همم های پیشین( ژن همتییط

تماهمیت ارگانیسم( ب  نام ند ک  ب( هن ک ال ب  پاییط دارد و سا وکارهای( ارائ  هم(ای با نگره

ها با تکیز    ها و اتم ها، همولکول ها، ژن تواند بر ارزای همتشکلۀ اویش یین( سلول انسان هم(
 پذیری نورون( انیطاف یندی بایی( تأثیر بگذارد، بدون هنک  کاهمالً ب  هنها تقلیل یابد.ابر فر

اودراهار با س  همؤلفۀ تور ، هیجان و  یریادگییند اایط سا وکارهاست ک  در فر ا  رملۀ

های دانش اعماب  د. یافت شو دهد و همورب تزییرات شناات( در همزز هم( استمرار روی هم(

دهند ک  راداد همشابه( در ب( انجام همناس  دین( اودراهار با س  همؤلفۀ همذکور  نشان هم(

د. شزو  ورود ادا و تزییر در باورهای شناات( فرد همز( دهد و همورب حس  در همزز رخ هم(

های دیط اسزالم بز  انجزام عازادت و      توان گفت ک  یک( ا  دالیل تأکید ههمو ه هم( رو طیا ا

ایزط اسزت کز  بخشز( ا       های همیرفت( ایمان، همای  ، حت( پیش ا  استحکام بطهمناس  دین(

همناس  عازادی  انجام همت در شاکلۀ ایمان افراد حاصل تور ، برانگیختگ( هیجان( و همداو

 های همذکور در فزونز(  بدن( و ذهن( با همؤلف  های ایمان(ِ ایط کنشانجام لحا   بدیطاست. 

ر ات  ، اود همجدداًوار فزون( ایمان شناات( همؤثر است و در علیت( دایره ( افرادایمان بینش

و تزییزر در   ایط اشتدادپذیریهمچنیط  های ایمان( را در پ( اواهد داشت. انجام کنشدر 

اسزت. همطزابس دیززدگاه    افزراد  پززذیری تزام در باورهمنزدی   طیایمزان( بیزانگر عزدم تیز    رتازۀ  

هما هنچ  را  در ابتدا یین(؛ گیرند ولوژی  باورهای هما ابتدا با ادراک حس( هما شکل هم(ینوروب
 باور داریزم با گذشت  همان رز هنچ  اهما ، میکن (کنیم باور هم گان  ادراک هم( ک  با حواس پنج

ایط  یابد. در ایط همرحل ، ایمان ویژگ( اودبدیه( بودن را هم( خواهیم دید و نخواهیم شنید.ن

و انجزام همناسز     ور ی در هیات هفزاق( و انفسز(   های قرهن ب  اندیش  همهم در بطط توصی 
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، ورزود او را حزس کنزد و    شزد یندینهفت  است تا ابتدا فرد دربارۀ االس ایط هیات ب عاادی

رهای همرتاط با باورهای شناات( او شکل گرفت با دیزدن یزا شزنیدن    همدا ک  (سپس هنگاهم

پذیری  یند انیطافاصورت اودکار ورود ادای همتیال در ذهط او تداع( شود. فر هیات ب 

صورت  تواند ب  و هم(دهد  رخ هم( گیری باور دین( ها ا  رمل  شکل نورون( در همۀ یادگیری

میط لحا  عاهملیت فرد   هد. بشوور دین( را ساب اودراهار ا  باال ب  پاییط اشتدادپذیری با

کز  ازود  باورهزا، هماهیزت      یا گونز   ب  کند (صورت فیاالن  تزییرات ایمان( را هدایت هم ب 

فزرض در   صورت ی  پیش اگرچ  اداباوری ب  رو طیکنند. ا ا هم( عما( نوین( پیدا  یست

در  د سزطح( ا  رارگرایز(  سااتار همززِ انسان تیای  شده ک  ازود همؤیز   ،ها و در نتیج  ژن

ای  هزای هگاهانز    ور ی فرد است، پدیداری و فزون( ایط اداباوری در گرو انتخزاب  ایمان

  .است ک  همقوم ااتیارگرای( است
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 کتابنامه

را: دفتزر همطالیزات تزاریخ و همیزارف      تا، تررمۀ همحمدهمهدی فوالدوند، ب( ، ب(قرهن کریمز 

 اسالهم(.

 الزدیط  همحقزس/ هممزح : رمزال    ،لسزان الیزرب   .ق 1414) همحمد بط همکرمهمنظور،  ابط .1
 .دار صادر عیو النشر و التو   دارالفکر للطااع: همیرداهمادی، بیروت

 ۀتررمز ، هزا و یز  همزدل ردیزد     ها، حقایس، نظری  هیجان  .1375) پالچی ، روبرت .2

 های اسالهم( هستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش : اده، همشهد همحمود رهمضان

 اسراء. :همحقس: حسط واعظ( همحمدی، قم ،7   ،تسنیم . 1388) روادی ههمل(، عاداهلل .3

، الشییۀ ال( التحمیل همسزائل الشزرییۀ   وسائل ق .1409) حر عاهمل(، همحمد بط حسط .4
 .)ع الایت  هل :، قم)ع الایت  هل ۀتحقیس: همؤسس

و نشزر   میتنظ ۀهمؤسس :قم ،شرح حدی  رنود عقل و رهل  .1382) اهلل ، روح( ن ی م ا .5

  .ره) (نیهثار اهمام ام

 صزفوان همحقزس:  ، همفردات ألفا  القزرهن  ق .1412) بط همحمد طی، حس(را ب اصفهان .6

 . ۀی: دار الشاهمروتیانان ز باول، ل چ ی،داوود عدنان

 (همؤسسزۀ اععلمز   :روتیلانان ز ب ، چ دوم، المیزان ق .1390) بااباائ(، همحمدحسیط .7

 . للمطاوعات

اهلل یزدی  فضل تمحی  ،القرهن ریتفس (ف انیهمجمع الا تا . )ب( بارس(، فضل بط حسط .8

 ناصراسرو.: بااباائ(، هاشم رسول(، تهران

همحقزس/ هممزح : هاشزم رسزول(     ،تفسیرالییاش( ق .1380) عیاش(، همحمد بط همسیود .9

 .المطایۀ الیلمیۀ :همحالت(، تهران

 .دارالمالک: بیروت ، چ اول،همط وح( القرهن ق .1419) همحمدحسیط سید فضل اهلل، .10

 . یچ ششم، تهران: دار الکتب اإلسالهم، قاهموس قرهن   .1371) اکار (ل، عی(بنا (قرش .11

: قززمچ اول،  ،هزا و کاربردهزا   شناسز( در قززرهن بنیزان   روان  .1398) کاویزان(، همحمزد   .12

  پژوهشگاه حو ه و دانشگاه،
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و همحمزد هاونزدی،    یاکازر  فزار   عل( همحقس/ هممح : ،کاف(  .1362) کلین(، همحمد .13

 .دارالکتب االسالهمی  :تهران

همهزدی   مزۀ ترر ،اردگرای( در قزرهن و حزدی     .1387) شهری، همحمد ری همحمدی .14

 علم( و فرهنگ( دارالحدی . ۀهمؤسس: همهریزی، قم

بنگزاه تررمز  و    :تهران، التحقیس ف( کلمات القرهن الکریم  .1360) هممطفوی، حسط .15

 نشر کتاب.

ا پناه( عل( شهاا ی، رض ۀتررم ،علوم اعماب، دانش همزز  .1395) هموریس، ریچارد .16

 انسان. :و بهنام سور، تهران
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