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 معرفی کتاب

مندی از تمام دان ، بیون    با هدف بهره به دلیل کیفیت زياد ن را اي  کتابم  مطالعة »
را با هدف العاده، صادقانه ن دقیق  د يك کار خارقاسپیلکا ن ل .ادامه دادم عات رون اطال
هوای   تحو.، انگیوزه چگونگی  ن در سالمتی دعا ن نیاي  نق  موضوعاتی مانند بررسی

شناختی، رفتاری ن  گری رو در فرريندهای شناختی، رناو ن نق  میانجی انجام اي  عمل
 کتابی معتبر دربوار   اثر . اي انجام دادند شواهد تجربی بر اساس ،شناسی اجتماعی رناو

اجتناب  پیچیده ديدگاهانديشی يا  از ساده ،با ظرافتانتها است. نويسندگاو  موضوعی بی
«. اسوت  عینوی  بینانه، معقو. ن مبتنی بر شواهد کردند ن پیشنهادها ن تفسیرهای رنها ناقع

 ت مونت؛شناسی، دانشگاه نس رناو بازنشستة پالوتزياو، استاد برجستةدکتر ريموند اف. 
  «.شناسی دي  المللی رناو نيراستار مجلة بی 

. دن نفور  اند بررسی نکرده را از ديدگاه علمی دي  تاکنوو، دعا ن نیاي شناساو  رناو
رنش بوا دقوت ن وری ن    را  ماهرانوه اي  بررسوی   ،حیطهاز بهتري  پژنهشگراو در اي  

بوا طورب بسویاری از پیشونهادهای معقوو. بورای انجوام        . اي  کتاب ندا هانجام داد معتبر
. در شوود  موی  تجربوی  مطالعوات  اغلبدر  مانع برنز خطاهای موجودهای رتی،  پژنه 

در تموام   دعا ن نیواي  بوه عنوواو يوك رفتوار اساسوی       دربار اي  مسئله توجه به  ناقع،
 «.شود امری مؤثر ن معتبر تلقی می ،جهاو مذهبی یها ريی 

چاتانوگا شناسی دانشگاه تنسی، گرنه رناو لیو. هود،دکتر رالف دب  
  

گذار اي  حوزه  اوبنیشناسی دي  است. اسپیلکا  در بهتري  حالت، نوعی رناو کتاب اي »
توري  مسوا ل    می دربار  مهمارزشمند را با جديدتري  اطالعات عل ید کتاباست. ان ن ل

در بسویار معورنف   عنوواو يوك اثور    اند. اي  کتاب به  پديد رنرده مرتبط با دعا ن نیاي 
 شناختی، مبتنی بر علوم تجربوی   دعا ن نیاي  را از ديدگاه رناو ،حیطة علمی ن پژنهشی

بررسوی کورده اسوت. همچنوی ،      هوای موذهبی   ای انساوبدنو کاست  از ارزش رو برن 
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 سومینار پیشورفتة علموی در    اصلی بورای  منبععنواو يك  ند رو را بهتوان می دانشجوياو
 «.دعا ن نیاي  استفاده کنند شناسی دي  ن رناوزمینة 

 شناسی دانشگاه بولین  گري  دکتر کنت ری. پارگامنت، استاد بازنشستة گرنه رناو
 
ن  هوا  سوت کوه ن ريوه   کننده، دانشمندانه ن رنشنفکرانه. ايو  نخسوتی  کتوابی ا    سرگرم»

شوناختی   ورنا بررسوی بسیاری از موضوعات مربوط بوه   را دربار  های مختلف پژنه 
دعا ن نیاي ، دعوا ن   مؤلفة چندبعدیشامل  ست. اي  مباحثا دعا ن نیاي  مطرب کرده

مقابلوه ن   نیاي  شفاعتی، مسا ل مربوط به رشود ن تحوو. ن ارتبواط دعوا ن نیواي  بوا      
ن دعوا   مهوم به درک نقو    اومند عالقه جامع برایاي  کتاب  شود. مطالعة سازگاری می
به عنواو منبعی  را رو دنتوان میدانشجوياو رنری است ن ض شناسی دي  ناونیاي  در ر

 «.کننداستفاده  التحصیلی فارغهای تحصیلی ن  مهم در دنره
شناسی دانشگاه کانکتیکات گرنه رناو  دکتر کريستا. ا.. پارک،  

 
بوا پورداخت  بوه    دربار  دعا ن نیواي  را   شناختی های رناو پژنه  بهتري  نويسندگاو»

بوه  را موضوعات مختلف د اسپیلکا ن ل اند. در اي  کتاب مطرب کرده موضوعات اساسی
بررسی ن به ضرنرت مطالعوة   برانگیز بحثن با طرب مسا ل طور کامل، دقیق ن عادالنه 
شناسوی ديو  در مقطوع     رناو . اي  کتاب بورای تودريس  اند برخی موارد نیز اشاره کرده

از سبك کاربردی ن ساد  رو  قطعاً دانشجوياو دانی ن کارشناسی بسیار مناسب است.کار
 «.استقبا. خواهند کرد

شناسی دانشگاه جورجیا ساسرو دکتر میچا ل نیلس ، گرنه رناو  
   

سووزانه از  ی ن در عوی  حوا.، محترمانوه ن دل   اي  کتاب يك بررسی سرسختانه ن جدّ»
موی  عل بررسی ،شناس رناو در مقام د. اسپیلکا ن لاست نیاي  دعا ن های علمی پژنه 

از . رگواهی  دانند سودمند می را شناختی چندبعدی ن رناوبه عنواو مفهومی  دعا ن نیاي 
در  رواز نقو    تور  يابی بوه درک عمیوق   دست ن دعا ن نیاي  ن مؤثر های مختلف رنش

 «.شود با مطالعة اي  کتاب میسر می ،زندگی خود ن ديگراو
نيرجینیا دنلتی دانشگاهشناسی  ، گرنه رناوننرتینگتوو دکتر ايورت ا..  
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شناسی دعوا   رناو دربار  های مختلف پژنه با گردرنری  ،کار شگرفیاي  نويسندگاو »
 «.اند ن نیاي  در يك کتاب کوچك انجام داده

2/10/2013شناسی،  مقالة انتقادی رناو   

 
ة پژنهشوی در  ن پیشین تألیفبه خوبی را شناسی دعا ن نیاي   کتاب رناواسپیلکا ن لد »

هوای   اکتشوافات تموام شواخه    . همچنوی ، انود  را به طور پیشرفته بررسی کردهاي  زمینه 
 در مقوام اي  کتواب را  م  . شناسی دربار  دعا ن نیاي  در اي  کتاب موجود است رناو

اي  اختصواص داده  دعا ن نیو علمی ای از حرفة خود را به مطالعة  کسی که بخ  عمده
بوه انجوام    متمايول  افوراد . مطالعوة رو بورای   دانوم  ن کامالً جامع می جذاببسیار است، 

 «.ضرنری است شناسی دعا ن نیاي  پژنه  در اي  زمینه ن يا رشنايی با رناو
1/9/2013  مطالعة علمی دي ، مجلة  

 
ايو   توألیف  های مذهبی انساو( برای  د )دن کاشف برتر علمی انگیزهم  از اسپیلکا ن ل»

. نويسوندگاو  کنم تجلیل ن قدردانی می شناسی دعا ن نیاي  زمینة رناوکتاب برجسته در 
، اي  عمول های انجام  دعا ن نیاي ، انگیزه انواعبررسی  را دربار  پیشنهادهای تخصصی

 . «کنند مطرب می تحو. در طو. مراحل زندگی ن فوايد جسمانی ن عاطفی روچگونگی 
شناسی دکتر ديويد جی. مايرز، گرنه رناو  
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 مقدمه

شوود ن از اهمیوت    هوا محسووب موی    های ردمی، دعا از مهمتري  فعالیت در بی  فعالیت
بسیار زيادی برخوردار است ن کمتر فعالیتی نجود دارد که از ن ر اهمیت، در حد دعوا  

بوا تمايول   باشد. در زندگی رنزمره از گستردگی بسیار زيادی برخوردار اسوت ن افوراد   
دهنود ن بسوته بوه میوزاو      خود ن بدنو اجبار ن تحمیل از سوی ديگراو، رو را انجام می

کننود.   بانر ن اعتقادات دينی که دارند، رنزانه يا هر چند نقت يك بار، اقدام بوه رو موی  
ای است کوه حتوی افورادی کوه      گستردگی، نق ، تاثیر ن جايگاه دعا در زندگی به گونه

توواو گفوت دعوا، ب عود عملوی       کنند. بر اي  اساس موی  رند نیز دعا میبانرهای دينی ندا
دهنده ديودگاه   تري  نجه دي ، رفتاری ارادی ن نشاو رنانشناسی دي ، مهمتري  ن حیاتی

 کلی فرد نسبت به زندگی است.
هماو طور که در اي  کتاب اشاره شده است، دعوا عنصوری از دينوداری محسووب     

عبادت دارد. شايد بتواو تفانت ظريفی بی  دعوا ن عبوادت    شود که ارتباط زيادی با می
شوود ن تاکیود بور     هوای دينوی بوه کوار بورده موی       قايل شد. عبادت برای تموام فعالیوت  

يافته ن با ساختار من م ن مشوخ    های دينی جمعی دارد که به صورت سازماو فعالیت
دعا به عنواو يك  شود. نلی های مذهبی خاص مثل مسجد يا کلیسا انجام می ن در مکاو

شوود کوه نیوازی بوه      فعالیت دينی فردی ن به عنواو شکلی از عبادت در ن ر گرفته موی 
زماو ن مکاو خاصی ندارد. افراد در هر مکاو ن زموانی برحسوب تمايول ن نیواز خوود،      
بدنو مقدمات ن تشريفات خاصی ن حتی بدنو ارتباط کالمی، صرفاً با تفکر، تصور يوا  

کننود. دعوا بوه عنوواو      دارند ن با خدای خود راز ن نیاز موی  برمی احساس، دست به دعا
تري  احساسات انسوانی   شود ن عمیق ارتباط خاص بی  فرد ن خدانند در ن ر گرفته می

داننود. برخوی    انگیزد. به همی  خاطر برخی دعا را معاشقه انساو با خدانند موی  را برمی
گوينود دعوا، نوامی     اره ای ديگور موی  ديگر معتقدند دعا، راهی به سوی خدانند است. پ

تواو گفت دعا، درخواسوت   گذاريم. لذا می است که رنی تجربه ارتباط با پرنردگار می



«12» 

جدی ن پرشور ن شوعف، التمواس، اسوتدعا، تقاضوای محترمانوه، سوتاي ، صومیمیت،        
هوا ن ررزنهوای خوود بوه      همدلی ن پرست  است. دعا به معنای ارايوه ن بیواو خواسوته   

اضی بودو به اراده ن رضای ان است. بنوابراي  دعوا يوك رفتوار ارتبواطی ن      خدانند ن ر
ها ن تموايالت( اسوت کوه در     های شخصی )خواسته ناکنشی است که تحت تاثیر انگیزه

ذات همه انسانها نجود دارد. برخی دعا را مووهبتی بورای رشود شخصوی )پیشورفت ن      
هوا، بشوريت،    ع ديگور، ملوت  اصالب امور فردی، خانوادگی، اجتماعی، حتی برای جوامو 

دانند ن رو را فراتور از   درگذشتگاو، فرزنداو يا رفتارهای گذشته يا احتماالت رينده( می
 گیرند.    ها ن کمبودها در ن ر می بررنرده شدو نیازهای شخ  ن غلبه بر شکست

در منابع دينی، مباحث مربوط به دعا بسیار زياد است ن قدمتی در حد خوود اديواو   
ی محودندی دارد. بوا ايو  نجوود      نلی مطالعات رنانشناختی در اي  حوزه سابقهدارد. 

مطالعه در زمینه رنانشناسی دي  ن دعا در چند دهه اخیر افزاي  چشومگیری داشوته ن   
هوا ن   های اي  مطالعات ن پژنهشوها، در کتواب   به سرعت در حا. افزاي  است ن يافته

ه است. به عالنه بخ  سوی ن ششوم   مجالت متعدد مرتبط با اي  موضوع منعکس شد
به من ور مطالعه ن پژنه  در زمینه رنانشناسی دي   (APA)مريکا رانجم  رنانشناسی 

 نمايد. ای به نام رنانشناسی دي  ن معنويت را منتشر می ايجاد شده است ن مجله
هوای   از چهوره  تواو گفوت دکتور برنوارد اسوپیلکا،     در ارتباط با اي  اثر ارزشمند، می

 1926متولود   سته، شناخته شده ن از پیشگاماو در حوزه رنانشناسی دي  است. نیبرج
کلوورادن   رنانشناسوی  انجم  دِنور، ر یس دانشگاه استاد رنانشناسی در نیويورک امريکا،

رمريکوا   رنانشناسوی  انجمو   شواخة  ششومی   ن ر یس سی ن کانادا رنانشناسی انجم  ن
های  ن مؤلف کتاب دي  علمی مطالعة انجم  سابق ر یس ن معنويت( ن دي  )رنانشناسی

 رنانشناسی استاد لَد اِ.. کوي  همکار ان دکتر است. 2ن رنانشناسی دعا 1رنانشناسی دي 

ن مدير رنانشناسی اجتماعی رزمايشگاه دي  اسوت. ان دکتورای خوود را     اينديانا دانشگاه
/ تجربوی اخوذ کورده ن    از دانشگاه دِنور در رشته رنانشناسوی اجتمواعی   2000در سا. 

بیشتر تحقیقات خود را حوزه رنانشناسی دي  انجام داده است، به نيژه به موضوع دعوا  
هوای   بووده ن مشوانر سوردبیر مجلوه     پرنتسوتاو  کلیسوای  کشوی   مند است. سابقاً عالقه

 
1. The Psychology of Religion 
2. The Psychology of prayer 
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 همچنوی   اسوت.  معنويوت  ن ديو   رنانشناسی ن دي  رنانشناسی اجتماعی، رنانشناسی
 ان دربوار   هوای  پوژنه  . اسوت  ديو   رنانشناسی المللی بی  انجم  مديره هیئت عضو

 ارنپوا،  چوی ،  رفريقوا،  در های ان سخنرانی ن انتشار ، همکاری دعا، مربوط به رنانشناسی

 .است جنوبی رمريکای ن هند

 هوای . دعاانواع گونواگونی دارد دعا اند که  های متعدد نشاو داده در پژنه محققاو 
رمیوز،   تأمول  رمیز، ای، اعترافی، شکرگزارانه، شفاعت ، مراقبهیريین ،همندانه، متفکران حاجت

. همة اينهوا بوا   ، مهمتري  انواع دعاها هستندعادتی ای، خودمانی ن محانره ،اصالب نفس
هوای   يافتوه از  کوه  کلوی  ةانود. نتیجو   گیری شده های جداگانه معتبر تأيید ن اندازه مقیاس

هوای   که هرچوه موردم بیشوتر دعوا کننود، شوکل      اي  است مده مربوط به دعا به دست ر
تابع دعا بورای چیزهوای بیشوتر     ،گیرند. به عالنه بسامد دعا بیشتری از دعا را به کار می

عاقبت بخیری، سوعادتمندی، موفقیوت، جلوب رضوايت خداننود،      ، سالمتی، بهزيستی)
یازهوا،  ن رفع ن مسا ل مادی، جلب رضايت ديگراو، فرزنداو، نالدي ، عاليق میاو فردی

 ( است.رمرزش گناهاو ن ...
ن در شرايط مختلف ممکو  اسوت از    کنند ی عمل میخود گزينشهای مردم در دعا

 ،های مختلف دعا استفاده کنند؛ مثالً بیمارانی که پس از تشخی  ابتدايی سورطاو  شکل
هوای  انود، احتموا. دارد بور شوکرگزاری تأکیود کننود. دعا       بی  از پنج سا. زنده مانوده 

کنند.  کمك می« خود»به انسجام درننی  ،نه )تالش برای ارتباط عمیق با خدانند(متفکرا
را کواه   ن اضوطراب  ای )که به ارتباط انساو با خدا توجه دارند( خشم  ی مراقبههادعا
بوا کاسوت  از رنوج ن برخوی گلوه ن      ، رمیوز  ی تأمول هادهند. دعا را افزاي  می رام ن ر

ايو  انديشوه    های شفاعت رمیز، مربووط بوه  دعا ند.کن کمك میفرد به درماو  ،ها شکايت
 .ان تأثیر بگذاردن رفع نیازهای  تواند بر سالمت ديگر می فردکه دعا در حق است 

ند، بورای مواجهوه بوا    هست ها تري  دعا تري  ن رايج  یمندانه که قديم دعاهای حاجت
 از خداننود  چیوزی  درخواسوت ، دعوا اي  نووع  من ور از  .رنند ناکامی ن خطر به کار می

بورای  ، درخواست چیزی بورای اعضوای خوانواده    تواند میمندانه  حاجتهای است. دعا
توانند درخواسوت   . مسلماً افراد مین ... باشد اند  فوت کردهبرای کسانی که ، تسکی  درد

هرچوه   مندانوه اسوت.   هر چیزی را بکنند ن اي  يکی از داليل مقبولیت دعاهای حاجوت 
 د.  شو مندانه بیشتر احساس می حاجت ینیاز به دعاتر باشد،  نضعیت جدی

شود که شخ  ديگوری در حوق کسوی )يوا      نقتی مطرب میبه عنواو دعا، بخش  
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فورد  ای ناعادالنوه رفتوار کورده اسوت.      شخ  ثالثی( خطايی مرتکب شده يا بوه شویوه  
صوادقانه   قورار.. امسئولیت شخصیِ رو عمل را بپوذيرد    عدالتی يا خطا بايد مرتکب بی

، ، غراموت الزم را بدهود  جبوراو.   ، در صوورت امکواو  اظهار پشویمانی کنود  نودامت.   
 طلب بخشو  کنود.  ن  دارد  توبه. کند که از ارتکاب عمل مجرمانه دست بر می ضمانت

توزی است؛ بخش  هم شاخ  ذهنی ن هوم شواخ  عینوی     بخش  نقطة مقابل کینه
بوا کواه  خصوومت ن     ن رنرد دهود؛ فشوار خووو را پوايی  موی      را کاه  می استرس

را  منفوی هوای   بخش ، هیجاوبه طور کلی  کاهد. توزی از افسردگی ن اضطراب می کینه
 دهد. کاه  ن حس تسلط را افزاي  می

کتاب رنانشناسی دعا، با هدف ارايه مفهوم دعا با رنيکرد رنانشناسی علمی توالیف  
النه هودف  تاکیود دارد. بوه عو    "رنانشناسوی ن علموی  "شده است ن بور دن اصوطالب   

نويسندگاو اي  بوده که نشاو دهند تا چه میزاو دعوا در میواو موضووعات رنانشناسوی     
جديد، شناخته شوده اسوت ن چقودر درک ابعواد گونواگوو دعوا ن عمول بوه رو بورای          

با رنيکردی علموی،   دانشمنداو اهمیت حیاتی دارد. مؤلفاو در اي  کتاب سعی کرده اند
ای  بوه گونوه  هر فصول مسوا ل را    تلفیق کنند ن درنهشی های پژ يافتهمبانی ن ری را با 

بوه  در ابتدای ايو  کتواب،    شود. بر اي  اساسد که موجب درک بهتر مفاهیم نمطرب کن
انود.   مباحث بنیادي ، ارتباط دي  ن رنانشناسوی، تعريوف، محتووا ن بیواو دعوا پرداختوه      

 - ، ن رنانوی های رنانشوناختی دعوا )شوناختی، انگیزشوی، عصوب رنانشوناختی       ديدگاه
اند. سپس به انوواع دعوا ن ابعواد چندگانوه رو،      اجتماعی( را در فصل بعدی مطرب کرده

اند. فصل چهارم را به تحو. فردی دعا  شواهد تجربی، معانی ن پیامدهای رو اشاره کرده
اند. فصل پنجم در مورد دعوا بوه    در دنره کودکی، نوجوانی ن بزرگسالی اختصاص داده

ای ن سازگاری، رضايت ن بهزيستی، رضايت از زندگی، مقابلوه بوا    مقابلهمن ور مکانیزم 
استرس، نق  دعا برای درماو ن سالمت رنانی، رنابوط رنمانتیوك، ازدناج ن خوانواده    

توانود بور    اند که چگونه دعوا موی   اند. در فصل ششم، به اي  موضوع پرداخته بحث کرده
ی سودمند است. فصل هفوتم، بوه دعوای    سالمتی تاثیرگذار باشد ن چرا دعا برای سالمت

رمیز ن نق  اي  نوع دعا در بیماراو اختصاص يافته است. در نهايوت کتواب بوا     شفاعت
 نتیجه گیری، ارزيابی ن توجه به برخی از مالح ات پاياو يافته است.

سودپور،  اي  کتاب توسط همکاراو جواو، پرتالش ن توانمند جنواب رقوای مجیود ا   
ن سرکار خانم ملیحه رحیموی ترجموه شوده اسوت. ضوم        نیا رجسرکار خانم سعیده ف
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تبريك صمیمانه به اي  عزيزاو جواو، برای اي  اقدام بسیار مهم ن ارزشومند ن معرفوی   
ای از رنانشناسی که در کشور ما کمتور بوه رو توجوه ن پرداختوه شوده اسوت، از        شاخه

از پوی  ررزنمنودم ن   خدانند متعا.، برايشاو سالمتی، عاقبت بخیری ن موفقیت بوی   
مطمئ  هستم رينده بسیار درخشانی پی  رنی رنها است. به عوالنه امیودنارم زحموت    

ای بورای   اي  عزيزاو مورد توجه ن استقبا. جامعه علمی ن دانشگاهی قرار گیرد ن زمینه
 ها در اي  زمینه گردد. گسترش مطالعات ن انجام پژنه 

تور ارجمنود ن همکواراو محترمشواو در     اب رقوای دک نو در پاياو الزم می دانوم از ج 
انتشارات ارجمند، که با انتشار ن معرفی کتابهای ارزشمند رنانشناسی، خدمات مووثری  

 در رشد ن ارتقای اي  رشته نموده اند، تشکر ن سپاسگزاری نمايم.  
 

 علی فتحی آشتیانی
 1398رباو ماه 
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 مؤلفاندربارة 

دانشوگاه دِنوور اسوت. ان ر ویس      در شناسوی  بازنشسوتة رناو  استاد ادکتر برنارد اسپیلک
سوی ن ششومی    ن  1موونتی   راکی رمريکا در ايالت کلرادن ن شناسی منتخب انجم  رناو

 ر ویس  نا وب ن  (شناسی دي  ن معنويوت  رناوشناسی رمريکا )انجم   خة انجم  رناوشا
از اسوتاد   /پژنهشوگر جوايز    ان برنود  است. همچنوی ،   علمی دي  بودهانجم  مطالعة 

، جوايز  نيلیوام   متحود  رمريکوا    ايواالت  متديسوت در  معتقد به مذهب مسیحی کلیسای
شناسوی   از انجمو  رناو  العواده  ارزشمند ن فوق تاخدمگری، جايز   ، جايز  مربیجیمز
بوه  رادن اسوت.  کل ن مونتی  رمريکا در ايالت راکیشناسی  رناو  انجم ن معنويت ن  دي 

 يوك کتواب،   نوه تار لف، نيراستار يا دسوتیار نيراسو  ؤلف، دستیار مؤان م، بیاو تخصصی
 است.گزارش بزرگ ا تالفی  دنپژنه  ن 

 ن بنود  سوو  ايالوت  در  انشوگاه اينوديانا  د شناسوی  رناودانشیار  دلَ .دکتر کوین. اِل
ت ايواال  در متديسوت  معتقد بوه موذهب   مسیحی کلیسایاعضای قبلی  پیشوای رنحانی

 دکتر لود . است (PCUSA) کلیسای مشايخی پرنتستاو گرنه نابسته به ن   رمريکامتحد
 شناسوی ديو    رناو ژنرنا. بايگانی اسناد ،شناسی اجتماعی رناو ژنرنا. نيراستار مشانر

المللی  مدير  انجم  بی  در مقام هیئتان است. همچنی ،  شناسی دي  ن معنويت رناون 
نیواي   شناسوی دعوا ن    دربوار  رناو  دکتر لود کند. پژنه   ي  فعالیت مید شناسی رناو
در رفريقا، چی ، ارنپا، هند ن رمريکوای   ی انها ، انتشارات ن سخنرانیها همکاری شامل

 جنوبی است.

 
1.  :Rocky mountain ريکا تا کانادا ن رالسکا، بوه  هايی از جنوب اياالت متحد  رم ای که دارای کوه منطقه

 .راکی است نام
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 پیشگفتار

دي  ن مذهب است. ما  ،ذاتاً ن نه شناسی دي  رناوشناسی ن  اب حاضر در زمینة رناوکت
را بر اي  زيکنیم  می تمرکز شناسی دعا ن نیاي  بر رناو بحث ن گفتگو نها  انساودربار  

، شود محسوب می شخصی مذهبی های فعالیت تري  يکی از مهم بانريم که دعا ن نیاي 
علوم   عمود  بوا موضووعات    نیواي   . دعوا ن نیسوت  موذهبی  عمل تري  بااهمیت اگرچه
 ارتبواط زيوادی  شناسی اجتماعی  شناسی شامل انگیزش، شناخت، شخصیت ن رناو رناو
 مند هستند. شناساو به مطالعة دعا ن نیاي  بسیار عالقه  ، رناو. بنابرايدارد

ن الهیات در چوارچوب چگوونگی تأثیرگوذاری     مند قاعده مذهبمیزاو ارجاع ما به 
هوای   ناکون   برما تأکید ، بنابراي  .استها  بر بانرها، تجارب، تفکر ن اعما. انساو رنها

برقراری ارتباط با خود، ديگوراو   همانندسازی ن ها با هدف که انساو ی استرمیز نیاي 
مردم از  درصد نود ن هفت. حدند دهند یدلخواه برنز م رنها، به ن خدا ن تأثیرگذاری بر

حتی برخی  ؛پردازند به دعا ن نیاي  میبار در هفته  يك ،حداقلکنند که  ادعا می  رمريکا
ی يوابی اجتمواع   )زمینوه  هسوتند  زياد دعا ن نیاي اقرار به انجام خواهاو  ،از ملحداو نیز

سرشوماری مؤسسوة   اطالعوات قبلوی   منبع اخیر ديگری با اسوتفاده از  (. 2008عمومی، 
بوار در   حوداقل يوك   درصد از افراد،  90میزاو دعا ن نیاي  را در میاو  1،جورج گاالپ

به انجوام دعوا   رايج (. اي  تمايل 2007)ديالنی، میلر ن بیسونو،  گزارش کرده است سا.
 .دارد زيادی نضوب اهمیت ، بهفرهنگی ن فردی از لحاظ ن نیاي 
مدت بی  از يك قورو   در طو.به نگارش مطلب دربار  دعا ن نیاي  شناساو  رناو
کوه موا شواهد میوزاو زيوادی از       1980با نجود اي ، اي  امور پوس از دهوة    اند.  پرداخته

 
1. :George Horace Gallup    جورج گاالپ يك رمارداو رمريکايی ن يکی از پیشقدماو در حووز  کواربرد

 رمیوز  يوك رنش رمواری موفقیوت   Gallup Poll يوابی اسوت. ان مبودع     زمینوه   طورب  گیری  های نمونه شیوه
    .های عمومی است ارزيابی عقايد ن ايده يابی برای سنج  ن گیری پژنه  زمینه نمونه
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تمايل به انجام اي  مند در اي  زمینه بوديم، محقق شد. همچنی ،  های عینی ن ام پژنه 
( بورای  1994بورانو )  کالسویك  تالش .افزاي  يافته است با گذشت هر دهه ظاهراً کار

طرب اظهارن ر کلی دربوار  ايو  موضووع، بوه دلیول میوزاو بسویار چشومگیر کارهوای          
 شد. متوقفسرعت  انتشاريافته در زمینة دعا ن نیاي ، به

دربوار  موضووعی داريوم کوه      شناختی علموی  ما تمايل به معرفی يك رنيکرد رناو
بور دن اصوطالب    اگرچه ما .دانند برخی دانشمنداو رو را نوعی فعالیت ذاتاً غیرعلمی می

قوادر بوه پوذيرش يوك رنيکورد کوامالً       اموا  ، کنویم  تأکید موی  «علمی»ن « یشناخت رناو»
 پوذيرش  با نجوود ايو ،  . یمنیست روکنند  ماهیت  دگرگوواعتبارکنند  دعا ن نیاي  ن  بی
 ا بوا ن ريوة  در صوورت ارتبواط رنهو    صورفاً  در اي  کتواب،  الهیاتی رمیز يا های نحی دهاي

 شود، ممک  است. منجر به انجام مطالعات تجربی می شناختی که رناو
دعوا ن  صوحت ن دقوت در مطالعوة    دادو میوزاو   به طور کلی، هدف عمد  ما نشواو 

ن نیوز،   عاصور شناسوی م  موضووعات مهوم رناو   نسبت بوه  ، يعنی بررسی کامل رونیاي 
برای پژنهشگراو ن دانشمنداو اسوت.   ابعاد رو عمل دعا ن نیاي  ن میزاو اهمیت درک

تجلیات تحولی دا می دعا ن نیاي  در کول   دربار منجر به شناخت صحیح ديدگاه اي  
کلوی،  شوود. بوه طوور     با مشوکالت موی   های مهم رو در سازگاری ن نق زندگی انساو 

شناسوی ن هوم، بوه طوور کلوی، علوم        اختالف ن ر ن بحث ن جدا. هم، در حوز  رناو
نسبت به تالش ما برای اتخاذ اي  رنيکرد همیشه نجود دارد ن ما به طور مسوتقیم، بوا   

سوهولت، هماننود ديودگاه     شويم. ما رنيکورد خوود را بوه    برانگیز مواجه می مسا ل بحث
يوك  دعوا ن نیواي    »اظهار کرد  که دانیم می فکتاب برادراو کارامازنداستايوفسکی در 

 «.است شیو  فراگیری دان  ن شناخت
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 تشکر و قدردانی

؛ کسوی کوه   را فرامووش کونم   ام ساله 58العاد   ال ، همسر فوق های توانم تالش نمیم  
در هور زمواو    کتواب ايو    تألیف منجر به پايداری م  برای« ن تذکرات ان ها راهنمايی»

دانشوگاه  ان در کتابخانة پنرنز  ر بسیار خوبیر ن همکااز اري  م نيژه، به . م ممک  شد
توانايی بوی حود    متشکرم. رنهانگرش شگرف رنها ن   ارزنده های راهنمايی دلیلبه  ،دنور

میچا ول نیلسو  ن   همچنوی ،   داشوتند. يوابی بوه رنهوا     دستتعیی  منابع ن در ای  ن اندازه
نهايت کمك  بی در يافت  منابع خاصی که به رنها بسیار زياد نیاز داشتم، نناهیو ل دمیچا

ديگور   .ديگراو هر زمانی که نیازمند کمك بودم، مرا يواری کردنود   به طور کلی،کردند. 
 برنارد اسپیلکا. -تواو خواست؟  چه می بی  از اي ،

کتابخانوة   ازشده در اي  کتواب را   های گزارش ما تقريباً نیمی از جديدتري  پژنه 
 بنیواد . کورديم گوردرنری   بند سو ايالت در  دانشگاه اينديانا دي  اجتماعیشناسی  رناو

: تنو گر شوماره )کوار را توأمی  کورد    ايو   انجوام  سورماية   تا حد زيوادی،  جاو تمپلتوو
کواتري   شوامل   العواده  فوق تیم پژنهشیيك اعضای  های تالش ازنيژه،  بهم  (. 12282

رندريسیاک، بريانا بیکر، ناناکی برانو، کارا کوک، جوايم کوورا، رلیسوا ديبلوی، کوايتلی       
فورم ، ملیسا لنتی ، رنجی میدنر، سارا مرتس، کايول مسویك، رلیسووو نیموی، بورايس      

سوو، اري  تريسی، شری پیتج ، اريك رايتر، کارنلی  شرما، رملیا سینوت، رندريا استیون
 زيوادی را  هوای  سخنرانید ا.. ل سپاسگزارم. میلیارنگدنهیل، کوي  نبر ن جانو يوناس 

های پژنه  را  همزماو، سرمايه . انکردتوسعه داد ن در تألیف ن نگارش رنها مشارکت 
ي  اعضوای غیررسومی ايو  تویم     تور  . جوواو مند حفظ کورد  قاعدهای اثربخ  ن  به شیوه

کموك   زنودگی  موابقی  برای حفظ تعواد. به ما  ،درلیا لن ر يرينگتوو، رلیسدِرر پژنهشی،
 د.کوي . ا.. ل -. کردند
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 فصل اول

 علمی مطالعة  بر ای مقدمه

 دعا و نیایش

 .«هماو ذات ن طبیعت دي  است نیاي دعا ن »

 (109، صفحة 1897تیر )اساب رگوست-

 
 به انداز  تاريخچة دي  دارد نای  پیشینه ن نیاي  دعا»

 .«استشناسی دي   رناو تقريباً معاد. با ،شناسی دعا ن نیاي  نیز رناو

 (302 صفحة ،1916) کو. یاِ جورج-

 
 .«تحو. دينی بشر است تاريخچةبهتري  منبع برای درک   دعا ن نیاي  پیشینة»

 (28، صفحة 1897تیر )ارگوست ساب-

 
منود بوه مطالعوة رو نجوود      دربار  دعا ن نیاي  برای افراد عالقه های بسیار زيادی کتاب
از  ديگور  برخوی  ن هستند «چگونگی انجام دعا ن نیاي »ها راهنمای  ببعضی کتا .دارد
 الهیواتی  مفاهیم به رنها اغلبحتی  کنند. می منعکس را نويسندگاو شخصی تجاربرنها 
 ،در اي  کتواب  رغم عدم استفاده از رنيکردهای الهیاتی ما علی .اند پرداختهن نیاي   دعا

در عوض، ما متعهد بوه کوانش ن   . ايم بهره برده رنها های ن ايده اطالعاتانقات از  گاهی
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هوای بسویار مبتنوی بور      يافت  اطالعات ن حقايق دربار  دعا ن نیاي ، از طريق پوژنه  
 کاربرد رنش علمی در اي  زمینه هستیم.

 کوه  اسوت دعا ن نیاي   ای بسیار محدند برای فهم شیوهصرفاً  نضوب، به ما رنيکرد
 دعاها خدا ريا ،برای مثا.) شود می رودربار  مهم  غیرمادی های ديدگاه مانع پرداخت  به

 در ايو  کتواب کوچوك،   ما  ،در عوض (.دهد؟ می پاسخ شنود ن به رنها ها را می ن نیاي 
کوه بايود باعوث     کنویم  ن مشاهدات علمی دربار  دعا ن نیواي  موی   ها تالشمرنری بر 

خ  ن توومم بوا رعايوت    ب سؤاالت رگاهی برانگیخت  تفکر دربار  چگونگی امکاو طرب
ا ن نیاي  مند به دع عالقه های شاخهعلم تجربی ن ساير حوز  دانشمنداو احترام توسط 

ما در صورت نقوع اي  امر، به طور کلوی، قوادر    شود. الهیات( )مانند مطالعات مذهبی،
تلقوی  نوعی پاداش  رو را تواو خواهیم شد که می های جديد ها ن پاسخ به کسب ديدگاه

 !کرد
، ظواهراً سواده   نهلوة ان. پاسخ اي  سوؤا. در   کنیم؟ می دعا ن نیاي  را مطالعه چرا

يوا  هوای خواص    زيرا راهبردی مناسب در موقعیوت  کنند ن نیاي  می دعاها  انساو .است
به  را دعا ن نیاي تواو  می نجود اي ، با است. هنگام احساس نیاز مانده باقی تنها رنش

. شوناختی بررسوی کورد    رناواز ديودگاه   ،شناسوی ديو    در رناو عنواو يك موضوع مهم
را از ديدگاه علمی، يعنی با رجوع بوه دانو    « نیاز» ن «تناسب» ئلةمس تواو میهمچنی ، 

 هیجواو  ن( هوا ن نیازهوا   خواسوته ) انگیوزه  ،(هوا  نحو  تفکر انسواو )شناخت  دربار  خود
فوردی،   تحوو.  مسا ل توجه به بارا دعا ن نیاي  ما  .کردتبیی  ( تمايالت ن احساسات)

های  در فصل ن از ديدگاه علمی یاجتماعی ن سالمت، زندگی بهزيستیمقابله، سازگاری، 
 نمايوانگر شناسوی ديو  ن    رناو. بنابراي ، دعا ن نیاي  ب عد عملوی  ايم بعدی مطالعه کرده

 اجتمواعی  رفتارهوای توا   شناختی مبانی عصبشامل  شناسی رناوعلم  مسا ل بسیاری از
  نشاو دهیم.در کتاب حاضر وانیم اي  تصور ن ايده را است. امیدناريم بت پیچیده
 ديو   شناسواو  رناو هوای نخسوتی    از ديدگاه یي ها نمونه فصل رغاز اي های  قو. نقل

 بوا  را شناسوی  بوه رناو  عالقوة خوود   پژنهشوگراو  از بسیاری .است دعا ن نیاي  بار در
 شناسوی  رناوتبوديل   .(1999 مکینتواش،  ن اسپیلکا)اند  ادغام کرده استوار دينی اعتقادات

 از بسویاری  .منجور بوه تموايز رو از موذهب کالسویك شود       علوم  هوای  ی از حوزهبه يک




