روانشناسی دعا و نیایش
رویکردی علمی
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معرفی کتاب

«م مطالعة اي کتاب را به دلیل کیفیت زياد ن با هدف بهرهمندی از تمام دان  ،بیون
ن اطالعات رو ادامه دادم .اسپیلکا ن لد يك کار خارقالعاده ،صادقانه ن دقیق را با هدف
بررسی موضوعاتی مانند نق
انجام اي عمل ن نق

دعا ن نیاي

در سالمتی ن چگونگی تحو ،.انگیوزههوای

میانجیگری رو در فرريندهای شناختی ،رناوشناختی ،رفتاری ن

رناوشناسی اجتماعی ،بر اساس شواهد تجربی انجام دادند .اي اثر کتابی معتبر دربوار
موضوعی بی انتها است .نويسندگاو با ظرافت ،از ساده انديشی يا ديدگاه پیچیده اجتناب
کردند ن پیشنهادها ن تفسیرهای رنها ناقعبینانه ،معقو .ن مبتنی بر شواهد عینوی اسوت».
دکتر ريموند اف .پالوتزياو ،استاد برجستة بازنشستة رناوشناسی ،دانشگاه نست مونت؛
نيراستار مجلة بی المللی رناوشناسی دي ».
رناوشناساو دي تاکنوو ،دعا ن نیاي را از ديدگاه علمی بررسی نکردهاند .دن نفور
از بهتري پژنهشگراو در اي حیطه ،اي بررسوی ماهرانوه را بوا دقوت ن وری ن رنش
معتبر انجام دادهاند .اي کتاب بوا طورب بسویاری از پیشونهادهای معقوو .بورای انجوام
پژنه های رتی ،مانع برنز خطاهای موجود در اغلب مطالعوات تجربوی مویشوود .در
ناقع ،توجه به اي مسئله دربار دعا ن نیواي بوه عنوواو يوك رفتوار اساسوی در تموام
ريی های مذهبی جهاو ،امری مؤثر ن معتبر تلقی میشود».
دکتر رالف دبلیو .هود ،گرنه رناوشناسی دانشگاه تنسی ،چاتانوگا
«اي کتاب در بهتري حالت ،نوعی رناوشناسی دي است .اسپیلکا بنیاوگذار اي حوزه
است .ان ن لد کتابی ارزشمند را با جديدتري اطالعات علمی دربار مهمتوري مسوا ل
مرتبط با دعا ن نیاي

پديد رنردهاند .اي کتاب به عنوواو يوك اثور بسویار معورنف در

حیطة علمی ن پژنهشی ،دعا ن نیاي را از ديدگاه رناوشناختی ،مبتنی بر علوم تجربوی
ن بدنو کاست از ارزش رو برای انساوهوای موذهبی بررسوی کورده اسوت .همچنوی ،
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دانشجوياو می توانند رو را به عنواو يك منبع اصلی بورای سومینار پیشورفتة علموی در
زمینة رناوشناسی دي ن دعا ن نیاي

استفاده کنند».

دکتر کنت ری .پارگامنت ،استاد بازنشستة گرنه رناوشناسی دانشگاه بولین

گري

«سرگرم کننده ،دانشمندانه ن رنشنفکرانه .ايو نخسوتی کتوابی اسوت کوه ن ريوههوا ن
پژنه های مختلف را دربار بسیاری از موضوعات مربوط بوه بررسوی رناوشوناختی
دعا ن نیاي
نیاي

مطرب کرده است .اي مباحث شامل مؤلفة چندبعدی دعا ن نیاي  ،دعوا ن

شفاعتی ،مسا ل مربوط به رشود ن تحوو .ن ارتبواط دعوا ن نیواي

بوا مقابلوه ن

سازگاری میشود .مطالعة اي کتاب جامع برای عالقهمنداو به درک نقو مهوم دعوا ن
نیاي در رناوشناسی دي ضرنری است ن دانشجوياو میتوانند رو را به عنواو منبعی
مهم در دنرههای تحصیلی ن فارغالتحصیلی استفاده کنند».
دکتر کريستا .ا ..پارک ،گرنه رناوشناسی دانشگاه کانکتیکات
«نويسندگاو بهتري پژنه های رناوشناختی دربار دعا ن نیواي را بوا پورداخت بوه
موضوعات اساسی در اي کتاب مطرب کردهاند .اسپیلکا ن لد موضوعات مختلف را بوه
طور کامل ،دقیق ن عادالنه ن با طرب مسا ل بحثبرانگیز بررسی ن به ضرنرت مطالعوة
برخی موارد نیز اشاره کردهاند .اي کتاب بورای تودريس رناوشناسوی ديو در مقطوع
کاردانی ن کارشناسی بسیار مناسب است .دانشجوياو قطعاً از سبك کاربردی ن ساد رو
استقبا .خواهند کرد».
دکتر میچا ل نیلس  ،گرنه رناوشناسی دانشگاه جورجیا ساسرو
«اي کتاب يك بررسی سرسختانه ن جدّی ن در عوی حوا ،.محترمانوه ن دلسووزانه از
پژنه های علمی دعا ن نیاي
دعا ن نیاي

است .اسپیلکا ن لد در مقام رناوشناس ،بررسی علموی

به عنواو مفهومی چندبعدی ن رناوشناختی را سودمند میدانند .رگواهی از

رنشهای مختلف ن مؤثر دعا ن نیاي ن دستيابی بوه درک عمیوقتور از نقو
زندگی خود ن ديگراو ،با مطالعة اي کتاب میسر میشود».

رو در

دکتر ايورت ا ..ننرتینگتوو ،گرنه رناوشناسی دانشگاه دنلتی نيرجینیا
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«اي نويسندگاو کار شگرفی ،با گردرنری پژنه های مختلف دربار رناوشناسی دعوا
ن نیاي

در يك کتاب کوچك انجام دادهاند».
مقالة انتقادی رناوشناسی2013/10/2 ،

«اسپیلکا ن لد کتاب رناوشناسی دعا ن نیاي را به خوبی تألیف ن پیشینة پژنهشوی در
اي زمینه را به طور پیشرفته بررسی کردهانود .همچنوی  ،اکتشوافات تموام شواخههوای
رناو شناسی دربار دعا ن نیاي
کسی که بخ

در اي کتاب موجود است .م اي کتواب را در مقوام

عمدهای از حرفة خود را به مطالعة علمی دعا ن نیواي

اختصواص داده

است ،بسیار جذاب ن کامالً جامع میدانوم .مطالعوة رو بورای افوراد متمايول بوه انجوام
پژنه در اي زمینه ن يا رشنايی با رناوشناسی دعا ن نیاي ضرنری است».
مجلة مطالعة علمی دي 2013/9/1 ،
«م از اسپیلکا ن لد (دن کاشف برتر علمی انگیزههای مذهبی انساو) برای توألیف ايو
کتاب برجسته در زمینة رناوشناسی دعا ن نیاي تجلیل ن قدردانی میکنم .نويسوندگاو
پیشنهادهای تخصصی را دربار بررسی انواع دعا ن نیاي  ،انگیزههای انجام اي عمول،
چگونگی تحو .در طو .مراحل زندگی ن فوايد جسمانی ن عاطفی رو مطرب میکنند».
دکتر ديويد جی .مايرز ،گرنه رناوشناسی
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مقدمه

در بی فعالیتهای ردمی ،دعا از مهمتري فعالیتهوا محسووب مویشوود ن از اهمیوت
بسیار زيادی برخوردار است ن کمتر فعالیتی نجود دارد که از ن ر اهمیت ،در حد دعوا
باشد .در زندگی رنزمره از گستردگی بسیار زيادی برخوردار اسوت ن افوراد بوا تمايول
خود ن بدنو اجبار ن تحمیل از سوی ديگراو ،رو را انجام میدهنود ن بسوته بوه میوزاو
بانر ن اعتقادات دينی که دارند ،رنزانه يا هر چند نقت يك بار ،اقدام بوه رو مویکننود.
گستردگی ،نق  ،تاثیر ن جايگاه دعا در زندگی به گونهای است کوه حتوی افورادی کوه
بانرهای دينی ندارند نیز دعا میکنند .بر اي اساس مویتوواو گفوت دعوا ،بعود عملوی
رنانشناسی دي  ،مهمتري ن حیاتیتري نجه دي  ،رفتاری ارادی ن نشاودهنده ديودگاه
کلی فرد نسبت به زندگی است.
هماو طور که در اي کتاب اشاره شده است ،دعوا عنصوری از دينوداری محسووب
میشود که ارتباط زيادی با عبادت دارد .شايد بتواو تفانت ظريفی بی دعوا ن عبوادت
قايل شد .عبادت برای تموام فعالیوتهوای دينوی بوه کوار بورده مویشوود ن تاکیود بور
فعالیتهای دينی جمعی دارد که به صورت سازماويافته ن با ساختار من م ن مشوخ
ن در مکاوهای مذهبی خاص مثل مسجد يا کلیسا انجام میشود .نلی دعا به عنواو يك
فعالیت دينی فردی ن به عنواو شکلی از عبادت در ن ر گرفته مویشوود کوه نیوازی بوه
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
احساس ،دست به دعا برمیدارند ن با خدای خود راز ن نیاز مویکننود .دعوا بوه عنوواو
ارتباط خاص بی فرد ن خدانند در ن ر گرفته میشود ن عمیقتري احساسات انسوانی
را برمیانگیزد .به همی خاطر برخی دعا را معاشقه انساو با خدانند مویداننود .برخوی
ديگر معتقدند دعا ،راهی به سوی خدانند است .پاره ای ديگور مویگوينود دعوا ،نوامی
است که رنی تجربه ارتباط با پرنردگار میگذاريم .لذا میتواو گفت دعا ،درخواسوت
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جدی ن پرشور ن شوعف ،التمواس ،اسوتدعا ،تقاضوای محترمانوه ،سوتاي  ،صومیمیت،
همدلی ن پرست

است .دعا به معنای ارايوه ن بیواو خواسوتههوا ن ررزنهوای خوود بوه

خدانند ن راضی بودو به اراده ن رضای ان است .بنوابراي دعوا يوك رفتوار ارتبواطی ن
ناکنشی است که تحت تاثیر انگیزههای شخصی (خواستهها ن تموايالت) اسوت کوه در
ذات همه انسانها نجود دارد .برخی دعا را مووهبتی بورای رشود شخصوی (پیشورفت ن
اصالب امور فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،حتی برای جواموع ديگور ،ملوتهوا ،بشوريت،
درگذشتگاو ،فرزنداو يا رفتارهای گذشته يا احتماالت رينده) میدانند ن رو را فراتور از
بررنرده شدو نیازهای شخ

ن غلبه بر شکستها ن کمبودها در ن ر میگیرند.

در منابع دينی ،مباحث مربوط به دعا بسیار زياد است ن قدمتی در حد خوود اديواو
دارد .نلی مطالعات رنانشناختی در اي حوزه سابقهی محودندی دارد .بوا ايو نجوود
مطالعه در زمینه رنانشناسی دي ن دعا در چند دهه اخیر افزاي
به سرعت در حا .افزاي

چشومگیری داشوته ن

است ن يافتههای اي مطالعات ن پژنهشوها ،در کتوابهوا ن

مجالت متعدد مرتبط با اي موضوع منعکس شده است .به عالنه بخ

سوی ن ششوم

انجم رنانشناسی رمريکا ) (APAبه من ور مطالعه ن پژنه در زمینه رنانشناسی دي
ايجاد شده است ن مجلهای به نام رنانشناسی دي ن معنويت را منتشر مینمايد.
در ارتباط با اي اثر ارزشمند ،میتواو گفوت دکتور برنوارد اسوپیلکا ،از چهورههوای
برجسته ،شناخته شده ن از پیشگاماو در حوزه رنانشناسی دي است .نی متولود 1926
در نیويورک امريکا ،استاد رنانشناسی دانشگاه دِنور ،ر یس انجم رنانشناسوی کلوورادن
ن انجم رنانشناسی کانادا ن ر یس سی ن ششومی شواخة انجمو رنانشناسوی رمريکوا
(رنانشناسی دي ن معنويت) ن ر یس سابق انجم مطالعة علمی دي ن مؤلف کتابهای
رنانشناسی دي  1ن رنانشناسی دعا 2است .همکار ان دکتر کوي اِ ..لَد استاد رنانشناسی

دانشگاه اينديانا ن مدير رنانشناسی اجتماعی رزمايشگاه دي اسوت .ان دکتورای خوود را
در سا 2000 .از دانشگاه دِنور در رشته رنانشناسوی اجتمواعی /تجربوی اخوذ کورده ن
بیشتر تحقیقات خود را حوزه رنانشناسی دي انجام داده است ،به نيژه به موضوع دعوا
عالقهمند است .سابقاً کشوی

کلیسوای پرنتسوتاو بووده ن مشوانر سوردبیر مجلوههوای
1. The Psychology of Religion
2. The Psychology of prayer
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رنانشناسی اجتماعی ،رنانشناسی دي ن رنانشناسی ديو ن معنويوت اسوت .همچنوی
عضو هیئت مديره انجم بی المللی رنانشناسی ديو اسوت .پوژنه هوای ان دربوار
رنانشناسی دعا ،مربوط به همکاری ،انتشار ن سخنرانیهای ان در رفريقوا ،چوی  ،ارنپوا،
هند ن رمريکای جنوبی است.

محققاو در پژنه های متعدد نشاو دادهاند که دعا انواع گونواگونی دارد .دعاهوای
حاجتمندانه ،متفکرانه ،ريینی ،مراقبهای ،اعترافی ،شکرگزارانه ،شفاعترمیز ،تأمولرمیوز،
اصالب نفس ،محانرهای ،خودمانی ن عادتی ،مهمتري انواع دعاها هستند .همة اينهوا بوا
مقیاسهای جداگانه معتبر تأيید ن اندازهگیری شدهانود .نتیجوة کلوی کوه از يافتوههوای
مربوط به دعا به دست رمده اي است که هرچوه موردم بیشوتر دعوا کننود ،شوکلهوای
بیشتری از دعا را به کار میگیرند .به عالنه بسامد دعا ،تابع دعا بورای چیزهوای بیشوتر
(سالمتی ،بهزيستی ،عاقبت بخیری ،سوعادتمندی ،موفقیوت ،جلوب رضوايت خداننود،
عاليق میاو فردی ،جلب رضايت ديگراو ،فرزنداو ،نالدي  ،مسا ل مادی ن رفع نیازهوا،
رمرزش گناهاو ن  )...است.
مردم در دعاهای خود گزينشی عمل میکنند ن در شرايط مختلف ممکو اسوت از
شکل های مختلف دعا استفاده کنند؛ مثالً بیمارانی که پس از تشخی ابتدايی سورطاو،
بی

از پنج سا .زنده مانودهانود ،احتموا .دارد بور شوکرگزاری تأکیود کننود .دعاهوای

متفکرانه (تالش برای ارتباط عمیق با خدانند) ،به انسجام درننی «خود» کمك میکنند.
دعاهای مراقبهای (که به ارتباط انساو با خدا توجه دارند) خشم ن اضوطراب را کواه
ن ررام را افزاي میدهند .دعاهای تأمولرمیوز ،بوا کاسوت از رنوج ن برخوی گلوه ن
شکايتها ،به درماو فرد کمك میکنند .دعاهای شفاعت رمیز ،مربووط بوه ايو انديشوه
است که دعا در حق فرد ديگر میتواند بر سالمت ن رفع نیازهای ان تأثیر بگذارد.
دعاهای حاجتمندانه که قديمی تري ن رايجتري دعاها هستند ،بورای مواجهوه بوا
ناکامی ن خطر به کار میرنند .من ور از اي نووع دعوا ،درخواسوتچیوزی از خداننود
است .دعاهای حاجتمندانه میتواند درخواست چیزی بورای اعضوای خوانواده ،بورای
تسکی درد ،برای کسانی که فوت کردهاند ن  ...باشد .مسلماً افراد میتوانند درخواسوت
هر چیزی را بکنند ن اي يکی از داليل مقبولیت دعاهای حاجوتمندانوه اسوت .هرچوه
نضعیت جدیتر باشد ،نیاز به دعای حاجتمندانه بیشتر احساس میشود.
بخش به عنواو دعا ،نقتی مطرب میشود که شخ ديگوری در حوق کسوی (يوا
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شخ

ثالثی) خطايی مرتکب شده يا بوه شویوهای ناعادالنوه رفتوار کورده اسوت .فورد

مرتکب بی عدالتی يا خطا بايد مسئولیت شخصیِ رو عمل را بپوذيرد اقورار ..صوادقانه
اظهار پشویمانی کنود نودامت ،.در صوورت امکواو ،غراموت الزم را بدهود جبوراو،.
ضمانتکند که از ارتکاب عمل مجرمانه دست بر میدارد توبه .ن طلب بخشو

کنود.

بخش نقطة مقابل کینه توزی است؛ بخش هم شاخ ذهنی ن هوم شواخ عینوی
استرس را کاه می دهود؛ فشوار خووو را پوايی مویرنرد ن بوا کواه خصوومت ن
کینهتوزی از افسردگی ن اضطراب میکاهد .به طور کلی بخش  ،هیجاوهوای منفوی را
کاه

ن حس تسلط را افزاي

میدهد.

کتاب رنانشناسی دعا ،با هدف ارايه مفهوم دعا با رنيکرد رنانشناسی علمی توالیف
شده است ن بور دن اصوطالب "رنانشناسوی ن علموی" تاکیود دارد .بوه عوالنه هودف
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
دانشمنداو اهمیت حیاتی دارد .مؤلفاو در اي کتاب سعی کرده اند با رنيکردی علموی،
مبانی ن ری را با يافتههای پژنهشی تلفیق کنند ن در هر فصول مسوا ل را بوه گونوهای
مطرب کنند که موجب درک بهتر مفاهیم شود .بر اي اساس در ابتدای ايو کتواب ،بوه
مباحث بنیادي  ،ارتباط دي ن رنانشناسوی ،تعريوف ،محتووا ن بیواو دعوا پرداختوهانود.
ديدگاههای رنانشوناختی دعوا (شوناختی ،انگیزشوی ،عصوب رنانشوناختی ،ن رنانوی -
اجتماعی) را در فصل بعدی مطرب کردهاند .سپس به انوواع دعوا ن ابعواد چندگانوه رو،
شواهد تجربی ،معانی ن پیامدهای رو اشاره کردهاند .فصل چهارم را به تحو .فردی دعا
در دنره کودکی ،نوجوانی ن بزرگسالی اختصاص دادهاند .فصل پنجم در مورد دعوا بوه
من ور مکانیزم مقابلهای ن سازگاری ،رضايت ن بهزيستی ،رضايت از زندگی ،مقابلوه بوا
استرس ،نق

دعا برای درماو ن سالمت رنانی ،رنابوط رنمانتیوك ،ازدناج ن خوانواده

بحث کردهاند .در فصل ششم ،به اي موضوع پرداختهاند که چگونه دعوا مویتوانود بور
سالمتی تاثیرگذار باشد ن چرا دعا برای سالمتی سودمند است .فصل هفوتم ،بوه دعوای
شفاعترمیز ن نق

اي نوع دعا در بیماراو اختصاص يافته است .در نهايوت کتواب بوا

نتیجه گیری ،ارزيابی ن توجه به برخی از مالح ات پاياو يافته است.
اي کتاب توسط همکاراو جواو ،پرتالش ن توانمند جنواب رقوای مجیود اسودپور،
سرکار خانم سعیده فرجنیا ن سرکار خانم ملیحه رحیموی ترجموه شوده اسوت .ضوم
«»14

تبريك صمیمانه به اي عزيزاو جواو ،برای اي اقدام بسیار مهم ن ارزشومند ن معرفوی
شاخهای از رنانشناسی که در کشور ما کمتور بوه رو توجوه ن پرداختوه شوده اسوت ،از
خدانند متعا ،.برايشاو سالمتی ،عاقبت بخیری ن موفقیت بوی
مطمئ هستم رينده بسیار درخشانی پی

از پوی

ررزنمنودم ن

رنی رنها است .به عوالنه امیودنارم زحموت

اي عزيزاو مورد توجه ن استقبا .جامعه علمی ن دانشگاهی قرار گیرد ن زمینهای بورای
گسترش مطالعات ن انجام پژنه ها در اي زمینه گردد.
در پاياو الزم می دانوم از جنواب رقوای دکتور ارجمنود ن همکواراو محترمشواو در
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
رباو ماه 1398
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دربارة مؤلفان

دکتر برنارد اسپیلکا استاد بازنشسوتة رناوشناسوی در دانشوگاه دِنوور اسوت .ان ر ویس

منتخب انجم رناوشناسی رمريکا در ايالت کلرادن ن راکیموونتی  1ن سوی ن ششومی

شاخة انجم رناوشناسی رمريکا (انجم رناوشناسی دي ن معنويوت) ن نا وبر ویس
انجم مطالعة علمی دي بوده است .همچنوی  ،ان برنود جوايز پژنهشوگر /اسوتاد از
کلیسای مسیحی معتقد به مذهب متديسوت در ايواالت متحود رمريکوا ،جوايز نيلیوام
جیمز ،جايز مربیگری ،جايز خدمات ارزشمند ن فوقالعواده از انجمو رناوشناسوی
دي ن معنويت ن انجم رناوشناسی رمريکا در ايالت راکیمونتی ن کلرادن اسوت .بوه
بیاو تخصصی ،ان مؤلف ،دستیار مؤلف ،نيراستار يا دسوتیار نيراسوتار نوه کتواب ،يوك
پژنه

ن دن گزارش بزرگ ا تالفی است.

دکتر کوین .اِل .لَد دانشیار رناوشناسوی دانشوگاه اينوديانا در ايالوت سوو بنود ن
پیشوای رنحانی قبلی اعضای کلیسای مسیحی معتقد بوه موذهب متديسوت در ايواالت
متحد رمريکا ن گرنه نابسته به کلیسای مشايخی پرنتستاو ( )PCUSAاست .دکتر لود

نيراستار مشانر ژنرنا .رناوشناسی اجتماعی ،بايگانی اسناد ژنرنا .رناوشناسوی ديو
ن رناوشناسی دي ن معنويت است .همچنی  ،ان در مقام هیئتمدير انجم بی المللی
رناوشناسی دي فعالیت میکند .پژنه دکتر لود دربوار رناوشناسوی دعوا ن نیواي
شامل همکاریها ،انتشارات ن سخنرانیهای ان در رفريقا ،چی  ،ارنپا ،هند ن رمريکوای
جنوبی است.

 :Rocky mountain .1منطقهای که دارای کوههايی از جنوب اياالت متحد رمريکا تا کانادا ن رالسکا ،بوه
نام راکی است.
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پیشگفتار

کتاب حاضر در زمینة رناوشناسی ن رناوشناسی دي ن نه ذاتاً ،دي ن مذهب است .ما
دربار انساوها بحث ن گفتگو ن بر رناوشناسی دعا ن نیاي
بانريم که دعا ن نیاي

تمرکز میکنیم زيرا بر اي

يکی از مهمتري فعالیتهای مذهبی شخصی محسوب میشود،

اگرچه بااهمیتتري عمل موذهبی نیسوت .دعوا ن نیواي

بوا موضووعات عمود علوم

رناوشناسی شامل انگیزش ،شناخت ،شخصیت ن رناوشناسی اجتماعی ارتبواط زيوادی
دارد .بنابراي  ،رناوشناساو به مطالعة دعا ن نیاي بسیار عالقهمند هستند.
میزاو ارجاع ما به مذهب قاعدهمند ن الهیات در چوارچوب چگوونگی تأثیرگوذاری
رنها بر بانرها ،تجارب ،تفکر ن اعما .انساوها است .بنابراي  ،تأکید ما بر ناکون هوای
نیاي رمیزی است که انساوها با هدف همانندسازی ن برقراری ارتباط با خود ،ديگوراو
ن خدا ن تأثیرگذاری بر رنها ،بهدلخواه برنز میدهند .حدند نود ن هفت درصد از مردم
رمريکا ادعا میکنند که حداقل ،يك بار در هفته به دعا ن نیاي میپردازند؛ حتی برخی
از ملحداو نیز ،خواهاو اقرار به انجام زياد دعا ن نیاي

هسوتند (زمینوهيوابی اجتمواعی

عمومی .)2008 ،منبع اخیر ديگری با اسوتفاده از اطالعوات قبلوی سرشوماری مؤسسوة

جورج گاالپ 1،میزاو دعا ن نیاي را در میاو  90درصد از افراد ،حوداقل يوك بوار در
سا .گزارش کرده است (ديالنی ،میلر ن بیسونو .)2007 ،اي تمايل رايج به انجوام دعوا
ن نیاي

از لحاظ فرهنگی ن فردی ،بهنضوب اهمیت زيادی دارد.

رناوشناساو به نگارش مطلب دربار دعا ن نیاي

در طو .مدت بی

از يك قورو

پرداختهاند .با نجود اي  ،اي امور پوس از دهوة  1980کوه موا شواهد میوزاو زيوادی از
 :George Horace Gallup .1جورج گاالپ يك رمارداو رمريکايی ن يکی از پیشقدماو در حووز کواربرد
شیوههای نمونهگیری طورب زمینوهيوابی اسوت .ان مبودع  Gallup Pollيوك رنش رمواری موفقیوترمیوز
نمونهگیری پژنه

زمینهيابی برای سنج

ن ارزيابی عقايد ن ايدههای عمومی
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است.
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پژنه های عینی ن اممند در اي زمینه بوديم ،محقق شد .همچنی  ،تمايل به انجام اي
کار ظاهراً با گذشت هر دهه افزاي

يافته است .تالش کالسویك بورانو ( )1994بورای

طرب اظهارن ر کلی دربوار ايو موضووع ،بوه دلیول میوزاو بسویار چشومگیر کارهوای
انتشاريافته در زمینة دعا ن نیاي  ،بهسرعت متوقف شد.
ما تمايل به معرفی يك رنيکرد رناوشناختی علموی دربوار موضووعی داريوم کوه
برخی دانشمنداو رو را نوعی فعالیت ذاتاً غیرعلمی میدانند .اگرچه ما بور دن اصوطالب
«رناوشناختی» ن «علمی» تأکید مویکنویم ،اموا قوادر بوه پوذيرش يوك رنيکورد کوامالً
بی اعتبارکنند دعا ن نیاي ن دگرگووکنند ماهیت رو نیستیم .با نجوود ايو  ،پوذيرش
ايدههای نحیرمیز يا الهیاتی در اي کتواب ،صورفاً در صوورت ارتبواط رنهوا بوا ن ريوة
رناوشناختی که منجر به انجام مطالعات تجربی میشود ،ممک است.
به طور کلی ،هدف عمد ما نشواودادو میوزاو صوحت ن دقوت در مطالعوة دعوا ن
نیاي  ،يعنی بررسی کامل رو نسبت بوه موضووعات مهوم رناوشناسوی معاصور ن نیوز،
میزاو اهمیت درک عمل دعا ن نیاي ن ابعاد رو برای پژنهشگراو ن دانشمنداو اسوت.
اي ديدگاه منجر به شناخت صحیح دربار تجلیات تحولی دا می دعا ن نیاي

در کول

زندگی انساو ن نق های مهم رو در سازگاری با مشوکالت مویشوود .بوه طوور کلوی،
اختالف ن ر ن بحث ن جدا .هم ،در حوز رناوشناسوی ن هوم ،بوه طوور کلوی ،علوم
نسبت به تالش ما برای اتخاذ اي رنيکرد همیشه نجود دارد ن ما به طور مسوتقیم ،بوا
مسا ل بحثبرانگیز مواجه میشويم .ما رنيکورد خوود را بوهسوهولت ،هماننود ديودگاه
داستايوفسکی در کتاب برادراو کارامازنف میدانیم که اظهار کرد «دعوا ن نیواي
شیو فراگیری دان

ن شناخت است».
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يوك

تشکر و قدردانی

م نمیتوانم تالشهای ال  ،همسر فوقالعاد  58سالهام را فرامووش کونم؛ کسوی کوه
«راهنمايی ها ن تذکرات ان» منجر به پايداری م برای تألیف ايو کتواب در هور زمواو
ممک شد .م بهنيژه ،از اري میر ن همکار بسیار خوب ان در کتابخانة پنرنز دانشوگاه
دنور ،به دلیل راهنمايیهای ارزنده ن نگرش شگرف رنها متشکرم .رنها توانايی بوی حود
ن اندازهای در تعیی منابع ن دستيوابی بوه رنهوا داشوتند .همچنوی  ،میچا ول نیلسو ن
میچا ل دنناهیو در يافت منابع خاصی که به رنها بسیار زياد نیاز داشتم ،بینهايت کمك
کردند .به طور کلی ،ديگراو هر زمانی که نیازمند کمك بودم ،مرا يواری کردنود .ديگور
بی

از اي  ،چه میتواو خواست؟  -برنارد اسپیلکا.
ما تقريباً نیمی از جديدتري پژنه های گزارششده در اي کتواب را از کتابخانوة

رناوشناسی اجتماعی دي دانشگاه اينديانا در ايالت سو بند گوردرنری کورديم .بنیواد
جاو تمپلتوو تا حد زيوادی ،سورماية انجوام ايو کوار را توأمی کورد (شوماره گرنوت:
 .)12282م بهنيژه ،از تالشهای اعضای يك تیم پژنهشی فوقالعواده شوامل کواتري
رندريسیاک ،بريانا بیکر ،ناناکی برانو ،کارا کوک ،جوايم کوورا ،رلیسوا ديبلوی ،کوايتلی
فورم  ،ملیسا لنتی  ،رنجی میدنر ،سارا مرتس ،کايول مسویك ،رلیسووو نیموی ،بورايس
پیتج  ،اريك رايتر ،کارنلی شرما ،رملیا سینوت ،رندريا استیونسوو ،اري تريسی ،شری
رنگدنهیل ،کوي نبر ن جانو يوناس سپاسگزارم .میلیا ا ..لد سخنرانیهوای زيوادی را
توسعه داد ن در تألیف ن نگارش رنها مشارکت کرد .ان همزماو ،سرمايههای پژنه
به شیوهای اثربخ

را

ن قاعدهمند حفظ کورد .جوواوتوري اعضوای غیررسومی ايو تویم

پژنهشی ،ررينگتوو ،رلیسدِير ن ررلیا لد ،به ما برای حفظ تعواد .موابقی زنودگی کموك
کردند - .کوي  .ا ..لد.
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فصل اول
مقدمهای بر مطالعة علمی
دعا و نیایش

«دعا ن نیاي

هماو ذات ن طبیعت دي است».

رگوست ساباتیر ( ،1897صفحة )109«دعا ن نیاي
رناوشناسی دعا ن نیاي

پیشینهای به انداز تاريخچة دي دارد ن
نیز ،تقريباً معاد .با رناوشناسی دي است».

جورج اِی .کو ( ،1916صفحة )302«پیشینة دعا ن نیاي

بهتري منبع برای درک تاريخچة تحو .دينی بشر است».
-رگوست ساباتیر ( ،1897صفحة )28

کتابهای بسیار زيادی دربار دعا ن نیاي

برای افراد عالقهمنود بوه مطالعوة رو نجوود

دارد .بعضی کتابها راهنمای «چگونگی انجام دعا ن نیاي » هستند ن برخوی ديگور از
رنها تجارب شخصی نويسندگاو را منعکس می کنند .حتی اغلب رنها به مفاهیم الهیواتی
دعا ن نیاي پرداختهاند .ما علیرغم عدم استفاده از رنيکردهای الهیاتی در اي کتواب،
گاهیانقات از اطالعات ن ايدههای رنها بهره بردهايم .در عوض ،ما متعهد بوه کوانش ن
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يافت اطالعات ن حقايق دربار دعا ن نیاي  ،از طريق پوژنه هوای بسویار مبتنوی بور
کاربرد رنش علمی در اي زمینه هستیم.
رنيکرد ما بهنضوب ،صرفاً شیوهای بسیار محدند برای فهم دعا ن نیاي اسوت کوه
مانع پرداخت به ديدگاه های غیرمادی مهم دربار رو میشود (برای مثا ،.ريا خدا دعاها
ن نیاي ها را میشنود ن به رنها پاسخ میدهد؟) .در عوض ،ما در ايو کتواب کوچوك،
مرنری بر تالشها ن مشاهدات علمی دربار دعا ن نیواي

مویکنویم کوه بايود باعوث

برانگیخت تفکر دربار چگونگی امکاو طرب سؤاالت رگاهیبخ ن توومم بوا رعايوت
احترام توسط دانشمنداو حوز علم تجربی ن ساير شاخههای عالقهمند به دعا ن نیاي
(مانند مطالعات مذهبی ،الهیات) شود .ما در صورت نقوع اي امر ،به طور کلوی ،قوادر
به کسب ديدگاهها ن پاسخهای جديد خواهیم شد که میتواو رو را نوعی پاداش تلقوی
کرد!
چرا دعا ن نیاي را مطالعه میکنیم؟ پاسخ اي سوؤا .در نهلوة ان ،.ظواهراً سواده
است .انساوها دعا ن نیاي میکنند زيرا راهبردی مناسب در موقعیوتهوای خواص يوا
تنها رنش باقیمانده هنگام احساس نیاز است .با نجود اي  ،میتواو دعا ن نیاي

را به

عنواو يك موضوع مهم در رناوشناسوی ديو  ،از ديودگاه رناوشوناختی بررسوی کورد.
همچنی  ،میتواو مسئلة «تناسب» ن «نیاز» را از ديدگاه علمی ،يعنی با رجوع بوه دانو
خود دربار شناخت (نحو تفکر انسواوهوا) ،انگیوزه (خواسوتههوا ن نیازهوا) ن هیجواو
(احساسات ن تمايالت) تبیی کرد .ما دعا ن نیاي

را با توجه به مسا ل تحوو .فوردی،

مقابله ،سازگاری ،بهزيستی ،زندگی اجتماعی ن سالمتی ن از ديدگاه علمی در فصلهای
بعدی مطالعه کردهايم .بنابراي  ،دعا ن نیاي

بعد عملوی رناوشناسوی ديو ن نمايوانگر

بسیاری از مسا ل علم رناوشناسی شامل مبانی عصبشناختی توا رفتارهوای اجتمواعی
پیچیده است .امیدناريم بتوانیم اي تصور ن ايده را در کتاب حاضر نشاو دهیم.
نقلقو.های رغاز اي فصل نمونههايی از ديدگاههوای نخسوتی رناوشناسواو ديو
دربار دعا ن نیاي

است .بسیاری از پژنهشوگراو عالقوة خوود بوه رناوشناسوی را بوا

اعتقادات دينی استوار ادغام کردهاند (اسپیلکا ن مکینتواش .)1999 ،تبوديل رناوشناسوی
به يکی از حوزههوای علوم منجور بوه تموايز رو از موذهب کالسویك شود .بسویاری از

