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هاي آگاهانه در انجام فرايض ديني: پايه هاي  بررسي نقش عادت
  ، زيستي و شناختي به مثابه سبكي از زندگيقرآني

  
  2، دكتر فيروز قادري پاكدل1دكتر رضا فيروزي

 دانشيار، گروه معارف اسالمي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه -1

  دانشگاه علوم پزشكي اروميهاستاديار، گروه فيزيولوژي،  -2
   دكتر رضا فيروزي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه نويسنده مسئول:

dr.firouzi@umsu.ac.ir 
  خالصه

ي عامل اصلي سازندگي جسم و روح انسان در علـوم   رفتارهاي انساني به مثابه
هـا از   از جهات متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته و چگونگي صـدور آن  مختلف

به فلسفه، روانشناسي و  توان انسان نيز تحليل شده است؛ از جمله اين علوم مي
هاي ديني نيز با تعميم رفتارهاي انسان  فيزيولوژي اشاره كرد. در ساختار آموزه

شان و تأثير هر  به رفتارهاي جوارحي و جوانحي و نيز آگاهانه و يا ناآگاهانه بودن
يك در نظام حيات بشري مورد توجه قرار گرفته است. اين مطلب به يك اعتبار 

در دو بعد شايسته توجه است: الف. بـه اعتبـار رفتـار دنيـوي و     از دو منظر و 
ي متافيزيكي و تجربه ناپذيرشان.  ها، ب. به اعتبار جنبه پذير آن ي تجربه جنبه

ي نظام زندگي تجربه ناپذير و متافيزيكي  پذير شكل دهنده گرچه، حيات تجربه
شان هم در چگونگي  دنها به اعتبار آگاهانه و نا آگاهانه بو است، اما همين رفتار

دهي به زندگي دنيوي (سبك زندگي دنيوي) و هم در سازماندهي زندگي  شكل
جاويد (سبك زندگي اخروي) در خور توجه اسـت. بنـابراين، ايجـاد سـبكي از     
زندگي كه موجب سازماندهي و صورت بندي حيات معقول و خدا پسندانه اين 

ي را به سعادت برساند، هدف جهاني باشد به نحوي كه چگونگي حيات آن جهان
يي ها ليتحلهاي ديني در تحليل رفتارهاست. متون ديني مملو از چنين  آموزه

است و البته در نگاه ديني بررسي رفتارها فراتر از تحليل، به كرسي دستورالعمل 
ي رو فـرا نشيند و با تعيين تكاليف رفتاري سبك خاصـي از زنـدگي را    نيز مي

ز منظر فيزيولوژي، رفتارهاي انسان محصول فراينـدهاي  دهد. ا انسان قرار مي
ها ما را ياري خواهد  بسيار پيچيده و منظمي است كه تحليل چگونگي تكوين آن

شوندــ مراقبت  كه به عادات منجر مي-تري از افعال خود  رساند تا با تأمل بيش
ـ     ت كنيم. اين مقاله در صدد پاسخ به پرسشي بنيـادين از منظـر دو نـوع معرف
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٤٦

هاي آگاهانه چگونه در  تجربي و ديني است. آن پرسش بنيادين اين است: رفتار
ها چگونه  ي عمل آنكيولوژيزيفانجام فرايض ديني نقش آفرينند و مكانيسم 

  است؟
، فـرايض دينـي،   ناآگاهانـه اعمال عبـادي، عمـل آگاهانـه و     كلمات كليدي:

  فيزيولوژي افعال آگاهانه، سبك زندگي 
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  م آن در تفاسير و ضرورت عبادت آگاهانهعبادت و مفهو
اسـت. صـاحب مجمـع    » يفروتنـ «و » اطاعـت  «در لغت نوعي عبادت  يمعنا

ـ  هي غاية الخضـوعِ ة العباد«البحرين در ذيل كلمه عبد آورده است:  ، و ذللِو التّ
عبادت همان نهايت فروتني و خضوع است؛ بـه  « ».يإال هللا تعال حسنُتُال  لذلك

. بر مبناي نظر بسياري از 1»براي خداي تعالي شايسته نيستهمين دليل، جز 
را  ياز معبود يبر است كه فرمان يعمل» تعباد« از منظورمنابع تفسير و لغت، 

 يآن اطـاعت ، بلكـه  سـت يعبادت ن يهر اطاعتالبته در اين مفهوم دارد.  يدر پ
و » عبـد «كلمـه   مفهـوم در اصـطالح،  باشد. در نهايت خضوع عبادت است كه 

است كـه   يا به گونه ياسالم ميمشتقات آن در فرهنگ قرآن و در گستره مفاه
مفهوم  نيا قيدر طر يها به گونه ا . همه انسانرديگ يرا در بر م يهمه افعال آدم

 ،اسـت  نيندارد و اگر چن ييفروتنانه معنا يرويكنند. عبادت جز پ يم ريعام س
 عابـد بـه اعتبـاري   ها،  آن نيرمردم گرفته تا كافرت نيتر ؤمناز م ان،يهمه آدم

 .اسـت » معبـود «مصـداق  اندازد،  يعبادات فرق م نيچه ب . آنمعبودي هستند
 يگروهـ  و 3نفـس خـود را   يهـوا  يا ، دسـته 2كنند يمانسان را عبادت  يا عده
 يهم هستند كه فقط خـدا  يكسان انيم نيدر ا ؛5را ها بت يو جمع 4را طانيش

                                                                                                                            
  .92،ص 3ج ،مجمع البحرين - 1
ها مبناي تفكر در مورد انسان معيار قرار دادن او در همه چيز است. جمله بر مبناي نظر اومانيست -2

  داللت به همين معنا دارد.  ».Man is the measure of all things« معروف 
3- ﴿  هنِ اتَّخَذَ إِلَهم تأَياأَر آيا آن كس كه هواىِ «. )43سوره فرقان، آيه ( ﴾ هواه أَفَأَنت تَكُونُ علَيه وكيلً

  .»] ضامنِ او باشى؟ توانى ] خود را معبود خويش گرفته است ديدى؟ آيا [مى [نفس
﴿ و اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلَهم ترَأَي عه وخَتَم علَ أَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ و أَفَ مى س و ن  قَلْبِهةً فَم او رِه غشَ صلَى بلَ ععج

ا تَذَكَّرُونَ عد اللَّه أَفَلَ ن بم يهدهپس آيا ديدى كسى را كه هوس خويش را «. )23سوره جاثيه، آيه ( ﴾ ي
اش پرده  بر ديدهمعبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش او و دلش مهر زده و 

  .»گيريد؟ نهاده است؟ آيا پس از خدا چه كسى او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمى
عبدوا الشَّيطَانَ إِنَّه لَكُم عدو مبِينٌ ﴿ -4 ا تَ ا بني آدم أَن لَّ ي كُمإِلَي دهأَع اى فرزندان « )60سوره يس، آيه( ﴾ أَلَم

  ».نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد، زيرا وى دشمن آشكار شماست؟آدم، مگر با شما عهد 
5 - ﴿ و ا و علْ هذَا الْبلَد آمنً اج بر يمرَاهالَ إِب ام  اجنُبني و إِذْ قَ عبد األَصنَ  )35سوره ابراهيم، آيه ( ﴾بني أَن نَّ
اين شهر را ايمن گردان، و مرا و فرزندانم را از  پروردگارا،«] هنگامى را كه ابراهيم گفت:  و [ياد كن«

  ».پرستيدن بتان دور دار
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٤٨

 يعبادت اسالم بت از روح حاكم بر مفهومهنگامي كه صح .1پرستند يمرا  كتاي
است، مگر قرينـه اي در ميـان   آن  يو معنا عموميت نيهم د،يآ يم انيبه م

  باشد.
 

  عبادت و معرفت
كه خداوند متعال آيات آفاقي و انفسي خود  شود يماز آيات و روايات فهميده 

ام عبادي اي براي توجه دادن انسان به دقايق آفرينش قرار داده و نظ را نشانه
ي رفتار عبادي انسان  كند. اين معرفت زماني كه پايه انسان را بر معرفت بنا مي

. به اين ترتيب، شود يمگيرد، به ايمان و باور قلبي منجر  حقيقت طلب قرار مي
ببينـد و   از اويي و به سـوي اويـي  اشياء را در ساختار  تواند يمانسان مؤمن 

قوس نزول و صعود طراحـي كنـد بـه     ساختار زندگي خود را در ساحت فراخ
هاي زندگي مؤمنانه بر مبناي يك نظام معرفتي و  ي فعاليت شرط آن كه، كليه

. لذا، حركت آگاهانه شرط يـك زنـدگي   2به صورتي آگاهانه سامان داده شوند
ـ فرما يم. حضرت امير (ع) به كميل شود يممؤمنانه محسوب  اي كميـل!  : «دي

  .3»و در آن محتاج معرفت هستيهيچ حركتي نيست مگر آن كه ت
ه ب رد،يگ  صورت  از انسان  كه  يمثبت  عمل و  هر حركت  ،قرآن  ينيب جهان  طبق
باشـد    ياله فيها و تكال ارزش اساس و بر  يربوب  قرب  ي زهيانگ  اب  كه آن  شرط
 نيبرتـر صادق (ع)  امامشود (حسن فعلي و فاعلي).  مي  محسوبي عباد  يعمل

 . لـذا، 4دانـد  مـي  داومت نمودن بر تفكر درباره خداوند و قدرت اومرا عبادت 
ي حقيقـت وجـود آدمـي     بالنده و رشد دهنـده عبادت  كي ژگىيو نيتر مهم

 هرا ب قتيحق نيا(ع)  علىآگاهانه بودن آن از بعد معرفت معبود است. حضرت 

                                                                                                                            
1- ﴿ افُوا و ا تَخَ ةُ أَلَّ ائكَ اموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملَ ا اللَّه ثُم استَقَ الُوا ربنَ ا تَحزَنُوا و إِنَّ الَّذينَ قَ الْجنَّةِ الَّتي كُنتُم  لَ أَبشرُوا بِ

ونَ تُوعسپس ايستادگى » پروردگار ما خداست«در حقيقت، كسانى كه گفتند: « )30سوره فصلت، آيه ( ﴾د
هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه «گويند:]  آيند [و مى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى

  ».وعده يافته بوديد شاد باشيد
2- ﴿ لْ وص اهم بِكتَابٍ فَ اه علَى علْمٍ هدى ولَقَد جِئْنَ حمةً لِّقَومٍ يؤْمنُونَ  نَ و در حقيقت، « )52سوره اعراف، آيه ( ﴾ر

ايم، و براى گروهى كه ايمان  ما براى آنان كتابى آورديم كه آن را از روى دانش، روشن و شيوايش ساخته
  .»آورند هدايت و رحمتى است مى

  .267، ص 74، ج بحار األنوار -3
  .54ص  ،2 جكافي، ال  - 4
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كرده و عكس آن را نيز در تخريب مقصد و مقصـود   مختلفى گوشزد هاى انيب
سان تذكر داده است. عبارت صريح آن حضرت در پرده بـرداري از حقيقـت   ان

چون خرِ  نادان هم پرستشگر«عبادت ناآگاهانه و نتايج آن هشدار دهنده است: 
ـ   است كه به گرد خود مى ابيآس رود و دو ركعـت   مـى ن شيگردد و گامى بـه پ

الم وقتى گرفتار ع راي(نماز) از شخص عالم برتر از هفتاد ركعت نماز نادان است؛ ز
ولى جاهل وقتى دچار فتنه گـردد،   د،يآ مى رونيفتنه شود، با علم خود از آن ب

با علم اندك همراه با شك  اريبهتر از عمل بس اديعلم ز اغرق شود و عمل اندك ب
كرد كه  هر كس بدون آگاهى و  آن حضرت اعالم خطر مى. نيز 1»است ديو ترد
 .2»آورد داند سر از كفر در مى كه خود نمى ىيخدا را عبادت كند از جا ،معرفت

امام  هيبر عل تكه با آن همه عباداند  خوارج مصداق تلخ اين بي بصيرتي ديني
كردند. اگر هم جاهلى به چنان خطرى دچار نشود، الاقل بهره  اميق شيزمان خو

و فرمود: عبادتى كه آگاهانـه   (ع)علىحضرت برد؛ چنان كه  كافى از عبادت نمى
معرفـت و  «: فرمـود  ميسفارش  و. 3ستيدر آن ن رىينباشد، خمبناي تفكر  بر

هاى بدنى  تا حركت ديدر جان خود جاى ده د،يپرست شناخت آن كس را كه مى
شـما را سـود    د،يـ كن تحمل مى شيشناخته شده خو دكه براى عبادت معبورا 

عرض كرد: آن حضرت در اوج عرفان و آگاهى بود. ذعلب خود عبادت  .4»رساند
آن حضرت فرمود: من پروردگارى را  اى؟ دهيپروردگارت را د اي! آنيرالمؤمنيام اي

فرمود: اى  دى؟ي! او را چگونه دنيرالمؤمنيام ايپرستم. عرض كرد:  نمى نم،يكه نب
 لهيدل به وس هاى دهيولى د د،يظاهر او را نتواند د هاى دهيذعلب! واى بر تو! د

  .5كنند مى مشاهدهاو را  مانيا قيحقا
  
  
  
  

  

                                                                                                                            
  .208 ، ص1ج بحار االنوار، - 1
  . أعالم الدين في صفات المؤمنين -2
  .36، ص 1الكافي، ج -3
  .223، ص  تحف العقول - 4
  .138الكافي، ص  -5
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٥٠

ساز رسوخ مفاهيم و مضامين اقوال و اعمال  تكرار آگاهانه، زمينه
  در روح انسان

آن است كه اعمال در اثر تكرار و البته  ديآ يمآن چه از معارف ديني به دست 
كند. ميان  به شرط آگاهانه بودن در قلب ( حقيقت وجود انسان) رسوخ مي

تي جدي وجود دارد و اعمال در اثر تكرار تكرار آگاهانه و تكراري شدن تفاو
. در اين 1اما دچار تكراري شدن هم نخواهند شد نندينش يمآگاهانه به كمال 

  :شود يمزمينه به شواهدي چند بسنده 
  

  كه داراي شكلي ثابت و در سـاعات خاصـي از روز    الف. اعمال عبادي خاص
و...) و يا در هر فرصتي كه  هاي خاصي از سال ( مانند روزه (مانند نماز) و يا ماه

. در اين جا دو عنصر شود يمانسان به دست بياورد (مانند ادعيه و اذكار) تكرار 
كنند تا هدف به دست آيد. اين تكرار نوعي از  معرفت و تكرار نقش آفريني مي

كه گوهر آن به ياد خدا بودن در تمام حـاالت و   كند يمزندگي را ساماندهي 
و بـه قـرب    كنـد  يماين تذكر انسان الهي را خدا محور لحظات زندگي است. 

به نحوي كه چشم و گوش و زبان و و ساير اعضا و جـوارح او   رساند يمنوافل 
چـه بـر اسـاس     هاي ديني آن . به عبارت ديگر، از ديدگاه آموزه2شود يمالهي 

ي افعال چنين شخصي  تكرار آگاهانه سبك زندگي انسان خدا محور شود، كليه
جع روح او كه مديريت اعضا و جوارح را به عهده دارد چيزي جز خواست از مر

 كي هر. البته كند يمو عمل  رديگ يمو با معيار خدايي تصميم  شود ينمالهي 
كـه مضـامين    شـود  يماز اين دسته عبادات به شرطي به سبك زندگي مبدل 

ر و د كـرده  عبـور از قالب سخن و كالم محـض   ها آنآگاهي بخش و متعالي 
ها از  زندگي شخص به منصه ظهور برسد. مكانيسم حركت اين دسته از آگاهي

ي شناخت نظري به ساحت زندگي انسان بسيار پيچيده و نيازمند دقت  مرحله

                                                                                                                            
  .4مبتني بر رويكرد فرايند مدار، فصل  1معارف اسالمي  - 1
اً انسان به من ( بنده به چيزي مانند واجبات بر من نزديك نمي شود و تحقيق« - 2

) با نوافل نزديك مي شود تا دوستش بدارم آن گاه گوش او خواهم بود كه با  خدا
بيند و زبانش كه با آن سخن  آن مي شنود و چشم او خواهم بود كه با آن مي

اي مرا فرا خواند  كندو اگر چنين بنده گويد و دستش كه با آن كسب مي مي
  .352، 2، الكافي، ج»مي كنم ...  كنم و اگر بخواهد عطايش اجابتش مي
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رسـد.   است. در اين جا علم و حتي يقين شرط الزم است، اما كافي به نظر نمـي 
تشـريعي او در  لذا، تالش براي تكوين انساني خاضع در مقابـل حـق و تربيـت    

تعاليم اسالمي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. حضرت امير علـم را بـه دو   
كند: علم طبعي و ذاتي و علم حصولي كه در طريـق تحصـيل    دسته تقسيم مي

تر اين كه يادگيري و بلكه ثمر بخشي علم  آيد. و جالب علم و تجربه به دست مي
قسم دوم اين امر نـه بـه عنـوان    . علم 1قسم دوم منوط به قسم اول شده است

. برخي روايات بيانگر مشـكل آفـرين   شود يماختياري كه ضرورتي ديني تلقي 
؛ چنان كه رسول اكرم (ص) علم بـي عمـل را   كنند يمبودن معرفت بدون عمل 

. اين كـه عبـادات   2كند يموزر و باري بر دوش غير عاملش در روز جزا معرفي 
، بحثي اسـت كـه در   شوند يمسبكي از زندگي بدل چگونه از صحنه مفاهيم به 

آيد كـه صـرف آگـاهي عمـل      حوصله اين مقال نيست، اما، از آيات قرآني بر مي
آفرين نيست و حتي با وجود يقين به صدق آن ممكن است كسي از سر ظلم و 

  .3تعدي و سركشي با آن به عناد برخيزد
  

قيق طبق برنامه طي چهل ي دها مراقبتتكرار افعال ديني و  ي:نينش چلهب) 
. در اين دسته از 4روز در مفاهيم ديني اعم از آيات و روايات جايگاه ويژه اي دارد

آيات و روايات عمل مطابق دستور طي چهل روز در به فعليت رسيدن قوا و 
  استعداد هاي بشري به جد نقش آفرين است.

  
اين تواي آن: ج) دستور به رجوع روزانه به قرآن و تأمل در مضامين و مح

فعل به عنوان دستور عملكرد زندگي انسان مسلمان مورد تأكيد معصومان (ع) 
بوده است. چنان كه امام صادق (ع) قرائت چهل آيه از قرآن را در برنامه زندگي 

                                                                                                                            
و علمى كه طبيعى و فطرى (اثرش در كردار آشكار) باشد و   علم بر دو نوع است: يكى علم مطبوع« -1

سود ندهد هر گاه مطبوع نباشد   مسموع  و شنيده شده (از راه آموختن و مطالعه) و علم  مسموع  ديگرى علم
  .331قصار ، كلمات 1245  صفحه. نهج البالغه، »ت نگرداند)بخ (شخص را بحقائق معارف نرسانده نيك

  .38، ص 2بحار االنوار ، ج  -2
انْظُرْ كَيف كانَ عاقبةُ الْمفْسدينَ (  -3 و بـا  « )14سوره نمـل، آيـه   ( )و جحدوا بِها و استَيقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً و علُوا فَ

ت، از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند. پـس ببـين فرجـام فسـادگران چگونـه      آنكه دلهايشان بدان يقين داش
  .»بود
  .27-42رساله سير و سلوك منسوب به بحر العلوم، صص  - 4
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، مضاف بر آن كه، در همان قرائت به تدبر در آيات داند يمانسان مسلمان الزم 
  .12شود فرمان داده مي

ـ آ يمن احاديث و روايات بر از همه اي كـه آگـاهي در عبـادت، مبتنـي بـر       دي
شناخت صحيح مبادي تصوري و تصديقي و نيـز توجـه قلبـي و تمركـز بـر      
انجام اعمال و افعال و گفتار اسـت. بـه عبـارت ديگـر، اگـر عبـادت بـه يـك         
ــد      ــد نخواه ــي از آن بـه عاب ــردد، منفعت ــراري تبـديل گ ــاده و تك عـادت س

م عبـادت طبـق عـادت (ناآگاهانـه) و عبـادت حقيقـي       رسيد؛ پس ميان انجا
(مبتني بـر معرفـت و توجـه و تـالش بـراي عمـل بـدان) تفـاوت بسـياري          

ي زيسـتي عـادت چيسـت    هـا  نظـام وجود دارد. حال بايد بررسـي كنـيم در   
ـ          ا و چـه تفـاوتي بـا رفتارهـاي آگاهانـه دارد؟ چـرا رفتارهـاي غيرآگاهانـه ي

معنـاي مـؤثر بـودن آن) مـورد قبـول       بـه غيرهوشمندانه به عنوان عبادت (
  شوند؟ واقع نمي

  
  ساختار زيستي رفتار

گردد. در واقع، همه  هاي ديني و عبادي، عبادات نوعي رفتار تلقي مي در آموزه
ي ما به محيط دروني و بيروني رفتارهايي هستند كه امكـان تعيـين   ها پاسخ

فتارها يا غريزي ي داشته باشند. در موجودات زنده رنيع ريغشاخص عيني يا 
شوند. رفتارهاي  مي گرفته ادهستند يا در طول زندگي از طريق شرطي شدن ي

دهند.  رخ مي 3غريزي به صورت الگوهاي تكراري غيرآگاهانه و به صورت ثابت
براي رفتارهاي غريزي خواستگاه ژني ارزش مهمي دارد. اما رفتارهاي آموزشي، 

ذيري هستند كه حتي در درون گونه و از ساده تا پيچيده، رفتارهاي تغيير پ
رخ داده و عالوه  4تجمعات هوشمندانه حيوانات به صورت متغير يا قابل انعطاف

هاي ژني اثر گذاري محيط يا رفتارهاي جمعي و گروهي ارزش پيـدا   بر جنبه

                                                                                                                            
آنِ ﴿-1 اقْرَؤُا ما تَيسرَ منَ الْقُرْ   .»شود بخوانيد هر چه از قرآن ميسر مى) «20(سوره  مزمل، آيه  ﴾ فَ
آنَ أَم علىأفَال يتَدبرُونَ  ﴿ انديشند؟ يا  آيا به آيات قرآن نمى« )24سوره محمد، آيه ( ﴾ قُلُوبٍ أَقْفالُها  الْقُرْ

  ».[مگر] بر دلهايشان قفلهايى نهاده شده است؟
قرآن پيمان و عهد خدا بر بندگانش است، پس بر انسان مسلمان شايسته است كه (به ديده تأمل) در « -2

 fixed 4- flexible -3  .609، 2الكافي، ج». آيه از آن را بخواندآن نظر كند و روزي پنجاه 
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]. اثرپذيري از محيط يا همنوع يا هرگونه محركي تغيير در رفتار را 1[كنند يم
تواننـد از   هايي هستند كه مي به هاي رفتاري اساساً يادگيري. پس جنطلبد يم

  يك محرك يا چند محرك در طول زماني خاص ايجاد گردند.
تر بيان شد، الگوهاي تكراري و نيز تكرار در زمان خـاص از   چنان كه پيش هم

جنبه ديني در تثبيت عبادات و فرايض ديني نقش ارزشمندي دارد. تكرارهاي 
هاي مهمي  ندگي موجود زنده و نيز سرگذشت سلولي نيز نقشزيستي در طول ز

هاي عالي كاركردهاي مغزي و نيز موارد مربوط بـه   تر جنبه نمايد. بيش ايفا مي
 كنند يماز الگوهاي تكرار شده و متمركز مناسبي تبعيت  1رفتارهاي هوشمندانه

ل گردند. مثـا  و در صورت وجود چنين الگوهاي خاص دچار تثبيت شدگي مي
2ها تميرساده و قابل درك از اين نوع 

ريتم خواب و بيداري بر فرآيندهاي  ريتأث  
هـاي   تواند موجب تقويـت پديـده   زيستي است كه در صورت رخداد منظم مي

  ].2زيستي و تضمين پايداري حيات گردد[
قطعاً ديدگاه ديني مبتني بر احاديث موثق و نيز آيات محكم قرآني كه مؤيد 

ها طراحي  انه رفتارهاي ديني است كه با توجه به تأثير زيستي آنتكرار هوشمند
است. البته اين گفته به اين معني نيست كه براي  و در نهاد انسان استقرار يافته

هر فريضه ديني بايد استدالل زيستي آورده و به دنبال اساس زيستي آن بود، 
جوهري  ريتأث ساسابلكه، هدف بايد اين باشد كه احكام و فرايض ديني بر 

ي جسم در تكامل روح انسان بنيان نهاده شده و توجه به بهداشت و ها تيفعال
هاي زيستي صرفاً كشف رموز و حكمت  نيز رشد و تعالي جسمي و بررسي جنبه

هايي كه  ي اخير، نگاه به موارد و پديدهها سالمربوط به اين احكام است. در 
زمايشگاهي قابل استدالل نيستند، هاي عيني و به نوعي آ مستقيماً با روش

شده  3تر مورد توجه قرار گرفته و ظهور نوعي از علوم بنام سودوساينس بيش
است. مرزهاي تفكيكي و اتصالي ساينس و سودوسانيس متفاوت بوده و فلسفه 

  ].4، 3هاي ارتباطي بين اين دو بخش از علوم است[ يكي از اين پل
هاي علوم مطرح بوده است و هنوز هم چنين  بحث تفكيك حوزه باز ريدالبته از 
ــك ــي  تفكي ــال رشــد م ــايي در ح ــند. در ســال  ه ــگ  1983باش ــاريو بون    4م

                                                                                                                            1 - consciousness 2- rhythms 3 -Pseudoscience 4- Mario Bunge 
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تقسيم كرد تا بتوانـد   2و حوزه باورها 1هاي علوم را به حوزه تحقيقاتيحوزه
تفاوت بين ساينس و سودوساينس را بيشتر مشخص نمايد. در دهه هاي قبل 

دوساينس مربوط به پديده هاي غيرواقعي هستند تصور بر اين بود كه علوم سو
ولي با پيشرفت تفكر بشري ساختارهاي ذهني و نيز درك از علوم نيز تغيير 

  ].3يافت[
از اين رو با توجه به موارد مختلف، الزم است براي بررسـي ابعـاد آگاهانـه و    

شناسـي داشـته باشـيم.     غيرآگاهانه عبادات نگاهي به تعريف عادت در زيست
ت در معاني مختلفي در علوم زيستي آمده است. در يك معنـي عـادت را   عاد

. حتي در دانند يم 4و در معني ديگري آن را معادل يادگيري 3معادل خوگيري
. گـاهي موقـع عـادت را    رنديگ يم 5حالت بيماري عادت را به مفهوم وابستگي

ت. رفتار اس 7. در بعد كلي عادت يك نوع رفتاررنديگ يمدر نظر  6معادل سازش
نـوعي   هـا  عـادت تواند شاخص بيروني يا دروني داشته باشـد. بسـياري از    مي

رفتارهاي سازشي هستند كه در طول زمان به فرمي از تغييرات عصبي بنـام  
آيند. اين نوع عادت با يك محرك دروني يا بيروني  در مي 8شكل پذيري عصبي

  ].5[دهد يمدر يك فرآيند ساده يادگيري رخ 
ها راهي جز فرآيند يادگيري ندارند و در همـه مـوارد    كثريت عادتدر واقع ا

ها بپـردازيم   . پس اگر بخواهيم به عادتگردند يمچرخه هاي يادگيري فعال 
رفتارهاي عادت گونه  ريتأث اگربايد روندهاي يادگيري را مورد توجه قرار دهيم. 

 فرآينـدهاي  به تدريج از بين روند، نماينده اين واقعيت هستند كـه احتمـاالً  
. مثـال واضـح ايـن نـوع     اند دادهيادگيري قدرت و اثربخشي خود را از دست 

هايي است كه در كودكان بر اساس يادگيري ايجاد شـده و در   رفتارها عادت
]. يادگيري تغييراتي هستند كه 6روند[ از بين مي سرعت بهصورت عدم تثبيت 

و حافظه  گردد يمحرك ايجاد در رفتار موجود زنده در پاسخ به يك تجربه يا م
  هاي تجارب قبلي است. گرفته ادتوانايي بازخواني ي

                                                                                                                            1- research field 2- belief field 3- habituation 4-learning 5 -addiction 6 - adaptation 7- behavior 8 -neuroplasticity 
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هـا   در اوايل قرن گذشته كارهاي آزمايشگاهي پاولوف روي رفتار خورانش سگ
نشان داد كه بين يك محرك خاص (صداي زنگ به عنوان محرك شرطي) كه 

ي اخـذ غـذا   در زمان خاصي تكرار گردد و فرآيند ترشح دستگاه گوارشي بـرا 
اي برقرار شده و پس از مـدتي   (تحويل غذا به عنوان محرك غيرشرطي) رابطه

توان از محرك شرطي به عنوان عامل ترشح  ي غير اخذ غذا ميها زمانحتي در 
گيرد كه  شيره گوارشي استفاده نمود. در واقع در طول زمان خاص حيوان ياد مي

د. به همين جهت وي را پايه گذار اي وجود دار بين صداي زنگ و اخذ غذا رابطه
مطالعه فرآيندهاي يادگيري ناميده و يادگيري فوق را يادگيري شرطي يا شرطي 

 2ناميدند. در اين نوع يادگيري يك محرك خاص بنام محرك شرطي 1كالسيك
خاصي داشـته   4است كه بايد جفت شدگي 3و محرك ديگر محرك غيرشرطي

يا تنبيهي باشد و به همين جهت ايـن   تواند تشويقي باشند. محرك شرطي مي
 6. عامل تقويـت گردد يممثبت و منفي تقسيم  5نوع يادگيري به دو نوع تقويت

چه بصورت اوليه (اصلي) يا ثانويه مثل محرك شرطي و غير شرطي از نظر زمان 
در ورود ارزش عملي متفاوتي خواهد داشت. از  ريتأخحضور، اندازه وارد شده، و 

براي حضور يا ورود محرك بسيار  7بندي يت، يك برنامه زمانيجنبه عامل تقو
  ].7[شود يمتقسيم  8مهم است و به چند نوع

هـاي دنيـا    از زمان شروع مطالعات پاولوف روي حيوانات بسياري از آزمايشگاه
ها  بندي بندي آن داشتند. بيشتر اين تقسيم سعي در مطالعه يادگيري و تقسيم

هـا يـادگيري بـه انـواع      كردند. در برخي از آن مي هاي خاصي را مطرح ديدگاه
گردد كه در اولي يادگيري  تقسيم مي 10و يادگيري حركتي 9اي يادگيري گزاره

ها مورد توجه هستند. البته از نظر  حقايق و واقعيات و در دومي يادگيري مهارت
تواند به كوتاه مدت، ميان مـدت و طـوالني مـدت تقسـيم      زماني يادگيري مي

                                                                                                                            1- conditioning learning or classical conditioning learning 2- conditioned stimulus 3- unconditioned stimulus 4- pairing 5- reinforcement 6- reinforcer 7- schedule 8-Fixed-Ratio, Variable-Ratio, Fixed-interval, Variable-interval 9- explicit or declarative 10- implicit or procedural 
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 1]. برخي از محققين اين تقسيم بندي را به دو نوع يادگيري اپيزوديك8گردد[
شـامل   2ها و يـادگيري معنـايي   كه شامل يادگيري حوادث و وقايع يا مهارت

اگرچـه   ها يبند]. اين تقسيم9-14[كنند يميادگيري مفاهيم حقايق تقسيم 
ها يادگيري  بنديساده و گويا است ولي نواقص زيادي دارد. در برخي از تقسيم

  ].15[كنند يمتقسيم  4و يادگيري مشاركتي 3يمشاركت ريغرا به نوع ساده 
ساده و خارجي هستند اما در  ها يريادگي اين يها محركاگرچه در حيوانات 

دروني و درون ساختي بوده و بيشتر به تجربه  ها محركانسان بسياري از اين 
تارهاي عالي اسـت كـه در   جزء رف 5انسان وابسته هستند. رفتارهاي شناختي

نوع ديگري از  2006هاي ذهني است. بر اين اساس در سال  برگيرنده فعاليت
يادگيري تعريف شد. از ديدگاه شناختي اين نوع يادگيري نـه تنهـا از نظـر    
ماهيت محرك يادگيري عاطفي است بلكه از نظر انتظار و نتيجه يادگيري نيز 

نوع يادگيري مفاهيم و معاني قراردادي  ماهيت عاطفي دارد. بنابراين در اين
، كند يمنقش حياتي دارند. اين يادگيري كه در انسان نمود عيني بيشتر پيدا 

در  7است. انگيزش بخشي از فرآيندهاي عاطفي 6يادگيري مبتني بر انگيزش
. مشخص شده است كه توجه بر گردد يمايجاد  8انسان است كه در اثر توجه

هاي  تواند قسمت مانند شكل، رنگ، جابجايي و ... مي هاي موضوع حسب مؤلفه
مختلف مغز را تحريك نمايد، ولي عمالً مركز توجه در مغز وجود ندارد. ايـن  
نوع يادگيري پايداري دايمي دارد و تبديل اعمال يـادگيري شـناختي نقـش    
زيادي در ارتباطات اجتماعي و نيز يادگيري اجتماعي دارد. بر اين اساس، در 

ان اخير رفتارشناسان يادگيري و حافظه انسان را بيشتر مورد توجه قرار سالي
ي ماهوي و روشي در مطالعه رفتارها يـادگيري و  ها تفاوتداده و با توجه به 

ي جديـدي ارايـه دادنـد. مطالعـات     ها يبندحافظه انسان و حيوانات تقسيم 
ري پيـدا  ت روانشناسي شناختي كه در طي ساليان اخير توسعه و رشد مناسب

                                                                                                                            1- episodic learning 2- semantic learning 3-simple non-associative learning شامل   habituation و   sensitization 4 -associative learning شامل   operating conditioning ،classical conditioning ،imprinting ،observational learning  .. و .  5- cognitive behaviors 6- motivation 7- emotional 
8- attention 
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كرده است و با توجه به اهميت فرآيندهاي درك و يادگيري شناختي در انسان، 
ي مستقيم و غير مستقيم ارزيابي ها روشيادگيري و حافظه انسان را بيشتر با 

 ريـ غو  1هوشـمندانه يـا آگاهانـه    حافظـه به دو نوع يادگيري يا  را آننموده و 
  ].16[اند نمودهتقسيم  2يا غيرآگاهانه هوشمندانه

گيرد. نمودهاي عيني مفهوم هوش يا آگاهي در اين حالت بعد فراتري را در برمي
ي انسان ها ييتوانا. اند گرفتهو ذهني هوش توسط روانشناسان مورد مطالعه قرار 

ي شناختي به ميـزان توجـه و نيـز    ها تيفعالدر استفاده از هوش يا آگاهي در 
رد. تقليدهاي ساده در انسان منجر به هاي زماني دادر بازه ها يريادگتثبيت ي

كه در طول زمان اثربخشي خود را از دست داده و باعث  گردد يمبروز رفتارهايي 
اي مثـل   . حتي در فرآيند سادهگردد يماز سوي يادگيرنده  ها آنساده انگاري 

گرسنگي و خوردن غذا عدم تمركـز روي گرسـنگي و آگـاهي در خصـوص آن     
ان اخذ غذا شده و در طي زمان به يك فرآيند در فرم موجب عدم توجه به ميز

Fixed action pattern  رفتارهاي مذكور در انسان و حيوان در گردد يمتبديل .
نياز به توجه و تمركز را  ها آنقرار گرفته و به تدريج انجام  3بعد رفتارهاي غريزي

ورتكس خارج . سطح انجام اين رفتارها به تدريج از سطوح كرساند يمبه حداقل 
  ].17[رسد يمبه حداقل  ها آنشده و اثربخشي 

با توجه به اينكه در عبادات و فرايض ديني برخي حركات وجود دارنـد كـه از   
كه در صورت عدم  گردد يماين مسئله مطرح  كنند يمالگوهاي خاصي تبعيت 

ي هـا  شيگـو تمركز روي هدفمندي اين حركات به تدريج اين حركات و حتي 
و اشاره امام علي(ع) به شناخت و آگاهي  گردد يمصورت موثر خارج عبادي از 

در عبادات جلوگيري از اين نوع تبديل در فرايض ديني است. تبديل رفتارهاي 
. اينكه دينما يمعبادي به الگوهاي عملي ثابت نياز به آگاهي را به تدريج حذف 

ي ها عادتيري و توانند نوعي يادگ الگوگيري حركتي در فرآيندهاي عبادتي مي
گيري دور از ذهن نيست؛ اما آنچه در عبادات مد اپيزوديك تلقي گردند، نتيجه
هاي عبادي در درون و روح انسان است. در ديـن   نظر است اثر بخشي فعاليت

مبين اسالم صداي اذان براي مسلمانان يك محرك بيروني براي شـروع يـك   
  و يا خاتمه روزه داري است. عبادت عمومي است. يا صداي اذان بيانگر شروع

                                                                                                                            
1- conscious memory 
2-unconscious memory 
3- instinctive 
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اگر فرض كنيم اين يك نوع يادگيري شرطي كالسيك است بايد توجه عمده 
ي دروني باشد. جالب است كه در مطالعـات روي جـانوران هـم    ها محركبه 

مشخص شده است كه به تدريج عدم اختصاص آگاهي دروني به يك محرك 
داده و به تدريج اين محرك  را كاهش ها محركتكراري ميزان تمايز آن با ساير 

. عمومي شدن محرك يك فرآيند سازشي 1گردد يمدچار نوعي عمومي شدن 
ي وحشي و يا ها طيمحبراي كاهش توجه به وقوع يك رخداد موثر است. در 

شرايطي كه محرك قادر به حفظ قدرت اوليه خود اسـت عمـومي شـدن رخ    
فظ قدرت خـود و احتـراز از   ها ذاتاً قادر به ح نخواند داد. البته برخي محرك

عمومي شدن هستند. هم در جانوران و هم در انسان ديده شده است كه گريه 
دچار عمومي شدن نگشته و به  ها زماننوزاد در طول دوره شيردهي و يا ساير 

. اين پديده بيـانگر ايـن   دهد يمدر مورد آن رخ  2همين جهت تمايز محرك
گاه لذت بخش به يك واقعه يا حادثه و يا مفهوم است كه عشق و عالقه وافر و ن

در اين  3موجب قدرت گيري آن محرك گردد. هوش هيجاني تواند يممحرك 
را  ها آنقرار داده و سازش پذيري  ريتأث تحتخصوص فرآيندهاي يادگيري را 

رسانند. در حال حاضر بسياري از روانشناسان معتقدند كه براي  به حداقل مي
هاي شرطي به يك واقعه يا يـادگيري اپيزوديـك را    پاسخاينكه انسان بتواند 

تقويت نمايد الزم نيست محرك آن يادگيري دايماً افزايش قدرت يابد، بلكه، 
]. در اين نوع نگاه به 19، 18از آن ايجاد گردد[ 4بايد يك تصويرگري ذهني

رسد براي ايجاد تصويرگري ذهني خوب الزم است فرآيند انجـام يـا    نظر مي
، 5د يادگيري در برگيرنده زمان خاص حضور محرك يـا زمـان رخـداد   فرآين
  ].20-24است[ 8و آمادگي جسمي 7، ميزان تمركز6بيني پذيري پيش

يا يادگيري  9اي ي شناختي يادگيري مشاهدهها يريادگي نيتر مهميكي ديگر از 
ي اخير مشخص ها سالاست. در  11و نيز يادگيري متكي بر انجام 10اجتماعي

ي عصبي خاصي بنام ها سلولاي  كه در يادگيري شناختي مشاهدهشده است 

                                                                                                                            
1- stimulus generalization  2- stimulus discrimination 
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ها نه تنها در هنگام انجام  نقش عمده را دارند. اين نورون 1اي ي آيينهها سلول
بلكـه وقتـي شـخص چيـزي را      كنند يمي عصبي ها انيجريك فعاليت توليد 

 ها وروننگردد. در واقع الگوي فعاليت اين  زيادتر مي ها آنمشاهده كند فعاليت 
در مغز ما دقيقاً با همان فرآيندي مـرتبط هسـتند كـه بـا الگـوي خـاص رخ       

  ].25-27[دهند يم
اي يا كالمـي نـوعي از يـادگيري     چه تقليد مشاهده 2يادگيري از طريق تقليد

شناختي است كه در موارد يادگيري اجتماعي و نيز يادگيري مسايل فرهنگي و 
 اند شدهير مطالعات ميداني متعددي انجام ديني نقش اساسي دارد. در ساليان اخ

هاي  در جوامع تابع يادگيري از طريق رسانه ها يريادگبسياري ي اند دادهكه نشان 
 هـا  يريادگمختلف ارتباط جمعي است. نقش تلويزيون و راديو براي اين نوع ي

ها اهميت دارد. مطالعه در مورد رفتارهاي قهري و تهاجمي بيشتر از ساير رسانه
ر برخي جوامع نشان داده است كه رسـانه هـاي تصـويري بيشـترين رفتـار      د

. از انواع جالـب يـادگيري   كند يمتهاجمي را در بين نوجوانان و جوانان ايجاد 
ي مختلفـي  هـا  فـرم تواند  است. اين نوع يادگيري مي 3شناختي، يادگيري فعال

سـئله،  ي حـل م هـا  تيـ فعالهاي بحث كوچك،  داشته باشد. يادگيري در گروه
ي گروهي موضوعي از نوع يادگيري فعال است. اين نوع يادگيري بهترين ها بحث

ي ها يريادگنيز از ي 4اثر را در ايجاد حافظه و يادگيري دارد. يادگيري مهارتي
شناختي است. تقليد، اخذ راهنمايي، تقويت و البته تمرين بيشتر سهم را در اين 

  نوع يادگيري دارد.
ي  اي از مفاهيم ديني و اعتقادي هستند كه رابطه نماز، جنبه مثل 6و عبادت 5دعا

فيزيكي و باور در بعـد   -ي ذهني ي بين نظام علت معلولي در خمير مايه رابطه
 7پذيري عبادت را تبيين نمايد. وولي ريتأثتوانند  دهند و مي ايماني را نشان مي

ه انجام داده در مطالعاتي كه در كودكان با استفاده از ابزارهاي مصاحبه و مكاشف
است، مشخص كرد كه حتي در صورتي كه كودكان اعتقادي به اثربخشي عبادت 

عاملي موثر در بهبود زندگي و فرآيندهاي حياتي  را آننداشته باشند در هر حال 

                                                                                                                            
1- mirror neurons  2- learning by imitation 
3- active learning  4- skill learning 
5- wishing   6- prayer 
7- Woolley 
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. اين استدالل در ضمير ذهني كودكان نهفته شده و نيازي بـه  كنند يمتلقي 
 ].28آزمايش وجود آن نيست[

هاي نهايي  در فرايض ديني از جمله هدفمندي 1يا استجابت مفهوم دستيابي
داري و باورسازي ارزش  عبادات بوده و در نگاه كلي تأثير ذهن، تفكر و نيز باور

فراواني در پيامد نهايي آن دارد. برخي يافته هاي مستقيم و غيرمستقيم در 
ده هاي سني مورد مطالعه مخصوصاً كودكان و جوانان مشخص كـر  بين گروه

است كه در صورتي كه عبادت كننده انتظار يك پيامد نهايي از فرايض ديني را 
داشته باشد مسير اصلي اين فرآيند توجه و تمركز آگاهانه بر آنچه به عنوان 

. در تمام اديان آسـماني عبـادات در صـورت    باشد يمشود،  خواسته تلقي مي
قرار خواهند گرفت و داشتن شكل و محتواي اجرايي درست مورد اجر و پاداش 

شرايط حصول اين نوع عبادات جز با داشتن آگاهي و تمركز نسبت به اعمـال  
  ].29-31اجرايي ديني امكان پذير نخواهد بود[

در دين مبين اسالم و نيز در ساير اديان آسماني و توحيـدي  :  نتيجه گيري
ا انجام تا فرايض ديني و عبادات ر گردد يمسفارشات اكيدي به پيروان اديان 

داده و در قبال رعايت شرايط سخت انجام فرايض ديني مبتني بـر توجـه و   
شـماري دسترسـي پيـدا كننـد.      آگاهي در جهان باقي به بهشت و نعمات بـي 

ــه در         مطالعـات جامعـه شناسـي و نيـز عصــب شناسـي نشـان داده اسـت ك
يني هاي انساني مقيد به انجام دقيق، متمركز و نيز آگاهانه فرايض د مجموعه

نوعي ساخت يافتگي ذهني و فيزيكي در تك تك افراد يـا در ذهـن و عقـل    
كه پايداري حياتي را تقويت نمـوده و ميـزان تحمـل،     گردد يمجمعي ايجاد 

تمايل به رفتارهاي هدفمند و ساير فرآينـدهاي عـالي اجتمـاعي و فـردي را     
مـورد  ]. لذا، هم چنان كه در بخش اول ايـن مقالـه   32-34[دينما يمتشديد 

تأكيد قرار گرفت، ضرورت دارد متوليان تعليم و تربيت، اولياي كودكان و حتي 
خود افراد بر ارتقاي معرفت عميق ديني و عمل بر مبناي آن و در نهايت قرار 

  ريزي و تالش نمايند. دادن تعاليم ديني به عنوان سبك زندگي برنامه

                                                                                                                            
1- soul 
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