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Abstract 

Background: Recent advances in biology and medicine have revolutionized human 
knowledge on the brain and neurology. This has resulted in the emergence of psychological theories 
on religious beliefs and experiences in different cultures. This review article deals with religious 
experiences from a neurologic perspective. 

Materials and Methods:  Functional imaging techniques such as SPECT, positron emission 
tomography (PET), and functional MRI (fMRI) allow for the study of brain functions of religious 
individuals. Religious acts activate a circuit in the brain site which is known as religious circuit that 
involves the amygdale, the hippocampus, the limbic system, the anterior temporal lobe, the orbito-
frontal, and dorsomedial and dorsolateral prefrontal cortices. The religion circuit is regulated by 
serotonin and dopamin. Long-term religious exercises, such as meditation, activate the frontal lobes 
which give human beings greater control over the functions of the “self”. The word “self” has been 
referred to as the nafs in Quran which consists of ‘that which incites to evil’ (alnafs al-ammara), ‘the 
nafs that blames’ (al-nafs al-lawwama), and ‘the serene self’ (al-nafs al-mutma’inna). 

Conclusion:  Survival of ethical behaviors belonging to the inhibitory behavior depends on 
the formation of brain connections which can only be obtained through consistent long-term religious 
exercises. 
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  تجربیات دینی از دیدگاه علوم اعصاب شناختی
  

  *2 دکتر معصومه صوفیان،1دکتر صفیه صوفیان
  

  ، اراك، ایران اراكدانشگاه پیام نور استادیار، دکتراي تخصصی بیوفیزیک، گروه زیست شناسی، -1
مرکز تحقیقات سل و بیماري هاي عفونی کودکان، ،  عفونیهاي گروه بیماريهاي عفونی و گرمسیري،   دانشیار، متخصص بیماري-2

   ایران اراك،دانشگاه علوم پزشکی اراك،
  

 18/12/89 ، تاریخ پذیرش 1/10/89تاریخ دریافت 
  چکیده

 مغز و علـوم  در زمینههاي اخیر در زمینه زیست شناسی و علم پزشکی، انقالبی در دانش انسان       پیشرفت: زمینه و هدف  
 در زمینـه هـا در روانـشناسی    و باعث توسـعه تئـوري    اعصاب شناختی مرتبط با احساسات و خود آگاهی ایجاد کرده است            

 به بررسی تجربیات دینی مقاله مروري،در این . هاي متفاوت انسانی شده است باورهاي دینی و تجربیات دینی در فرهنگ
  .پردازیم از دیدگاه علم اعصاب شناختی می

تـشدید عملکـرد مغناطیـسی، تـصویر بـرداري گـسیل پـوزیترون و            تصویربرداري مثل هاي   با تکنیک : ها مواد و روش  
  .هاي مغزي افراد دینی پرداخت توان به مطالعه فعالیت تصویربرداري گسیل تک فوتون می

برند و شامل  شود که از آن به عنوان صلیب دینی مغز نام می هاي مغزي می ینی باعث فعال شدن مداري در سایتاعمال د
. آمیگدال و هیپوکامپ، سیستم لمبیک، لوب تمپورال آنتیرور، اوربیتو فرونتال، کورتکس پروفرونتال پشتی و جانبی هستند    

  . شود یاین مدار توسط سیستم دوپامینی و سروتونینی تنظیم م
شود که انسان کنتـرل   شوند و این امر باعث می هاي فرونتال می اعمال دینی بلند مدت مثل مراقبه باعث فعال شدن لوب   

 معادل نفس به کار رفته و به سه نوع نفس اماره، لوامه "خود" نیز کلمه قرآن داشته باشد در "خود"بیشتري روي عملکرد 
  .و مطمئنه  اشاره شده است

باشد، منوط به شکل گیري ارتباطات مغزي آن اسـت   بقاء رفتارهاي اخالقی که جزء رفتارهاي مهاري می   : رينتیجه گی 
  .  به دست می آیدت دینیکه فقط در اثر تمرینات مداوم و بلند مد

    کریم، دین، روانشناسی خود، سروتونینقرآن دوپامین، لوب فرونتال،:  کلیديواژگان
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  مقدمه
هــاي مــدرن در شــناخت رفتــار آدمــی را  پیــشرفت

بیوشـیمی  . مدیون توسعه در علوم فیزیولوژي اعصاب هـستیم     
در . کننـد  هاي این شناخت رافراهم می مغز و علم ژنتیک پایه 

، شـناخت رفتـار و   وم اعصاب شناختی  علچند دهه اخیر رشد     
اساس فیزیولوژي اعصاب ابهامات بـسیاري را        روان آدمی بر  

در چگونگی و تحلیل شیوه رفتار و اندیشیدن انسان بـراي مـا    
  . )1(روشن کرده است
گیـري رفتـار ویـا یـک حرکـت بـا فعالیـت         شـکل 

ثیر یـا  أهاي مغز تـ  باشد که سایر قسمت هایی از مغز می  قسمت
از نظر رفتاري دو   . خصوصی روي آن رفتار دارند    ه  بثیرات  أت

ــال     ــار فع ــک رفت ــروز ی ــیح ب ــسان در توض ــز ان ــسمت از مغ ق
هاي مربوط به سیـستم هیجـانی        قسمت اول، قسمت  : شوند می

ــه     ــوط بـ ــسمت دوم مربـ ــت و قـ ــک اسـ ــستم لیمبیـ در سیـ
هـاي   هاي هیجانی که قـسمت     گیري و یا مهار واکنش     تصمیم

  . )1(پیشین مغز هستند
 بـه بررسـی تجربـه دینـی از          این مقالـه مـروري    در  

  .پردازیم دیدگاه علوم اعصاب شناختی می
  

  روش هامواد و 
تشدید عملکـرد   تصویربرداري مثل هاي   با تکنیک 

مغناطیسی، تصویربرداري گسیل پـوزیترون و تـصویربرداري      
نامـه و   گسیل تـک فوتـون و همچنـین بـا اسـتفاده از پرسـش          

تـوان بـه مطالعـه       تیـپ مـی   بررسـی ژنو   خصوصیات خلقـی و   
  .تهاي مغزي دینداران پرداخت فعالی

   نقش سروتونین و دوپامین در تجربیات دینی
هاي مغز دو عدد بـوده کـه از نظـر نردبـان         نیم کره 

تکامــل آن از . باشــند تکــاملی جدیــدترین قــسمت مغــز مــی 
 2پستانداران از حدود پنجاه میلیون سال پیش شـروع شـده و          

 "اسـترالوپیتکوس  "ر انسان نماهائی ماننـد میلیون سال پیش د
تـرین صـفت تکـاملی ازدیـاد        اختـصاصی  .به اوج خود رسید   

 "هاي عصبی بوده که پیـشرفت شـایان آن را در             تعداد یاخته 
ــوان مــشاهده کــرد  مــی" هموارکتــوس" و "هموهــابیلیس . ت

دوران طالئی بزرگ شدن مغز در حدود یکـصد هـزار سـال             

 آغــاز و بــه انــسان " هموســاپینس" و" نئانــدرتال "پـیش در   
  .)2(شود ختم می

لوب پیـشانی مهمتـرین قـسمت تکامـل یافتـه مغـز           
مخصوصاً در انـسان و انـسان نماهـا ایـن قـسمت فـوق               . است

رتکس پـیش پیـشانی بـه       وکـ . العاده وسعت پیدا کرده اسـت     
عنوان یک میانجی در کنترل کارکردهاي شناختی سطح باال       

شانی مغـز، بـرخالف بلـوغ زود        رشد مناطق پیـ   . کند عمل می 
و تا اوایل بزرگسالی  هنگام دیگر مناطق قشري، ازاواخر بلوغ

هاي پیشانی شامل یـک      و الگوهاي رشدي لوب    یابد ادامه می 
  .)3(اي باشد فرایند سلسله مراتبی، دینامیکی، و چند مرحله

از لحاظ آناتومی قسمت پیشینی مغز در هر انـسانی    
لیت و کارکرد ایـن قـسمت بیـشتر      بوجود آمده است ولی فعا    

مطالعات مختلف نشان . ثیر آموزش و یادگیري است    أتحت ت 
هـا در مراحـل اولیـه رشـد انـسان          هرچه این آمـوزش    اند  داده

. آینـد  وجود می ه  تر ب  راحت تر و  باشد، ارتباطات مغزي سریع   
هاي انتزاعی،  احساس مسئولیت، روند اجتماعی شدن، فعالیت

القی همگی از کارکردهاي این قـسمت  رفتارهاي مدنی و اخ 
  .)1(باشد از مغزمی

هاي پیشانی بـه افـراد در رفتـار خـود       عملکرد لوب 
منظـور از  . کنند تنظیم کننده و هدف هدایت شده کمک می     

پاسـخ مـوثر اسـت کـه        و   احساس،   در این جا حافظه    "خود"
مراکز مهم درگیر در آن تمپـورال و کـورتکس پروفرونتـال            

  . )1(است
هـاي   هاي پیشینی مغز اثر مهاري بـر قـسمت      قسمت

ایـن اثـر مهـاري باعــث    . هیجـانی یـا سیـستم لیمبیـک دارنـد     
شود که رفتارهاي هیجانی انسان مثل رفتارهـاي جنـسی و            می

از نظـر نوروشـیمی،     . شود یا رفتارهاي پرخاشگرانه کنترل می    
واسطه هریک از از ارتباطات فوق یک ماده شـیمیایی اسـت          

هریک از اعمال مهاري . روترانسمیتر نام دارد   نو که اصطالحاً 
و یا تحریکی مغـز انـسان بـه واسـطه همـین نوروترانـسمیترها        

  .)1(گیرد صورت می
ــز ــامین نوروترانــسمیتر  انــسان عمومــاً  در مغ  دوپ

ــی    ــاري م ــسمیتر مه ــروتونین نوروتران ــی و س ــد تحریک . باش
  .)4(شود سروتونین باعث کنترل حاالت روحی فرد می
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دهد سیستم   ي وجود دارد که نشان می     شواهد زیاد 
تونینرژیک نقش مهمـی در تجربیـات      وهاي دوپامین زا و سر    

هـایی   پدیـده مراد از تجربـه دینـی در ایـن جـا،       ( .دینی دارند 
شناختی و معنوي است که بر اثر خودکـاوي بـر آدمـی               روان

شـود، کـه    مـی  نامیده» تجربه«از این حیث  . شوند  مکشوف می 
احـساس    در کـار اسـت؛  اتیم و مـشاهد شناخت مستقی   در آن 

تجربه این اسـت کـه یگـانگی همـه چیزهـا و فقـدان            صاحب
 و بـین  )اسـت   کـرده   هرگونه غیریت و تمایز واقعی را تجربـه       

هاي کد کننده براي فعالیت دوپامین یا سـروتونینرژیک و    ژن
ــود دارد    ــاط وج ــداري ارتب ــت و دین ــزان معنوی ــه . می مطالع

نامه، ارتباط مهمی بـین   سط پرسش گیري خلق و خو تو     اندازه
 با لـوب پیـشانی مغـز و         5HT1Aتوانایی پیوند شدن گیرنده     

  .)6، 5( نشان می دهد"تعالی خود"
 انجام  2002 تا   1994ي  ها  سالهاي که در     با تحقیق 

شده است؛ نشان داده شده است که بی نظمی مفرط دوپامین            
ــی   ــیزوفرنی، ب ــث ش ــروتونین باع ــاهش س ــده   و ک ــی عق نظم

خـشکه مقـدس   (مذهبی بودن  ط با افزایش در   باسی، مرت وسو
داروهاي ضد روان پریشی که اعمال دوپامین       . شود می) بودن

کنـد و عـواملی کـه     را در سطح سیستم لمبیـک متوقـف مـی       
دهـد، باعـث کــاهش در    سـروتونین مرکـزي را افـزایش مــی   

  .)8، 7، 4(شود رفتارهاي متعصبانه دینی در این بیماران می
م زا که به نظر می رسد باعـث افـزایش    عوامل توه 

شوند با کاهش فعالیـت   تعصب دینی یا تجربیات راز آلود می    
سروتونین زایی مرکزي و افزایش انتقال دوپامین مرکزي این 

دهـد کـه تـوهم       شواهد بیشتر نشان می   . دهند کار را انجام می   
زاها از طریق بازدارندگی فعالیت سروتونین زایـی و افـزایش      

کننـد و   دوپامین در مناطق پیشانی گیجگاهی کار مـی   فعالیت  
و دیگر توهم زاهـا     توهم زا    عمل داروهاي    محلباعث یافتن   

 HT2A-5ژنی که رسپتور    . شوند  می 5HT2Aیعنی گیرنده   
لـل  آ قرار گرفته اسـت و از  q14-q21 13کند در  را کد می

این رسـپتور از طریـق نقـش پـذیري        . رسد مادري به ارث می   
ــ  نقــش پــذیري شــکلی از . شـود  ک ژن؛ بیــان مــیپلـی مورفی

. شـود  مـی  شکاف ژنتیکی است که منجر به هشیاري پراکنده       
  .)9(کنند هاي نقش پذیر عمل می ها روي این ژن آنتوژن

ــصوصاً  ــامین، مخ ــت دوپ ــک  فعالی ــت لمبی  - فعالی
بنـابراین  . کند پروفرونتال بر اساس تحریک مستقیم عمل می       

یـک   بـه علـت یـک آنتـوژن،     دوپامین  - اگر فعالیت لمبیک  
شـود   تمرین دینی یا فاکتورهاي دیگر افزایش یابد، باعث می  

آشـکار اسـت سـاختار      . فرد آن تجربه را بیـشتر تکـرار کنـد         
ــی،     ــصب دین ــامین در تع ــش دوپ ــانجیگري نق ــلی در می اص

  .)10(هاي فرونتال هستند لوب
اختالل در کارآیی سروتونین زایی و دوپـامین در          

ــل  ــاهی در انــسان در   کورتیکــال پرومح فرونتــال و گیجگ
ــسردگی  ــل اف ــی مث ــتالالت ،شــیزوفرنی، اخــتالالت روان  اخ

منـاطق  . دوقطبی، پارکینسون، هانتینگتون و اعتیاد وجود دارد 
جلویی گیجگاهی به طور واضحی مـرتبط بـا خـود اجرایـی             

ـ      شود همه این سندرم    است که باعث می    ثیر منفـی  أهـا یـک ت
  .)11(داشته باشند "خود"روي 

PFC   مغـز انـسان اسـت کـه در           آخرین قسمت از
 با بـالغ شـدن در دوران      شود که معموالً   دار می  اونتوژنی میلین 

 PFC. گیـرد  کودکی و نوجوانی اولیه این کـار صـورت مـی    
کنـد و بـه    هاي مدیودورسال دریافـت مـی      عالئمی را از هسته   

کورتکس موتور اولیـه و سـپس پرومـوتر و موتـور و بخـش            
همـه ایـن    . فرسـتد  هاي پروفرونتال مـی    تال لوب خلفی و اوربی  

 اتمـام  هـاي  محـل  اعصاب وابران بازدارنده را به      PFC مناطق
بنابراین یک هدایت   . فرستند در  مناطق دیگر مغز و نخاع می       

  .)11( پیشنهاد شده استPFCیا نقش تنظیمی براي 
هاي فرونتال به وسیله فیبرهاي دوپامین کـه از        لوب

گیرنـد، پوشـانده    و جسم سیاه نشات میمنطقه پوست شکمی  
 بـراي   منطقه پوست شکمی پاسخ نورون دوپامینی  . شده است 

هـاي رفتـاري و    تسهیل تشکیل ارتباط بین تحریکی که پاسخ     
کند و باعث به دسـت آوردن پـاداش          پاداش را پیشگوئی می   

تـرین   کورتکس اوربیتو فرونتال، پیچیده   . شود، الزم است   می
بـه  . کنـد  با تحریک و پاسخ را کامل میسطح ارتباط تقویت  

 -طور خالصه تحریک انتهاهاي دوپامین در سیـستم فرونتـال    
 پاداش  -لمبیک، سوبسترایی براي قویترکردن سیستم تقویت     

دهد و باعث تمایل بیشتر فرد براي انجام اعمال         را تشکیل می  
  .)12(شود دینی می
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هـاي فرونتـال     هاي دوپامین لوب   نوروشیمی سیستم 
ها و پلی مورفیسم ژنتیکی شـکل داده    وسیله تعدادي از ژن   به  

ــر   کــد مــیCOMTژنــی کــه بــراي . شــود مــی شــود، درگی
اهمیـت آمـاري ارتبـاط تغییـرات     . کاتابولیسم دوپامین اسـت   

پروفرونتـال  ) معرفتـی ( با عملکـرد شـناختی    COMTفنوتیپی  
ــت  أیت ــده اس ــد ش ــسان. ی ــا ژن  در ان ــی COMTه  داراي پل

اش اسـت کــه باعـث ایجــاد    کـد کننــده مورفیـسم در تــوالی  
  .)13(فنوتیپ رفتاري مرتبط با تجربیات دینی است

 است  COMT و ژن    HT2A-5ارتباط مهمی بین    
ــوتیزمکــه باعــث جــذب  ــراي هیپن  در حالــت هموزیگــوت ب

 در VAL/VAL و ژنوتیـــــپ 5HT2A در TTژنوتیـــــپ 
COMT ویژگی مستعد بـه هیپنـوتیزم شـدن بـا دینـی            .  است

هـا تغییراتـی را در       رسد ایـن ژن    به نظر می  . ردبودن ارتباط دا  
  .)13(دهند میزان اشان در افراد بالغ نشان می

هـاي    کـه بـراي راه   5HT2A وCOMTهـاي   ژن
درگیر در تولیـد، نگهـداري و تجزیـه      شود   متابولیکی کد می  

اینـدو ژن درافـراد بـالغ بـا رفتـار            .دوپامین و سروتونین است   
  ).1شکل (دینی وجود دارند

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یابد می افزایش معنویت و تعالی خود نئوکورتکس، و هیپوکامپ راف، در سروتونین کاهش با .1 شکل
  

و DRD4 پلی مورفیسم روي ژن گیرنده دوپـامین 
VMAT2 )  ــل در ســاختن ــده محــصوالت دخی ژن کــد کنن

 "خـود تعـالی  "مـرتبط بـا شـدت معنویـت و درجـه          ) دوپامین
  .)14(شخصیتی هستند

اي مـرور شـده در ایـن بخـش همـه داللـت              ه داده
ــی ــدارهاي       م ــژه ازم ــه وی ــک مجموع ــه ی ــن ک ــر ای ــد ب کن

کننـد و مـدار دینـی مغـز را           نوروشیمیایی میانجی گـري مـی     
  .کنند تنظیم می

  مدل مشروط تنظیم نوروشیمی تجربیات دینی
هـا در کنـار هـم پیـشنهاد          با کنار هم گذاشتن داده    

ـ    ی بـه صـورت زیـر    شده است که یک مسیر براي تجربـه دین

 شـروع  ؛تجربه دینی با کاهش در اراده که گذرا اسـت    . است
شود، سپس جریانی از تصاویر و اثراتی که در کل مراحل  می

در ادراك از خود وجود دارد، و در انتها بـصیرت، شـادي و            
البته همه تجربیات دینـی ایـن       . آورد خوشایندي به وجود می   

  .)15(عناصر را ندارند
شود که در اکثـر مـوارد وجـود دارد و            اما ادعا می  

شبیه سازي تجربیات دینی به عنـوان یـک مرحلـه دینامیـک             
هـاي مغـزي    کنـد کـه تجربیـات دینـی بـا جایگـاه        کمک می 

در سـطح نـورو شـیمی، کـاهش گـذرا در            . ارتباط پیدا کنـد   
فعالیت دوپامین پروفرونتال و کاهش فعالیت سروتونین زایـی   
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ابق با وقفه حاالت ارادي     و کورتکس گیجگاهی جلویی  مط     
  .)15(در آغاز یک تجربه دینی است

 کاهش مـی یابـدو   PFCبه تدریج بازدارندگی در   
 ، PFCترکیب آن با فعالیت باالي سیستم لمبیک وبرگـشتن      

ــی     ــود م ــه وج ــصیرت را ب ــوزش و ب ــه آم ــک مرحل . آورد ی
هاي گیجگاهی جلویی به طور شـدیدي هـم بـا سیـستم              لوب

ــوب  ــا  ل ــم ب ــک و ه ــت  لمبی ــصال اس ــال در ات ــاي پرفرونت . ه
ــا   لــوب ــه ب ــدگی دو جانب ــال در تــوازن بازدارن هــاي پروفرونت
بنابراین حذف بازدارندگی روي . هاي گیجگاهی هستند لوب
هاي گیجگاهی مثل تحریک دوپـامین، افـزایش دهنـده      لوب

شـود لـوب     میزان فعالیت در سیستم لمبیک است و باعث می        
  .)15(گیجگاهی بسیار فعال شود

سروتونین بـه عنـوان یـک بازدارنـده مقـوي روي            
 در سیـستم لمبیـک شـناخته     هاي دوپامینی، مخـصوصاً    نورون

 افــزایش HT-5شــده اســت و بنــابراین حــذف بازدارنــدگی 
دهــد و در نتیجــه  ثیر قــرار مــیأفعالیــت دوپــامین را تحــت تــ
  .)16(آورد تجربیات دینی را به وجود می

فراوانـی در    بـه    HT2A-5ایم که رسـپتور      ما دیده 
PFCــان مــی ــن رســپتورها عملکــرد  . شــود  بی ــک ای و تحری

ـ  طـور خـود   ه  که ب  دهد به طوري   پروفرونتال را افزایش می    ه ب
اعمال دینـی   . یابد خودي فعالیت دوپامین لمبیک افزایش می     

قادرند هم سیستم لمبیک و هم سیستم پرفرونتـال را افـزایش      
و گــذرا در دهنــد امــا تنهــا بعــد از یــک بازدارنــدگی اولیــه  

فعالیــت . دهنــد عملکــرد پروفرونتــال ایــن کــار را انجــام مــی
گردد و بنـابراین   پروفرونتال به آهستگی به سطح نرمال بر می       

در برخورد با جایگاه لمبیک و گیجگاهی در پدیده شناختی          
منطقـه هیپوکامـپ در ایجـاد      . کند تجربیات دینی دخالت می   

 در ایجــاد حـس یگـانگی و وحــدت و متطقـه هیپوتـاالموس    
اکستازي دینـی، حـس یگـانگی، بـصیرت و معنویـت فعـال              

  .)17(است
  

  بحث
از نظـر نوروسـایکولوژي، رفتارهـاي دینـی بـه دو       

دسته رفتارهاي لیمبیکی که بیشتر رفتارهاي هیجانی و مقلدانه  

باشد و نیز رفتارهاي دینی فرونتالی که ناشی از مهار           دینی می 
آن رفتـاري ازنظـر     . شـود   تقسیم مـی   ،است رفتارهاي هیجانی 

شود که آگاهانه و در نهایت معطوف     دین کامل محسوب می   
در ادبیـات دینـی     . به اخالقی برخورد کردن یک مومن باشد      

هـاي   رفتار پرهیزگارانه همان رفتار مهاري انـسان بـر خواسـته         
باشد و رفتارهاي عبادي نیز باید در نهایت باعـث      لیمبیکی می 

  .)15(ومن شودتقویت اخالق دریک فرد م
 جایگاه تجربیات   علوم اعصاب شناختی  از دیدگاه   

بـــسیاري از .  در مغزانـــسان یکــی هـــستند "خـــود"دینــی و 
هاي اخالقی انسان مثل صبر، راست گـویی، رعایـت        واکنش

عدالت و پرهیز از عصبانیت همگی رفتارهایی مهاري هـستند    
آید در واقع به زبـان   و وقتی در دین صحبت از مهار نفس می   

ــصاب شــناختی  ــوم اع ــک  عل ــستم هیجــانی و لیمبی ــار سی  مه
  .)15(باشد می

عصب شناسان نشان دادند که قـسمت لـب آهیانـه           
 آنهـا  . مـوثر اسـت  "یگـانگی بـا جهـان   " مغز در ایجاد حـس 

کـه سـاختارهاي مغـز انـسان موجـب شـوق معنـوي         معتقدند
  .)18(شوند می

ــان    ــر روي راهبـ ــده بـ ــام شـ ــشات انجـ ــا آزمایـ بـ
 تـصویر بـرداري   وداییان تبتـی بـا اسـتفاده از    فرانسیسکانی و ب  
هـاي فرونتـال و      ، فعالیـت افزاینـده در لـوب       گسیل پوزیترون 

) 3 و 2شـکل  (کاهش فعالیت در لوب پارتیال فوقـانی خلفـی        
  . )19(در پایان مراقبه  مشاهده شده است

  

  
ز SPECT تصاویر مقایسه .2 لشک  فردي و عادي فرد در مغز ا
 هدد می انجام مراقبه که
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  عادي فرد و دینی فرد بین مغزي تصویر مقایسه .3شکل

  
هـاي   شواهد زیادي مبنـی بـر ارتبـاط بـین میـانجی          

مـشخص  . نوروشیمیایی و عصبی با تجربیات دینـی مرورشـد        
 و تجربیات دینـی هـر دو        "خود"شده است که نوروآناتومی     

ــستم     ــت و سی ــمت راس ــویی س ــاهی جل ــش گیجگ روي بخ
یعنـی تجربیـات    . گیرنـد  ل قرار می  و شبکه پروفرونتا  لیمپیک  

کننـد    هر دو از یک شبکه عصبی استفاده می        " خود "دینی و 
 اسـت تـا شـکل    "خـود "و بنـابراین تجربیـات دینـی نیازمنـد     

  .)19(بگیرد
تعدادي از تمرینات دینـی بـراي تـسهیل در تغییـر           

 با کاهش اخـتالف بـین خـود رایـج و     شکل خود، مخصوصاً 
عملکـرد  . کرد پروفرونتال اسـت   خود ایده آل با افزایش عمل     

 ایجاد مـی  "حس یگانگی با جهان   "پروفرونتال منجر به یک     
کند و خود ایده آل را با حس قوي از اراده و فاعل بودن بـه               

  .)15(آورد وجود می
با مسن شدن افراد این خود ایده آل در اثر مبـارزه           

 به کرات "خود"این . آید    عادي به وجود می    "خود"افراد با   
سط فیلسوفان و دانـشمندان بـه عنـوان یـک عامـل گمـراه              تو

گویند که خـود وجـود    گیرد و می   کننده مورد حمله قرار می    
گوینـد هـیچ آدمـک یـا         از یک نقطه نظر درست مـی      . ندارد

اي وجود نـدارد کـه در مغـز نشـسته باشـد و رفتـار را             کوتوله
توان ثابت کرد که هوشـیاري قابـل         به آسانی می  . کنترل کند 

ولی باید توجه کـرد     . یه است و یک امر یکپارچه نیست      تجز
 "حس یگانگی بـا جهـان    "اند   توانند و توانسته   ها می  که انسان 

  .)15(را تجربه کنند

 داراي چنـد مرحلـه   "خـود "در کلیه مذاهب تغییر    
وقتـی فــردي خـود را ســرگرم موضـوعات ناشایــست    . اسـت 

کند،  ا میافتد و وقتی خود را قربانی خد کند به بردگی می می
با مرگ خود قدیمی؛ خود     . شود اشراق و آزادي نصیبش می    

 خود را با عبارات متناقض مثـل        معموالً. شود جدید متولد می  
غیر واقعی و واقعی، گـذرا و قـائم بـه ذات، فـانی و نیرومنـد            

  .)15(کنند توصیف می
ــده ــد کــه     ع ــاعی معتقدن ــشناسان اجتم اي از روان

شود و یکی از   ساخته میشخصیت یا خود از لحاظ اجتماعی     
ثیرات عملـی دیـن بـر روي      أت. ارکان هر اجتماعی دین است    

 قابل مالحظه است و بنابراین الزم است ما بـه اعمـال            "خود"
 "خـود "هدف همه مـذاهب تغییـر      . دینی توجه بیشتري کنیم   

است یا به عبـارت دیگـر دیـن در جـستجوي تغییـر خـود بـا             
  .)15( در اجتماع استهدف داشتن تعامالت بهتر با دیگران

این تغییر در خـود توسـط نمـاز خوانـدن، مراقبـه،             
، ذکـر  قرآناقرار به معاصی، خواندن کتاب مقدس، خواندن        

گفـتن بـا تـسبیح، دعـا کـردن همـراه بـا زانـو زدن و صــلیب         
همه تمرینات باال یک تمرین دینی گذرا است . کشیدن است

ن ایـن اسـت   هدف غایی ادیا. شود و باعث رفتار اخالقی نمی   
که فرد در رفتار و اخالق خود تغییر حاصل کنـد و بـه خـود          

هاي  تعالی برسد که این امر تنها با تمرینات مداوم و مدیتیشن     
  .)15(طوالنی میسر است

سه آیه . )20(است  کلمه نفس معادل خودقرآندر 
ی وجود دارد که کلمه نفـس در آن بـه کـار بـرده شـده             قرآن

  .است
ــسِی إِنَّ ": 53 ســوره یوســف آیــه -1 ــرِّئُ نَفْ ــا أُب مو

کنم چـرا    و من نفس خود را تبرئه نمى"النَّفْس ألَمارةٌ بِالسوءِ  
  )نفس اماره (.کند  به بدى امر مىکه نفس قطعاً

 ولَا أُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ "   2 سوره قیامت آیه -2
نفس . (گر  سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و مالمت"

  )لوامه
ئِنَّۀُ"    27 سوره فجر آیه -3 طْمالْم ا النَّفْستُها أَیی"  

  .اي نفس مطمئنه
  .)21(این سومین نفس و همان خود متعالی است
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گیرند به  وقتی این سه آیه در کنار هم قرار می
تر   از مراحل پائین"خود"عنوان الگویی براي تغییر تدریجی 

  .شوند  مطرح می"خود"ترین مرتبه   عالی رسیدن بهو نهایتاً
این تغییر شکل تدریجی بسیار شبیه مراحل توضیح 

در این مدل یک . استداده شده توسط مکنانا و ویلدمن 
و ) نفس اماره(افزایش در اثرات منفی و تحریک کننده 

بعد از کاهش . آید به وجود می) نفس لوامه(دیالوگ درونی
نی یک تغییر در ادراك و در کنترل ارادي و چرخش باط

سپس افزایش در اثرات مثبت و . آید آگاهی به وجود می
  .)22(آید به وجود می) نفس مطمئنه(حس انبساط خاطر 

هر کدام از این تجربیات یک اثر تکاملی دارد و 
شود که این   جدید می"خود"باعث به وجود آمدن یک 

نی  آرام تالش طوال" خود"این.  آرام و شاد است"خود"
عارفان ایرانی با . طلبد مدت را در انجام تمرینات دینی می

حاالت زهد، خوف و حیرت را تجربه ) مراقبه(چله نشینی
 "خود"این سه حالت در واقع مراتب متفاوت . کنند می

  .)22(است
  

  نتیجه گیري
تکامـل   رسد مغز در انسان به طور طبیعی به نظر می

. بـه دینـی داشـته باشـد       هایی بـراي تجر    پیدا کرده تا مکانیسم   
کنـد کـه رفتارهـاي اخالقـی          ثابت می  علوم اعصاب شناختی  

مانـدگاري و  . باشـد  جزوي از رفتارهاي کنترلی و مهاري مـی  
گیـري ارتباطـات مغـزي        چنین رفتارهایی منوط به شکل     ءبقا

. آیـد  آن است که در اثر تمرینات مداوم دینی بـه دسـت مـی      
 مغـزي  هـایی از  محل اعمال دینی باعث فعال شدن مداري در      

برنـد و شـامل      شود که از آن به عنوان صلیب دینی نام می          می
 اوربیتــو فرونتـــال، گیجگـــاهی راســـت، سیـــستم لیمبیـــک 

جایگــاه . و سیــستم ســروتونین و دوپــامین اســت) آمیگـدال (
 در مغـز بـا صـلیب دینـی همپوشـانی دارد، در نتیجـه               "خود"

دت بـر روي مغـز   انجام اعمال دینی مانند مراقبه در طوالنی م   
شـود بـه     اثر گذاشته و باعث تغییر در عملکرد پروفرونتال می        

  .شود طوري که فرد از خود عادي تبدیل به خود متعالی می
  

  تشکر و قدر دانی
بدین وسیله نویسندگان، مراتب تشکر و قدر دانـی     
خود را از آقاي مهدي صوفیان به علت طرح ایده و همکاري 
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