
تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان شناسی دین

پدیدآورده (ها) : هادیان، سید علی؛غروی، سید محمد؛آذربایجانی، مسعود
(ISC/علمی-پژوهشی) روانشناسی :: مطالعات اسالم و روان شناسی :: پاییز و زمستان 1392 - شماره 13

از 25 تا 46
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1064467 : آدرس ثابت

دانلود شده توسط : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تاریخ دانلود : 18/04/1398

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان مجالت، دریافت نموده است، بر این اساس
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه

مقاالت در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز الزم، از
صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به

صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجالت تخصصی نور

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1064467
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1064467
https://www.noormags.ir/view/fa/rules
https://www.noormags.ir
https://www.noormags.ir
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  چكیده

شناسـی دیـن اسـت.     طرح و بررسی تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان ،هدف از این نگاشته
نظرات و  ،منظور بدین ؛اند سنادی گردآوری شدهتحلیلی بوده و اطالعات به شیوه ا _ روش پژوهش توصیفی

بنـدی گردیـده و در برخـی مواضـع      شناسان در این زمینه از ابتدا تا به امروز بررسی و دسته تحقیقات روان
دهی و تقویت یـا   ترین عوامل شكل دهد والدین از مهم های الزم ارائه شده است. این بررسی نشان می تحلیل

گوناگون نظیر باورها و رفتارهای دینـی خـود، نـوع     های روشان خود بوده و از تضعیف دینداری در فرزند
دلبستگی با فرزندان، روابط عاطفی با آنها، سبك فرزندپروری و نوع رسیدگی به نیازهایشان بـر دینـداری   
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  مقدمه

مختلـف   هـای  دینداری از ابعاد مهم شخصیت انسان و دارای آثار ژرف و گسترده در ساحت
گیری و قوت و  شناخت عوامل مؤثر بر شكل ،به همین دلیل ست؛فردی و اجتماعی زندگی او

انند از قبل تولد فرد آغـاز و  تو است. این عوامل كه می ای ضعف دینداری، دارای اهمیت ویژه
شناختی، اجتمـاعی، محیطـی،    هایی نظیر عوامل زیست به گروه ،تا پایان عمر او اثرگذار باشند
تـرین عوامـل    یكی از اساسـی  ،). در این میان1391اند (هادیان،  شخصیتی و غیره قابل تقسیم

  های والدین و نحوۀ تعامل آنان با فرزند است. دوره كودكی، ویژگی

پـرداز بـه    شناسـان نظریـه   ای در شخصیت آدمی دارد. عموم روان وران كودكی نقش پایهد
گیری شخصیت فـرد تأكیـد كـرده و شـواهد ایـن       اهمیت این دوران و تأثیر والدین در شكل

؛ فیسـت و فیسـت،   1387اثرگذاری در خود آنان و نظریاتشان ظهـور كـرده اسـت (شـولتز،     
های انسـان در كـودكی بـه وجـود     1»بنه روان«، باورها، و ترین عادات ). بیشترین و مهم1386

سـالگی   كودك در پنج«گوید:  _ می شناس رشد روان _ 2). گزل11، ص1371آیند (عطاران،  می
  ).16، ص1364نژاد،  (شعاری» نسخه كوچك شخص جوانی است كه بعداً خواهد شد

شـك   ). بـی 90ص، 2009سهم عمده تأثیرات در ایـن دوره از آن والـدین اسـت (هـود،     
طـور عمـده در كـودكی و توسـط والـدین       دینداری نیز از این قاعده كلی مستثنی نبـوده و بـه  

  تواند شكل بگیرد. می

باشد و به تبع دین، ابعاد و مراتب گونـاگون   مقصود از دینداری تقید و پایبندی به دین می
؛ 1384زنـد،   دارد كه مورد توجه متفكـران داخلـی و خـارجی قـرار گرفتـه اسـت (شـجاعی       

؛ قـدرتی و مهریـزی،   1385؛ فقیهی و دیگران، 1384فرد،  ؛ فقیهی و خدایاری1384داوودی، 
 هـای  شـود: سـاحت   ). در یك تقسیم، دینداری به هفـت بعـد و سـاحت تقسـیم مـی     1389

توضیح اینكه دیانـت انسـان    ؛عقیدتی، هیجانی، ارادی، اخالقی، مناسكی، اجتماعی و تجربی
هـا   هیجان ،كند؛ ثانیاً ای از عقاید در باب هستی، خدا، انسان و غیره می مجموعه دارای ،را اوالً

 ،انگیـزد؛ رابعـاً   ها و آرزوهایی در او برمـی  آرمان ،آورد؛ ثالثاً و عواطف خاصی را در او پدید می
سـازد؛   صفات اخالقی ممـدوحی را در او پدیـد آورده و صـفات مـذمومی را از او محـو مـی      

آثار و نتایج اجتماعی معینـی   ،دارد؛ سادساً ال خاصی اعم از گفتار و كردار وامیبه اعم ،خامساً
  ).92و  91، ص1389سازد (ملكیان،  انسان را دارای تجارب دینی می ،دارد و سابعاً
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www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  27  شناسی دین ری فرزندان از منظر روانتأثیرات والدین بر دیندا

  

های فكری و رفتاری  منظور نگارنده از تأثیر والدین بر دینداری فرزندان، اثرگذاری ویژگی
الذكر اسـت. در ایـن پـژوهش ایـن تـأثیرات از منظـر        عد از ابعاد فوقوالدین بر یك یا چند ب

  گردد. بیان و تحلیل می ،بندی شناسی دین دسته روان

  شناسان متقدم بر تأثیر والدین بر دینداری فرزندان تأكید روان

تقسـیم   توان بـه دو دوره  شناسی دین را می توجه به نقش والدین در دینداری فرزندان در روان
هــای تجربــی رایــج در  پــژوهش دورۀ دوم: ؛هــای تجربــی قبــل از پــژوهش دوره اول: نمــود؛

  كنیم. شناسی. در ادامه به عمده نظریات دوره اول اشاره می روان

تـوان   هـای كـودكی مـی    بذر عواطف دینـی را در نخسـتین مـاه    1از نظر جی. استنلی هال
رخـورداری آرام و باطمأنینـه و   كاشت. این كار با مراقبه دلسوزانه از جسم كـودك از طریـق ب  

تـوان بـه رشـد     پذیر است. بدین روش می های شدید و احساسات تند امكان پرهیز از محرك
حس اعتماد، قدردانی، وابستگی و عشق یاری رساند؛ عواطفی كه نخست متوجه مادر بوده و 

  ).108، ص 1386بعد از آن به خداوند معطوف خواهد شد (وولف، 

در بیان منشأ دینداری، آن را به نـوعی تكـرار دوره    ؛خوبی با دین نداشتكه میانه  2فروید
 ،شـدۀ پـدر نیسـت؛ درنتیجـه     كودكی فرد دانسته كه خدا چیزی جز پدر متعالی یعنی فرافكن

توضـیح   3روابط انسان با خدا به روابط او با پدر (والدین) خود كه فروید آن را با عقدۀ ادیـپ 
مفاهیم الوهیت و تصـور خـدا را    4پویشی شناسان روان روان ،كلی طور داد، بستگی دارد. به می

؛ وولـف،  255، ص2009داننـد (نلسـون،    دار در تجربیات و حوادث اولیـه زنـدگی مـی    ریشه
  ).457، ص1386

معتقـد اسـت آنچـه در دینـداری      6،ترین شاگرد بالواسطه ویلیام جیمز مهم 5،جیمز پرات
ای از تصـاویر،   های زندگی در نظـام زنـده   ستین سالانسان مهم است این است كه فرد در نخ

تقریباً همۀ نمادهای مـذهبی كـه در زنـدگی فـرد      ،كلمات و اعمال دینی غرق شود. به نظر او
خواهند فرزندانی دینـدار   شوند. او به والدینی كه می در زمان كودكی وارد تجربۀ او می ،مؤثرند

در مقابل فرزندان كـامالً ظـاهر سـاخته و بـه آن     كند دینداری خود را  توصیه می ،داشته باشند
خود از این حركات پیـروی كـرده و    جلوۀ بیرونی بدهند؛ كودك براساس قانون تقلید، خودبه

  ).699و  698، ص1386در نگرش و احساسات آنها سهیم خواهد شد (وولف، 

                                                           

1. Hall, G. S.  2. Frued, Z. 
 

3. Pedipus complex  4. psychodynamic  

5. Pratt, J. B.  6. James, W.  
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دانـد كـه    عواطف فرزندی می ۀیافت عاطفه دینی را تعمیم ،شناس فرانسوی روان 1،یر بوه پی
طبیعی در درجۀ اول متوجه والدین است. پدر و مادر نخستین خدایان كودك و مظاهر طور  به

این  ؛فهمد كه والدین فاقد صفات آسمانی هستند عشق و هیبت در او هستند. وقتی فرزند می
). 28، ص1991كننـد (وولـف،    منتقل مـی  ،صفات را به قدرتی معنوی و كامل كه خدا باشد

معتقد بود بـا خـدایان غالبـاً ماننـد والـدین پراقتـدار رفتـار         ،گراشناس رفتار روان 2،جرج وتر
رابطۀ بـا خداونـد متـأثر از روابـط فـرد بـا        ،). بر این اساس121، ص1991شود (وولف،  می

  باشد. والدین خود می

برای تجربه دینی و مذهبی سه شكل عمده قائـل   ،شناس نروژی روان 3،هارالد شیلدروپ
ها، احساس گناه و ترس به همراه اشتیاق  اول كه بارزترین احساسدر شكل  ،است؛ به نظر او

پـذیری و كفّـاره اسـت، ارتبـاط بـا پـدر اهمیـت اساسـی دارد و در شـكل دوم كـه            به سلطه
اش اشتیاق به خداوند، تقرب به او و آرزوی رسیدن به صلح و آرامش در خداسـت،   مشخصه

  ).451ص، 1386بیشتر رابطه فرد با مادر مهم است (وولف، 

تصور خدای پذیرنـده   )1نیز سه نوع تصور از خداوند را تشخیص داد:  4اریك اریكسون
تصور خدای هدایتگر كه مرتبط با پدر اسـت و   )2 ؛و مهربان كه مرتبط با تجربۀ مادری است

  ).253، ص2009تصویری پیش از والدین (نلسون،  )3

های پیمایشـی   نه بررسی ،هستندهای موردی  نظرات فوق گرچه معموالً متّكی بر پژوهش
اما همه در این وجه مشتركند كه دینداری و ارتباط شخص با خدا به نحـو اساسـی    ؛روشمند

  متأثر از دوران كودكی و روابط او با والدین خویش است.

  پردازیم. های تجربی می آمده در پژوهش دست در ادامه به نتایج به

  زندانفرد والدین در دینداری فر نقش منحصربه

هـای دینـی    دهد كه كودكان موجوداتی معنوی بوده و تمایل ذاتی به ایـده  ها نشان می بررسی
گیـرد (هـود،    ای بـه خـود مـی    اما این استعداد درونی عمدتاً توسط والدین شكل ویژه ،دارند

كوشـند تـا بـه     ). آنجا كه دین در زندگی نقش اساسی دارد، والـدین مـی  90و  89، ص2009
_ فرزندانشـان را بـه دیـن خـود پیونـد نماینـد        حتی گاهی اجبار و تنبیه لف _های مخت شیوه

ای از باورها از پیونـدهای گروهـی    ). كودكان قبل از اكتساب مجموعه16، ص2000(آرگیل، 

                                                           

1. Bovet, P.  2. Vetter, G. B.  

3. Schjelderup, H.  4. Erikson, E.  
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یابنـد و   ... مـی وشوند؛ یعنی ابتدا خود را مسیحی یا مسـلمان   خود مثل دین و قومیت آگاه می
آموزند كه به عنوان یك مسیحی یا مسلمان قرار است چه باورهـایی داشـته باشـند.     سپس می

گیرد كه اثرگذارترین آنها والدین است  توسط عوامل مختلفی صورت می 1سازی این اجتماعی
  ).246، ص2009(نلسون، 

های بسیاری نقش ویژه والدین در دینداری فرزندان را روشـن سـاخته اسـت. در     پژوهش
گـذاری   اهمیت تأثیرات مختلف بر رشد دینی خود را نمره تا از افراد خواسته شد ،یك بررسی
(بـا  دوسـتان در رتبـه سـوم     تـر)  (كمی پـایین و رتبه دوم ، پدر )بیشترینرتبه اول (كنند؛ مادر 

دانشجو برای تشخیص عوامل مهم تأثیرگـذار بـر    878قرار گرفتند. در بررسی فاصله زیادی) 
%) قـرار  15%) و در رتبـه بعـدی دوسـتان (   44ین دارای بیشـترین تـأثیر (  باورهای دینی، والد

گرفتند. در تحقیقی دیگر، مادر اولین، كلیسا دومین و پدر سومین عامل مؤثر بر دینداری افـراد  
روی دانشجویان نیـز   2). پژوهش آلپورت246، ص1997تشخیص داده شد (بیت هاالهمی، 

ین زیربناهای احساس نیاز دینی دانشجویانند (وولـف،  تر والدین یكی از اساسی كه نشان داد
  ).786، ص1386

  تأثیر دینداری والدین بر دینداری فرزندان

های مؤثر والدین بر دینداری فرزنـدان، باورهـا و رفتارهـای دینـی آنـان اسـت.        یكی از جنبه
دان اسـت.  های اصلی دیانت در فرزن كننده بینی دینداری و اهمیت آن نزد والدین یكی از پیش

ادراك اهمیت دیـن نـزد    كه آموزان كاتولیك دبیرستانی مشخص نمود پژوهشی بر روی دانش
اصلی دیانت در  ۀكنند بینی والدین، محیط خانوادگی مثبت و اعمال دینی درون خانه سه پیش

ای كه با والدین و فرزنـدان بزرگسالشـان    ). در مصاحبه114، ص2009نوجوانان است (هود، 
دیانت فرزندان عبارت بود از: دیانت والدین، كیفیت  ۀكنند ترین تعیین اساسی ،صورت گرفت

ــژوهش117، ص2009روابــط خــانوادگی و ســاختار ســنتی خــانواده (هــود،    ،). در یــك پ
بـه   60تـا   50همبستگی میان باورها و رفتارهای دینی والدین و فرزندان سنین مدرسـه، بـین   

ر در كلیسا و كمترین مقدار در میزان دعا بود (آرگیل، دست آمد كه بیشترین مقدار برای حضو
همبسـتگی میـان حضـور پـدر و مـادر در كلیسـا و        ،). در تحقیقی دیگر16و  15، ص2000

و  56/0) و همبستگی با حضور فرزندان در كلیسا (4/0و  59/0نگرش فرزندان به مسیحیت (
هت فرزندان بـا والـدین در   ). شبا100و  99، ص1997) به دست آمد (بیت هاالهمی ، 65/0
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رفتار دینی خیلی بیشتر از شباهت در امور دیگری چون سیاسـت، ورزش و سـرگرمی اسـت.    
  نتایج زیر در بررسی همبستگی بین رفتارهای فرزندان با دوستان و والدینشان به دست آمد.

  

  فرزند _ دوستان  فرزند _ والدین  موضوع 

  20/0  57/0  رفتار دینی 

  16/0  32/0  رفتار سیاسی 

  16/0  13/0  ها  ورزش

  10/0  16/0  ها سرگرمی

  05/0  07/0  عادات غذایی 

هـا نشـان    توانند بر دیانت فرزندان تأثیر بگذارند؟ بررسـی  والدین با كدام رفتارهای دینی می
های دینی درون منـزل مثـل شـركت دادن آنهـا در      دهد كه مشغول نمودن فرزندان به فعالیت می

تاب مقدس، صحبت دربارۀ موضوعات دینی در خانواده، بردن آنـان بـه امـاكن    دعا و خواندن ك
مذهبی، شركت دادنشان در خدمات و مناسك مـذهبی و فرسـتادن آنهـا بـه مـدارس دینـی؛ از       

). در 17و  16، ص2000؛ آرگیـل،  104و  103، ص1997هاست (بیت هاالهمی،  جمله این راه
هت انتقال دیانت از والـدین بـه فرزنـدان مـؤثر     یك بررسی مشخص گردید كه رفتارهای زیر ج

 )4حل تعارضـات بـا عبـادت؛     )3های دینی در خانه؛  احیای ارزش )2توكل بر خدا؛  )1است: 
غلبه بر چالش ها از طریـق ایمـان؛    )7محبت و خدمت به دیگران؛  )6توبه؛  )5عفو و بخشش؛ 

 )10د بـرای اهـداف معنـوی؛    گذشتن از وقت، ثـروت و راحتـی خـو    )9پرهیز از محرّمات؛  )8
 )12اطاعـت آشـكار از خـدا و والـدین و      )11وجود آموزش و مباحثـات دینـی درون فامیـل؛    

  ).117، ص2009اولویت دادن ایمان و خانواده بر عالیق سكوالر و شخصی (هود، 

چنین نیست كه تأكید والدین بر هر باوری موجب قبول آن توسط فرزندان شـود. برخـی   
تـوان گفـت عوامـل     دهند. مـی  یر تأكید والدین را مثبت و برخی منفی نشان میتأث ،تحقیقات

گوناگونی مثل سطح شناختی و ساختار معرفتی والدین و فرزنـدان بـر تشـابه آنهـا در باورهـا      
  ).129، ص2005مؤثرند (بویاتزیس، 

  نظریه دلبستگی، والدین و دینداری فرزندان

كـان بـود، انـواع مشـكالت عـاطفی از جملـه       دكو اش اختالالت كه عالقۀ كاری 1جان بالبی
مدت با دیگران را در آنها مشاهده كـرد. عقیـدۀ او    ناتوانی در ایجاد ارتباط صمیمانه و طوالنی
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توانند عشق بورزند كه در اوایـل زنـدگی فرصـت     چنین بود كه این كودكان به این علت نمی
). همكار 78، ص1384اند (كرین،  تهرا نداش 1ایجاد یك دلبستگی محكم به مادر یا مادرنماد

  ).92و  91، ص1384سه الگوی دلبستگی را مطرح كرد (كرین،  2بالبی، اینزورث

كودكانی كه پس از ورود مادرشان به محل ناآشنا، خیلـی زود او را بـه    3. دلبستگی ایمن:1
تـرك   دادنـد و هنگـامی كـه مـادر محـل را      عنوان پایگاهی برای كاوش مورد استفاده قرار می

شدند. هنگامی كه مـادر   یافت و گاهی آشكارا آشفته می بازی اكتشافی آنان كاهش می ،كرد می
ماندنـد و   كردند و یكی دو دقیقه نزدیـك او بـاقی مـی    گشت نیز فعاالنه از او استقبال می برمی

كردنـد.   بار دیگر مشتاقانه به كشف محیط اقدام مـی  ،شدند هنگامی كه از بودن او مطمئن می
بـا محبـت و عشـق بـه      ،بخشی آنها نیاز داشت ادران این كودكان هر موقع كودكشان به آرامم

  داند. كردند. اینزورث این الگو را الگوی سالم دلبستگی می نیازهای او رسیدگی می

ایـن كودكـان در موقعیـت ناآشـنا كـامالً مسـتقل بـه نظـر          4. دلبستگی ناایمن اجتنابی:2
خیلـی راحـت    و حتـی  دادنـد  وان پایگاه امن مورد استفاده قرار نمیرسیدند و مادر را به عن می

شـدند. وقتـی مـادر     پریشان نمی ،كرد مادر را فراموش كرده و هنگامی كه مادر اتاق را ترك می
كشیدند. مادران این كودكـان طردكننـده    خود را پس می ،كرد آنها را در آغوش بگیرد سعی می

بـه   ،توانند بر حمایت مـادر تكیـه كننـد و بنـابراین     كه نمی بودند؛ كودكان بر این گمان بودند
تفـاوت و متكـی بـه     دادند. آنها برای دفاع از خود موضعی بی ای دفاعی واكنش نشان می شیوه

زیرا در گذشته دچار طردهای مكرر توسط مادر شده بودنـد. بـه نظـر     ؛خود اتخاذ كرده بودند
یعنی بیش از حد متكی به خود و  ؛شخص تبدیل شودتواند به ویژگی ثابت  بالبی این رفتار می

غیر وابسته باشد و به خاطر بدگمانی، به دیگران اعتمـاد نكـرده و نتوانـد روابطـی صـمیمانه      
  داشته باشد.

در موقعیت ناآشنا، این نوزادان چنان نگران حضـور   5. دلبستگی ناایمن دوسوگرا (مردد):3
پرداختنـد.   الً به كاوش در محیط اطـراف خـود نمـی   مادر بودند و به او چسبیده بودند كه اص

شدند و هنگـام برگشـت مـادر آشـكارا      بسیار آشفته می ،كرد هنگامی كه مادر اتاق را ترك می
گرفتند، گاهی به او نزدیك شده و گاهی او را با خشم از خود  رفتاری دوسویه با او در پیش می

با نوزادان خـود رفتـاری متنـاقض داشـتند. در     راندند. مادران این كودكان در خانه معموالً  می
هـا رفتـاری مغـایر آن     دهنده بودنـد و در برخـی موقعیـت    ها صمیمی و پاسخ برخی موقعیت
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 ؛سـاخت  داشتند. این تناقض ظاهراً كودكان را از حضور مادرشان به هنگام نیاز نامطمئن مـی 
  .خواستند مادرشان را نزدیك خود نگه دارند معموالً می ،درنتیجه

دهی به افكار، احساسات، رفتارها و تصور  نظریه دلبستگی كیفیت روابط اولیه را در شكل
  ).256، ص2005داند (پیدمونت،  از خود بسیار مؤثر می

 ،او ۀفرزند را به حـوزۀ دیـن گسـترش داد. بـه عقیـد      _ نظریه دلبستگی والد 1كركپاتریك
مفید است. مؤمنان همـواره خداونـد را   های دینی  نظریه دلبستگی برای فهم بسیاری از پدیده

 ؛شـوند  در دسترس، پاسخگو، حافظ و حامی دانسته و در موقعیت ترسناك به او پناهنـده مـی  
گـردد.   جدایی از یك فرقه دینی مانند جدایی از نماد دلبستگی موجب اضطراب می ،همچنین

ـ  فعـال  ،فقـدان یـك نمـاد دلبسـتگی     كـه  كند بینی می الگوی دلبستگی پیش رفتارهـای   ۀدكنن
باشد، مطابق با همین الگو در افراد داغدیده رفتارهای دینـی افـزایش پیـدا     میدلبستگی دیگر 

های مورد اشاره كركپاتریك تلقـی پدرانـه و مادرانـه از خداونـد اسـت       كند. از دیگر نشانه می
  ).9_4، ص2006(كركپاتریك، 

باط شخص با خدا و تصـور او  كنندۀ نحوۀ ارت بینی به نظر كركپاتریك سبك دلبستگی پیش
كننـد و   بخش و ایمن تلقـی مـی   یمثالً افراد دارای دلبستگی ایمن خداوند را تسلّ ؛از خداست

كننـد.   افراد با دلبستگی اجتنابی به خاطر ترسشان از صمیمیت از ارتباط با خداوند هم ابا مـی 
خداوند پیدا كند كه بـه  ای با  سبك دلبستگی ناایمن مردد، بسیار محتمل است كه ارتباط تازه

  ).257و  256، ص2005لحاظ عاطفی بسیار پایدار و ایمن باشد (پیدمونت، 

همچنین سبك دلبستگی از طریق تأثیر بر تصور شخص از خود با دینـداری رابطـه دارد.   
كننده و خشـمگین،   باور به اینكه خداوند چگونه موجودی است، دوستدار و مراقب یا كنترل

خـود را   ،انـد  نی از خود همبسته است. كسـانی كـه دلبسـتگی ایمـن داشـته     های ذه با قالب
از  ؛كننـد  داشتنی و الیق مراقبت دانسته و خداوند را دوستدار و مراقب انسانها تلقی می دوست

كـردن بـه خداونـد بـه عنـوان نمـاد        یاحتمـال رو  ، كـه دهد ها نشان می بررسی ،طرف دیگر
كه شخص خود را ناالیق برای محبت و مراقبـت  ارد دای  دلبستگی جانشین بستگی به درجه

كردن به خداونـد   یساز رو تصویر منفی از خود انگیزه ،از طرف نزدیكان خود بداند. درنتیجه
اما برای درست كار كردن این فرایند باید شخص قالب ذهنـی   ،به عنوان نماد دلبستگی است

نمادها بامحبت و قابل اعتماد كه د باشد یعنی واقعاً معتق ؛مثبتی نسبت به دیگران داشته باشد
ای  یـافتن خـدا تجربـه    ،اما برای آنان كه قالب ذهنی منفی نسبت بـه دیگـران دارنـد    ،هستند
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باشـد، كـه اصـالً     یابد، دور و غیر قابل دسترس می كننده خواهد بود. خدایی كه او می مأیوس
هـای فـردی در    فـاوت ). در مـورد ت 15_12، ص2006پناهگاه امنـی نیسـت. (كركپاتریـك،    

  دلبستگی و نقش آن در دینداری دو گروه فرضیه وجود دارند:

های افراد در سبك دلبستگی و باور به خدا بـا   تفاوت 1های مغزی و تناظر: . فرضیات مدل1
خداونـد را همچـون یـك     ،مثالً كسانی كه دلبستگی ایمن دارند ؛یكدیگر متوازی و متناظرند

كنند كه دوسـتدار و مراقـب آنـان اسـت؛ در      و پاسخگو تلقی مینماد دلبستگی و در دسترس 
 ،حالی كه افراد دارای دلبستگی اجتنابی خداوند را به احتمال زیاد غریبه، غیر قابـل دسـترس  

كنند. در این دیدگاه تجربـه محبـت بـرای تـوان      سرد و طردكننده و یا حتی ناموجود تلقی می
تناظر میان باورهای دینی فرد و سـبك دلبسـتگی    ،ورزی، بنیانی ضروری است. تا اینجا عشق

) مطرح شـد و آن اینكـه تنـاظر    1998( 2اما تفسیر دیگری توسط گرانك ویست ؛اولیه او بود
بـه ایـن صـورت كـه وقتـی كـودك        ؛میان باورهای دینی شخص و باورهای والدین اوسـت 

شـد از دیانـت آنـان    شود و اگر ناایمن با جذب دیانت والدین می ،دلبستگی ایمن داشته باشد
  گیرد. فاصله می

خداوند به عنوان نماد دلبستگی جانشـین اسـت. طبـق ایـن فرضـیه       3های جبران: . فرضیه2
انـد، بـه دنبـال نمـاد      كودكانی كه در به دست آوردن دلبستگی ایمن به والدین شكست خـورده 

ـ      گردند. این جانشین می دلبستگی جانشین می تـر، دیگـر    زرگتواند معلـم، بـرادر یـا خـواهر، ب
  طور كلی، هر غیری باشد كه در دسترس بوده و نیازهای دلبستگی را پاسخ دهد. بستگان و یا به

  اند. ها مؤیداتی پیدا نموده هر دو گروه فرضیه در بررسی

افراد دارای دلبستگی ایمن و روابط نزدیـك، بیشـتر در    كه دهد ها نشان می برخی پژوهش
 ،تری دارند؛ همچنـین  كنند و تعهدات دینی قوی شركت می های فردی و جمعی دینی فعالیت

تری از خداوند و نرخ كمتری از ترك ایمان دارنـد؛ ایـن    های دینی بیشتر و تصویر مثبت تبیین
). ایـن افـراد دینـداری آرام و    252و  215، ص2009نتایج مؤید فرضیه تناظر است (نلسون، 

والدین، تمایل كمتری به دینداری نشـان   تحولی را تجربه كرده و در صورت ضعف دیانت بی
، 2008دهند كه نتیجه اخیر با فرضیه تناظر با تفسیر گرانك ویست تطبیـق دارد (لوونتـال،    می

دینی  ۀها حاكی از آن است كه دلبستگی ایمن با انگیز ). بررسی102، ص2009؛ هود، 83ص
  ).251، ص2009نیز ارتباط مثبت دارد (نلسون،  4درونی

                                                           

1. mental model and correspondence hypothesis  2. Granqvist  

3. compensation hypothesis 
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های  كه توسط عواملی مانند بحران 1های ناگهانی دهد تبدل ها نشان می بررسیلی طور ك به
در افرادی كه دلبستگی ناایمن و روابط سـرد   ؛شوند تسریع می ،عاطفی مثل مشكالت ازدواج

اند. در برخی تحقیقـات   اند بیشتر از كسانی است كه دلبستگی ایمن داشته با والدینشان داشته
انـد (كركپاتریـك،    های بیشتری را نشـان داده  تبدل ،خی دیگر گروه اجتنابیگروه مردد و در بر

). ارتباط ایـن افـراد بـا    252و  251، ص2009؛ نلسون 102، ص2009؛ هود، 16، ص2006
). محققان نتـایج فـوق را در   83، ص2008باشد (لوونتال،  خداوند بیشتر بسته و شخصی می

فرضیه جبران و در گروه دوسـوگرا بـا هـر دو فرضـیۀ      افراد دارای دلبستگی اجتنابی سازگار با
سـاله هرچـه بـه سـنین بـاالتر      10تا  4اند. در پژوهشی كودكان  تناظر و جبران سازگار دانسته

احساس نزدیكی بیشتری به خداونـد   ،یافت شان از والدین افزایش می شد و دوری مینزدیك 
، 2009فرضـیه جبـران اسـت (هـود،     كردند كه در نظر پژوهشگران این نتیجه مؤیـد   پیدا می

توان افزایش درك نیاز به خداوند را نیز علت این نزدیكی بیشـتر دانسـت.    ). البته می101ص
میان انگیزه دینـی درونـی و دلبسـتگی اجتنـابی     كه دهد  ها نشان می بعضی پژوهش ،همچنین

  ).251، ص2009رابطه منفی وجود دارد (نلسون، 

  دینداری فرزنداننظریه روابط شیء، والدین و 

كـاوی فرویـد نسـبت بـه دیـن را دارنـد        پردازان اصلی نظریه روابط شیء قصد تعدیل روان نظریه
). اینان در این مورد با فروید موافقند كه دین اصوالً در ارتباطـات آغـازین   450، ص1386(وولف، 

رنجـور اسـت را    وانبا والدین ریشه دارد، اما تأكید صرف بر عوامل ادیپی و اینكـه دیـن همـواره ر   
). نظریه روابط شیء مدعی است كه خداوند برای ما به مثابـۀ  483، ص1386پذیرند (وولف،  نمی

ریزی شده است. شیء در ایـن نظریـه فـرد یـا      نماید كه ابتدا توسط والدین قالب یك شیء رخ می
  ).166و  165، ص2009افرادی هستند كه فرد با آنها روابط مهم و حیاتی دارد (نلسون، 

دانـد كـه    های این مكتب، مادر را نخستین موضوع رابطه عاطفی می از چهره 2ایاتی ساتی
از دنیای مهر و شـفقتی اسـت كـه كـودك از مـادر       ،شود آنچه انسان بعدها به آن عالقمند می

از جمله هنر، علم و دین كوششی  ؛های اجتماعی همه فعالیت ،خویش داشته است. به نظر او
یافتن جایگزینی برای عشق مادری است كه انسان در كودكی تجربه كرده است  برای اعاده یا

  ).463و  462، ص1386(وولف، 

                                                           

1 .conversionارتقای شدید و ناگهانی در دینداری :  

2. Suttie, I. D. 
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ای  كسی نیاز دارد تا با محیطی كه ارتباط سخاوتمندانه معتقد است كه هر 1هری گانتریپ
روابـط انسـانی صـادق اسـت.      ۀبا او دارد، ارتباط برقرار كند. این موضوع خصوصاً در حـوز 

های اولیه زندگی انسان را به سمت نفی این نیاز یا احسـاس   ویژه در سال به ؛بط بد انسانیروا
دهد. در اینجـا دیـن    سرزنش و گناهكاری ناشی از ناتوانی در این روابط (افسردگی) سوق می

خـوب و پناهگـاهی بـرای روح سـرگردان آدمـی اسـت كـه         ئیبخش رابطه شی نیروی نجات
هـای   ای بـه تجربـه   ). چنـین فـرد افسـرده   160، ص1385تانـا،  كنـد (فون  احساس گناه مـی 

  آورد. بخشی نظیر توبه و تبدل روی می نجات

است. به نظـر او روابـط والـدین و فرزنـد الگـویی       2پژوهشگر دیگر در این حوزه ریتزوتو
است  3فكنی كودك از اشیا و از جمله خداوند. تصویر خدا یك شیء انتقالی است برای درون

تواند در حل مشكالت خاص هر مرحله از رشد از آن كمك بگیرد. همین كـه   یكه شخص م
یابـد. البتـه ریتزوتـو معتقـد اسـت كـه        رسد نیاز به این شیء پایان می فرد به مراحل باالتر می

كنـد و در خـدمت    خداوند گرچه شیئی انتقالی است ولی كمكی مستدام به كیفیت زندگی می
 ،او ۀ). در نمون254، ص2005ان و زندگی است (پیدمونت، كسب ارتباط مثبت با خود، دیگر

این تصویر را از رابطه با مادرشان به دست آورده  ،كردند افرادی كه خداوند را مهربان تلقی می
كننده یـا خشـمگین تصـویر     بودند ولی آنان كه در تردید و ترس از خداوند بوده و او را كنترل

). 254، ص2009ری خود به دست آورده بودند (نلسـون،  این تصور را از روابط پد ،كردند می
گیرد بلكه با  البته ریتزوتو تأكید دارد كه تصور فرد از خداوند صرفاً از روابط با اشیا نشئت نمی

عزت نفس و داشتن تصویر مثبت از خود نیز ارتباط دارد؛ داشتن تصویر بـاارزش از خـود بـا    
جـو همبسـتگی    صویر خدای نامهربـان و سـلطه  تصویر خدای مهربان همبستگی مثبت و با ت

پرسشـنامه   4بر پایـه نظریـات ریتزوتـو، الرنـس     .)510و  509، ص1386منفی دارد (وولف، 
گیـری   چه نیروهـای ناهوشـیاری در شـكل    كه را پدید آورد تا به دست آورد 5تصویر خداوند

  ).255، ص2005تصویر خداوند نقش دارند (پیدمونت، 

  صور از خداوندرابطه با والدین و ت

همه تحقیقات حاكی از آن است كه تصور فرزند از خداوند به نحوۀ رابطۀ او با والدین و تصـویری  
كه از آنها دارد، وابسته است. در یك بررسی روشـن گردیـد كـه پـنج عامـل در بازسـازی تصـویر        
                                                           

1. Guntrip, H.  2. Rizzuto, A. M.  

3. transitional object  4. Lawrence  

5. God image inventory 
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عـزت نفـس،    های مهم، احساس خداوند مؤثرند: روابط با والدین، روابط با دیگر اشخاص یا گروه
آموزش دربارۀ خداوند و ارتباط او با انسان و اعمال مذهبی مثل نمـاز و نیـایش؛ از ایـن عوامـل دو     

ترند: روابط با والدین و عزت نفس. با توجه به اینكه روابط با والدین بر عزت نفـس   عامل برجسته
گیـری   ترین عامل در شـكل  توان مدعی شد كه رابطه با پدر و مادر اساسی نیز تأثیر بسزایی دارد، می

هـای   سـاله از فرهنـگ  11تا  4). در بررسی كودكان 511، ص1386تصویر خداوند است (وولف، 
ربـط و   )1مختلف در موضوع ارتباط تصور از والدین و تصویر خداوند این نتایج بـه دسـت آمـد:    

ـ   كودكانی كه پدرشان مهربـان   )2شباهت درك از خداوند با درك از والدین؛  د، خداونـد را  تـر بودن
كودكانی كه مادرشـان قدرتمنـدتر بودنـد، خداونـد را قدرتمنـدتر       )3كردند؛  تر مالحظه می مهربان

كننـدۀ مهربـانی و قـدرت خداونـد      بینـی  كردند (مهربانی پدر و قدرت مادر به ترتیب پیش درك می
هـای   ویژگـی  دختران و پسران در این موضوع متفاوتند؛ تصور دختـران از خداونـد بـا    )4بودند)؛ 

تر دختران خـدا و پدرشـان    والدین و سبك تأدیبی آنها بیشتر مرتبط است تا پسران. در سنین پایین
تـر و قدرتمنـدتر از    تر خداوند را مهربـان  های بزرگ بچه )5كردند تا پسران؛  تر درك می قدرت را كم
  ).84، ص2008دانستند (لوونتال،  تر می های كوچك بچه

تصور فرزند از خداوند به چهره و تصویر غالبی كه كه توان گفت  ق میدر تحلیل نتایج فو
این مهربـانی در كنـار    ؛ای كه پدر مهربان است بستگی دارد. در خانواده ،كند از والدین پیدا می

مهربانی مادر چهرۀ غالـب والـدین را مهربـان سـاخته و درنتیجـه تصـور خـدای مهربـان را         
عالوه بر پدر، مادر نیز ظهور قدرتمندانه دارد، چهرۀ غالب پـدر   ای كه اما در خانواده ،سازد می

  شود. و مادر، قدرت و تسلط گردیده و تصور فرزند از خداوند، موجودی قادر و مسلط می

وابستگی  ،در تحلیل تأثیرپذیری بیشتر دختران نسبت به پسران دو فرضیه وجود دارد: اول
تـر   هـای درون خانـه حسـاس    نسـبت بـه ویژگـی    روانی و احساسی بیشتر دختران كه آنان را

چون پسران امكان بیشتری برای حضور در بیرون از منزل را دارند كمتـر   ،نماید؛ دوم اینكه می
چـون توجـه و تمركـز پسـران در      ،همچنـین  و پذیرند های والدین اثر می از دختران از ویژگی

خـدا و   ،نطقی است كه دختراناین نتیجه م .باشد كودكی بر مظاهر قدرت بیش از دختران می
تفاوت درك قدرت و مهربانی خداونـد در سـنین    ۀپدر را كمتر از پسران قدرتمند بیابند. دربار

توان این تحلیل را مطرح نمود كه چون براساس الگـوی پیـاژه بـا افـزایش سـن،       مختلف می
داوند ). خصوصیات خ159_182، ص1384یابد (كرین،  درك انتزاعی كودك نیز افزایش می
تصـور و درك  كه گردند. پژوهشی در آمریكا نیز نشان داد  نیز در اثر افزایش سن بهتر درك می

خداوند در اوایل كودكی بیشتر شبیه پدر و در اواسط كودكی و نزدیك به نوجوانی شبیه به هر 
توانـد براسـاس    ). این نتیجه نیز می254، ص2009دو والد یا بیشتر شبیه مادر است (نلسون، 
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تری از قدرت دارند تـا عطوفـت؛    الگوی فوق توجیه شود؛ كودكان در سنین اولیه درك واضح
باشد اما بـا افـزایش سـن و افـزایش      تصویر خداوند در این سنین به پدر نزدیك می، بنابراین

  رود. درك عطوفت، این تصویر به سوی تصویر مادر پیش می

  سری از مطالعات هم نتایج ذیل حاصل شد: در یك

گاهی خداوند شبیه هر دو والد  )2 ؛تصور پدری از خداوند بیش از تصور مادری است )1
 ؛نگرش به خداوند گاهی شبیه به نگرش به والد جـنس مخـالف اسـت    )3 ؛شود مالحظه می

پیشـینه فرهنگـی و تحصـیلی بـر      )5 ؛توصیف و نگرش به خداوند شبیه والد ارجح است )4
ـ  مثالً كاتولیك ،نتایج مؤثر است  ؛بیننـد  هـا خداونـد را شـبیه مـادر مـی      ا بـیش از پروتسـتان  ه

خداونـد را بیشـتر    ،دانسـتند  كننـده زنـدگی خـود مـی     نوجوانانی كه والدین خود را كنترل )6
  ).106، ص1997كنند (بیت هاالهمی،  كیفركننده تصور می

در تحلیل نتایج فوق، این فرضیه قابل طـرح اسـت كـه تصـور از خداونـد از تصـویر والـد        
كدام از والدین كه در زندگی فـرد تأثیرگـذارتر     كند؛ یعنی هر تأثیرگذارتر یا والد ارجح تبعیت می

تصویر خداوند در ذهـن كـودك را بـه خـود شـبیه       _  حال این تأثیر مثبت باشد یا منفی  باشند _
نفـی  سازد. این تأثیرگذاری گاهی مثبت بوده و آن والد نزد فرزند اولویت دارد، و گـاهی نیـز م   می

كننده بـوده و   باشد؛ مثالً آنجا كه والدی بسیار خشن و كنترل بوده و همسو با ارجحیت والد نمی
جـو، پرخاشـگر و كیفركننـده جلـوه      در زندگی فرزند تأثیر جدی داشته است، خداونـد سـلطه  

، 1991های دیگر نیز ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـده اسـت (وولـف،         كند؛ چنان كه در بررسی می
هایی اسـت كـه    یك بررسی معلوم شد تلقی مؤنث و مادرانه از خداوند در فرهنگ). در 306ص

). در آزمـون دیگـری افــراد دارای   99، ص2000پـدر نـامؤثر و عمـدتاً غایـب اســت (آرگیـل،      
تر دانسته، امـا آنهـا كـه احساسـات      احساسات شدیدتر دینی، خود را در كودكی به مادر نزدیك

در كودكی به پـدر و مـادر بـه یـك میـزان نزدیـك احسـاس        تری داشتند، خود را  دینی ضعیف
)؛ بنـابراین، بایـد گفـت والـدین بـه میـزان       585، ترجمه دهقانی، ص1386كردند (وولف،  می

  سازند. های خود نزدیك می اثرگذاری بر فرزندشان، تصویر خداوند نزد او را به ویژگی

  سبك فرزندپروری والدین و دینداری فرزندان

 2بر مبنای پاسخگویی 1با سبك فرزندپروری والدین ارتباط دارد. دیانا بامریند دیانت فرزندان
  كند: سبك فرزندپروری را به چهار سبك تقسیم می 3خواهی و پاسخ

                                                           

1. Baumrind, D.  2. responsiveness   

3. demondingness 
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. ایـن والـدین تـرجیح    اند خواهی باال و پاسخگویی پایین دارای پاسخ 1گرا: . سبك سلطه1
ورزنـد. تركیبـی از    اطاعت آنهـا تأكیـد مـی    دهند قوانین را بر كودكانشان تحمیل كرده و بر می

  روح عاطفی در اینجا حاكم است. مؤاخذه شدید و جو سرد و بی

خـواهی و هـم بـر پاسـخگویی تأكیـد داشـته و بـرای         هم بـر پاسـخ   2. سبك اقتدارگرا:2
شـنوند. ایـن    االجراء بوده و نظرات آنها را می دهند كه چرا قوانین الزم كودكانشان توضیح می

  مستلزم تركیبی از حمایت گرم والدین همراه با ثبات و مطالبه انتظارات است.سبك 

خـواهی و مؤاخـذه و تنبیـه كمـی دارنـد و در قبـال تمـایالت         پاسـخ  3گیر: . سبك آسان3
  كودكانشان پاسخگویند.

؛ ایـن دسـته معمـوالً كـاری بـه كـار       یندخواهند نه پاسخگو نه پاسخ 4. سبك طردكننده:4
كه به لحاظ روانی سبك اقتـدارگرا  است ه و از او غافلند. مطالعات نشان داده فرزندشان نداشت

  ).90، ص2009گرا و طردكننده مضرند (هود،  های سلطه برای رشد كودك مفید و سبك

سـبك   ۀكننـد  بینـی  گیری مذهبی در والدین پیش جهت كه دهد ها نشان می برخی پژوهش
های دینی والـدین بـه فرزنـدان     كننده انتقال ارزش ینیب خود پیش ۀبه نوب نیز و آن ینداقتدارگرا

گـرا كـه معمـوالً مسـتلزم تنبیـه بیشـتر        ). وجود سبك سـلطه 247، ص2009است (نلسون، 
). چنـین  103، ص1997دهـد (بیـت هـاالهمی،     فرزندان است، دینداری آنان را كاهش مـی 

ندار بودن گاهی تنبیـه و  هایی كه به لحاظ روانی كاركرد خوبی نداشته و در صورت دی خانواده
آورند؛ ایـن   گر بارمی گذارند، كودكانی سرزنش مجازات فرزندشان را به حساب خدا و دین می

كننـد   كننده از خدا داشته و او را بدخواه تلقی مـی  گر و مجازات كودكان تصویری خشن، تنبیه
  ).93، ص2009هود،  و 259، ص2009(نلسون، 

گیری دینـی بیرونـی و سـبك اقتـدارگرا بـا       ر با جهتگی همچنین سبك فرزندپروری آسان
دو نـوع   5آلپـورت  ،). توضـیح اینكـه  90، ص2009گیری درونـی ارتبـاط دارد (هـود،     جهت

  دینداری را از یكدیگر تفكیك نمود:

یابند؛  كسانی است كه برترین انگیزه خود را در دین می ۀویژ 6. دینداری به انگیزه درونی:1
اهمیت كمتری دارند و تا حد ممكن با عقایـد و   ،قدر هم نیرومند باشند هرنیز نیازهای دیگر 

  شوند. های مذهبی تطبیق داده می توصیه

                                                           

1. authoritarian  2. authoritative  

3. permissive  4. rejecting/neglecting  

5. Allport, G. W.  6. intrinsic motivation  

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  39  شناسی دین ری فرزندان از منظر روانتأثیرات والدین بر دیندا

  

كسانی است كه مذهب را در راه مقاصد خـود بـه كـار     ۀویژ 1. دینداری به انگیزه بیرونی:2
گیرند. اینان دین را از جهات مختلـف مثـل ایجـاد امنیـت و آرامـش، پـذیرش و منزلـت         می

شمارند. عقاید مـورد قبـول اینـان طـوری      اجتماعی، انصراف ذهن و توجیه خود سودمند می
شود كه با نیازهای اولیه آنها سازگار باشد. این سـنخ بـه خـدا روی     گیرد و حفظ می شكل می

  ).434، ص1967گرداند (آلپورت و راس،  اما از خود روی نمی ،آورد می

  وام دینداری فرزندانرابطه با والدین؛ التزام به دین و د

رابطه با والدین تأثیر شدیدی بر التزام مذهبی دارد. از دست دادن كه دهد  ها نشان می پژوهش
ایمان یا كنار گذاشتن هویت دینی پیشین و گرایش به دین جدید غالباً با طرد شخص توسـط  

ند راهـی بـرای   توا والدین یا بیگانگی وی از آنان همراه است. پیوستن به یك گروه مذهبی می
جستجوی مقبولیت و محبتی باشد كه در خانوادۀ فـرد از او دریـغ شـده اسـت. در پژوهشـی      

درصد آنان بـا   هشتادنوكیش مذهبی مورد مصاحبه قرار گرفته و مشخص گردید حدود  چهل
هـا روشـن    بررسـی  ،همچنین ؛اند پدر خود ارتباطی سرشار از فشار و اضطراب را تجربه كرده

ل مذهبی با اشتیاق بـه یـافتن حقیقـت چنـدان ارتبـاط نداشـته بلكـه نتیجـه         ساخت كه تبد
های شدید عاطفی است كه تا حدودی با دلبستگی بـه رهبـر و مرشـد فرقـه جبـران       آشفتگی

 2،های كلیسـای لـوتری   نفر از اعضای گروه سیصدای با بیش از  شود. چنان كه در مصاحبه می
 ،در عـوض آنچـه مهـم بـود     و یم و عقاید مذهبی بودتعبیرات، مفاه ؛آنچه بسیار كمرنگ بود

نیـز در   3). شـیمل 512و  511، ص1386عامل دلسوزی و وابستگی بین اعضا بـود (وولـف،   
موردی عوامل فقدان دیانت، یكی از علل ترك ایمان و تعهد دینـی را تجـارب    هجدهفهرست 

یا هـر دو والـدین   خشن متمركز بر محور دین و داشتن احساسات منفی شدید نسبت به یك 
  ).213، ص2008برشمرده است (شیمل، 

  رسیدگی به فرزندان و چگونگی استعانت آنان از خداوند ۀنحو

رسیدگی والـدین بـه فرزنـدان     ۀاستعانت از خداوند با نحو ۀنحو كه دهد ها نشان می پژوهش
سـه فرضـیه   ) به ارزیـابی  1958( 4ارتباط دارد. در یك بررسی میان فرهنگی اسپیرو و داندرید

قدر فرد در كودكی با بـروز عالئـم نیـاز مثـل گریـه، مهـرورزی والـدین را         هر )1اند:  پرداخته

                                                           

1. extrinsic motivation  2. Lutheran Church  

3. Schimel  4. Spiro, M. E. & Andrade, R. G. D.  
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برانگیخته و بیشتر مورد لطف قرار گیرد، احتمال بیشتری هست كه بعدها گمـان كنـد امـداد    
 زبـانی و التمـاس   اگر به كودك بیاموزند كه با چرب )2الهی منوط به انجام مراسم عبادی است؛ 

عنایت و مساعدت والدین را جلب كند، او مهرورزی خداوند را مشروط به انجـام تضـرعات و   
زبانی فرزند به او توجـه نماینـد،    اگر والدین بدون درخواست و چرب )3دعاها خواهد دانست؛ 

كودك بعدها توجه خداوند را نامشروط تلقی خواهد كرد. محققان برای هر سه فرضـیه شـواهد   
  ).162، ص1385؛ فونتانا، 306و  305، ص1991وردند (وولف، كافی به دست آ

  رابطه با مادر و تعریف دین

 1یعنی ویلیام جیمـز،  ؛های چهار شخصیت مشهور ها و زندگینامه دونالد كپس با بررسی نوشته
و اریك اریكسون این فرضیه را مطرح كرد كه ایـن مـردان در اثـر     3كاری یونگ 2رودلف اتو،

آمیز با مادر، تعریفشان از دین تحت تـأثیر قـرار گرفتـه اسـت.      دیك و محبتنداشتن رابطه نز
، 2008ارتباط آنها با مادر و تعریفشان از دیـن در جـدول ذیـل آمـده اسـت (لوونتـال،        ۀنحو
  ).86و  85ص

  

  تعریف دین  ارتباط با مادر  شخصیت

  ویلیام جیمز
دیـد و او   توجـه بـه احساسـاتش مـی     جیمز مادر خود را بـی 

  خواست مزاحم این فراموشكاری او بشود. نمی
  های تنها در تنهایی خود احساسات انسان

  رودلف اتو
های دیگرش بود.  مادر اتو غیر قابل دسترس و دلمشغول بچه

  كرد تا او را تنبیه كند. اتو عمدتاً او را تحریك می
  امر مینوی متضمن احساس ترس و هیبت

  كارل یونگ
در بیمارستان ناپدید شـد.   وقتی یونگ كوچك بود، مادرش

  دانست. یونگ پس از آن زنان را غیر قابل اعتماد می

فایــده، خداونــد ماننــد  بعــد از جســتجوی بــی

  كند. خورشید كوچكی در قلب فرد طلوع می

اریك 

  اریكسون

مادر اریكسون یك ناپدری را به رابطۀ خود با او راه داد كـه  

  موجب نفرت اریكسون از خود شد.
  با احساس نفرت از خودكنار آمدن 

  عوامل دخیل در میزان تأثیر والدین بر دیانت فرزندان

شدت و ضعف تأثیر والدین بر دینداری فرزندان به برخی عوامل وابسته است؛ مـوارد زیـر از   
  اند: این جمله

دهـد كـه دیانـت فرزنـدان      ها نشـان مـی   پژوهش. روابط نزدیك میان والدین و فرزندان: 1
هرچه روابط گرم  ؛یانت والدین و اتحاد و یگانگی فرزندان با والدین استمحصول مشترك د

                                                           

1. James, W.  2. Otto, R. 
 

3. Jung, C. G. 
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رود (بیـت هـاالهمی،    این تأثیر بـاالتر مـی   ،تر و حمایت عاطفی والدین بیشتر باشد و نزدیك
كننده دینداری بـاال در نوجـوانی    بینی ). رفتار گرم و دلسوزانه پدر و مادر پیش101، ص1997

فقدان نزدیكـی و ارتبـاط، شـكاف دینـی      ،به همین ترتیب و )246، ص2009است (نلسون، 
  ).117، ص2009كند (هود،  بین والدین و فرزندان ایجاد می

اعتبار والدین نزد كودكان و تسلط واقعی آنها بر فرزنـدان بـر   . اعتبار والدین نزد فرزندان: 2
كند خـود   ی می). كودك سع99، ص1997یادگیری آنها از والدین مؤثر است (بیت هاالهمی، 

). نبـود سـالمت   67، ص1368شبیه سازد (شـرفی،   ،را به والدی كه در او نفوذ بیشتری دارد
هـا را كـاهش    مثالً افسردگی مادر انتقـال دیـن بـین نسـل     ؛كند ذهنی اعتبار والدین را كم می

  ).247، ص2009دهد (نلسون،  می

در دیانـت   ،انـد  هنوز در خانه ها نشان داده فرزندانی كه بررسی. زندگی در خانه مشترك: 3
). 16، ص2000انـد (آرگیـل،    شباهت بیشتری با والدین دارند تا آنها كه خانه را تـرك كـرده  

هـد  د ها و گفتگوهای دینی انتقـال دیانـت را افـزایش مـی     مشغولیت خانواده با هم به فعالیت
  ).247، ص2009(نلسون، 

تأثیرپـذیری فرزنـدان    ،ینی مشترك باشندوقتی پدر و مادر در باورهای د. توافق والدین: 4
توانـد در   می ،اما اگر در باورها یا شركت در مراسم دینی اختالف داشته باشند ؛مضاعف است

دهـد در صـورت    هـا نشـان مـی    ). پـژوهش 16، ص2000فرزندان تمرد ایجاد كند (آرگیـل،  
  ).101ص، 1997اختالف احتمال بیشتر، پیروی از دیانت مادر است (بیت هاالهمی، 

كند. تشـابه فرزنـدان بـا والـدین در      شباهت با والدین در سنین مختلف تغییراتی می. سن: 5
شوند بیشتر است، اما در بزرگسـالی   تر می ترند تا وقتی بزرگ دیانت وقتی فرزندان كم سن و سال

آمـوزان   شود. در پژوهشی تأثیر والدین بر دانش زندگی) باز هم شباهت زیاد می 40(مثالً در دهه 
دهـد كـه    تر بود تا پاسخگویان دانشگاهی. ایـن بررسـی نشـان مـی     های آخر مدرسه دائمی سال

شود؛ همچنین، معلوم شـده كـه وقتـی     شوند، تأثیر والدین كمتر می تر می هرچه نوجوانان بزرگ
  ).113، ص2009ترند، شباهت دینی با فرزندان بیشتر است (هود،  والدین جوان

  نتایج و مالحظات

والدین آنها هستند. توجه به تـأثیر والـدین،    ،دینداری افراد ۀكنند ترین عوامل تعیین اساسی از
شناسی دین سابقه طوالنی داشته و تا به امـروز ادامـه دارد. والـدین از طریـق      در نظرات روان

باورها و رفتارهای دینی، سبك دلبستگی با فرزندان، سبك فرزندپروری و روابط خود با آنـان،  
دیانت با والدین خود شـباهت   ۀها در هیچ امری به انداز گذارند. انسان دینداری آنها اثر می بر
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ندارند و این شباهت در رفتارهای دینی بیش از باورهای دینی است. ظهور دینداری در رفتـار  
_ همبستگی بـاالیی بـا دیانـت فرزنـدان دارد.      های دینی در خانه مثل انجام فعالیت والدین _

تگی ایمن فرزند به والدین عامل جذب به دیانت والدین و باعث ایجـاد تصـور خـدای    دلبس
گـردد؛ دلبسـتگی اجتنـابی سـبب تضـعیف دینـداری و تـرس از         بخـش مـی   مهربان و تسلّی

صمیمیت و ارتباط با خداوند و دلبستگی دوسوگرا موجب نوسانات شدید دینـداری اسـت.   
شـود.   ند به عنوان نماد دلبستگی جانشـین مـی  گاهی دلبستگی ناایمن سبب گرایش به خداو

مطابق با نظریه روابط شیء، رابطه مثبت اولیه انسان با والدین باعث پیدایش تصویر مثبـت از  
سو به فقـدان ایمـان و از سـوی دیگـر بـه تبـدل        از یكتواند  میخداوند و روابط سرد با آنها 

روابط سردی با والدین یـا   ،اند ههای خاص مذهبی شد بینجامد. اغلب كسانی كه جذب فرقه
اند. تصویر خداوند به تصویر غالب والدین بستگی دارد؛ اگر تصویر غالـب   یكی از آنها داشته

گیـرد و اگـر فـرد     حاكی از مهربانی و حمایت باشد، تصور خدای مهربان و حامی شـكل مـی  
ـ        والدین خـود را كنتـرل   كنـد. سـبك    یكننـده بیابـد، خداونـد را بیشـتر كیفركننـده تصـور م

و  ،های دینی والدین به فرزنـدان  فرزندپروری اقتدارگرا موجب دینداری درونی و انتقال ارزش
هـای دینـی باشـد، تصـویری خشـن از       گرا خصوصاً اگر همراه با تنبیه بـه بهانـه   سبك سلطه

دهد. از دست دادن هویت دینـی و گـرایش بـه دیـن      خداوند ساخته و دینداری را كاهش می
غالباً با طرد والدین و احساسات منفی نسبت بـه آنهـا همـراه اسـت. كـودكی كـه        جدید نیز

، اسـت  كـرده  زبانی حاجات خود را از والدین دریافـت مـی   همواره با گریه و التماس و چرب
دانـد؛ امـا اگـر والـدین بـدون       امداد الهی را منوط به انجام مراسم عبادی و دعا و تضـرّع مـی  

نمایند، توجه خداوند را نامشروط تلقی خواهد كرد. میزان تـأثیر   درخواست فرزند به او توجه
والدین بر دیانت فرزندان به عوامل دیگری چون اعتبار والـدین زنـدگی در خانـه مشـترك و     

  توافق دینی والدین بستگی دارد.

آوری بـه دیـن، ایـن     های روی شناسان دربارۀ انگیزه فارغ از برخی اظهارات قابل نقد روان
گیری شخصیت و دیانـت   های آدمی، از عوامل مهم شكل ه دوره كودكی و اولین تجربهمدعا ك

لـوح سـفید و    ماننـد های اسالمی است. كودك از نظـر اسـالم    انسان است، مورد تأیید آموزه
شـده بـر آن تـا پایـان حیـات او مانـدگار بـوده (محمـدی          كه نقوش ثبـت  استای  پذیرنده

گـذارد. از منظـر اسـالمی هـم، والـدین       ی او اثـر مـی  ) و بر زندگ499، ص1388شهری،  ری
ترین تأثیرات را بر دیانت فرزندان داشته و این تأثیرات قبل از انعقـاد نطفـه آغـاز و بـه      اصلی

  ).7، فصل 1391گیرد (هادیان،  طرق گوناگون صورت می
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(نوح،  تأثیر باورها و رفتارهای دینی والدین بر دیانت فرزندان در آیات مخلتف قرآن آمده
های اسـالمی اسـت    ) و مورد تأیید آموزه22زخرف،  ؛104؛ مائده، 21؛ لقمان، 170؛ بقره، 27

های گونـاگون   رفتار والدین به شیوه ،). از منظر اسالمی188و  160، ص1391(ر.ك: هادیان، 
هـای دینـی، بـر دینـداری فرزنـدان اثـر        انتخاب نام، توجه به نیازهای عاطفی و آموزش مانند

گیـری   های شـكل  های دینی درون خانه از ریشه ). آموزش8، فصل 1391ذارد (هادیان، گ می
مسلمین آخرالزمان را كه تعـالیم دینـی را بـه     ،دینداری در فرزندان بوده و پیامبر گرامی اسالم

 ،طور كلـی  ). به264، ص15، ج 1409نماید (حر عاملی،  مذمت می ،آموزند فرزندان خود نمی
تأیید اسالم است كه اگر تجارب اولیـه آدمـی بـا والـدین، حـاكی از گرمـی،       این فرضیه مورد 

حمایت قابلیت اطمینان، پاسخگویی به نیازها و خیرخواهی باشد، تصویری متنـاظر بـا آن از   
اش بـا   بندند و چنین كودكی در آینـده روابـط چهارگانـه    كل هستی در ضمیر كودك نقش می

كنـد؛ و از   ریـزی مـی   بر مبنای خیرخواهی و اعتمـاد پـی   ها و جهان را خود، خدا، دیگر انسان
اگر دوره كودكی دارای جوی سرد، غیـر دوسـتانه و نـامطمئن باشـد، كـودك در       دیگر،طرف 

هـای   آمـوزه  ،به همین دالیل ؛آینده نسبت به زندگی و خداوند، بدبین و نامطمئن خواهد بود
)، شـاد كـردن و   190، ص4، ج1405، جمهـور  ابـی  دینی تأكید فراوان بر اكرام كودكـان (ابـن  

)، دوسـتی و تـرحم بـر آنـان     205، ص 1388شهری،  آرامش بخشیدن به آنان (محمدی ری
)، بوسیدن آنهـا (مجلسـی،   70، ص1389زاده،  ؛ داوودی و حسینی237، ص1412(طبرسی، 

) و وفای بـه عهـد بـا    311، ص3، ج1405جمهور،  ابی )، بازی با آنها (ابن5، ص43، ج1404
تحمیل دیانت و فشارهای دینی توسط والـدین   ،همچنین و ) دارد84، ص1407ن (حلی، آنا

هـر   ،و جامعه، براساس تعالیم اسالمی عامل تضعیف دینداری فرزندان اسـت. از ایـن منظـر   
گـذارد (بقـره،    انسانی وسع و توانی دارد كه خداوند خارج از آن تكلیفی بـر عهـده فـرد نمـی    

كـه هـر انسـانی سـهمی از ایمـان دارد و      اسـت  اسالمی نیز آمـده   )؛ در بیانات پیشوایان286
چیـزی را تحمیـل نمایـد     ،شایسته نیست آنكه سهم بیشتری دارد بر آنكه سهم كمتـری دارد 

  ).143_141، ص4، ج1375(كلینی، 
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  منابع

  .قرآن كریم

، الدینیـه  عوالی اللئالی العزیزیة فـی االحادیـث  )، 1405الدین ( بن زین جمهور، محمد ابی ابن
  ، قم: دار سیدالشهداء.4و  3ج

، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصـیل مسـائل الشـریعه   )، 1409بن حسن ( حر عاملی، محمد
  البیت. ، قم: مؤسسه آل15ج

  ، قم: دارالكتب االسالمی.عدU الداعی و نجاح الساعی)، 1407فهد ( حلی، ابن

هـای   مبانی نظری مقیاس ،»ین به آنهای تد ساختار اسالم و مؤلفه«)، 1384داوودی، محمد (
نـژاد)، قـم:    فر، مسعود آذربایجانی و عبـاس رحیمـی   دینی (به كوشش محمدرضا ساالری

  .182_155پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص

بیـت(ع)، قـم:    )، سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهـل 1389زاده ( و سیدعلی حسینی __________
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

، جامعه شناسی ایـران ، »مدلی برای سنجش دینداری در ایران«)، 1384علیرضا ( زند، شجاعی
  .66_34، ص21ش

، تهران: سـازمان چـاپ و انتشـارات    مراحل رشد و تحول انسان)، 1368شرفی، محمدرضا (
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

  ، تهران: اطالعات.شناسی رشد روان)، 1364اكبر ( نژاد، علی شعاری

، ترجمه یحیی سـیدمحمدی،  های شخصیت نظریه)، 1387ان و سیدنی الن شولتز (شولتز، دو
  تهران: ویرایش.

  ، قم: شریف رضی.مكارم االخالق)، 1412بن فضل ( طبرسی، حسن

  ، تهران: مدرسه.آرای مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت كودك)، 1371عطاران، محمد (

، »های دینـداری از منظـر خـود دیـن     مؤلفه« )،1384فرد ( نقی و محمد خدایاری فقیهی، علی
فـر، مسـعود آذربایجـانی و     (به كوشش محمدرضا ساالری های دینی مبانی نظری مقیاس

  .232_209نژاد)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص عباس رحیمی

اندیشـه  ، »بررسی الگوی دینداری از منظر قـرآن و حـدیث  «)، 1385و دیگران ( __________
  .70_41ص ،19، شدینی

  ، ترجمه الف. ساوار، قم: نشر ادیان.شناسی، دین و معنویت روان)، 1385فونتانا، دیوید (
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  سیدمحمدی، تهران: روان.
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