Akhlagh / 36 –Nineth/ Winter 2020

Spiritual and Moral Development in Childhood and Its Impact on
Adulthood: A Review Article
Majid Jafarian *

177

Abstract
Spiritual-moral development is one of the most fundamental concepts
in the field of study of the psychologists of religion. Psychologists
since G. Stanley Hall has emphasized that childhood is an important
period for one's spiritual and moral development. They believe that if
spirituality and morality are defined as a desire for excellence and
meaning, children will undoubtedly have a strong moral and spiritual
nature, as children will seek for meaning and excellence, and this
experience will in turn influence their adulthood. However, the
question may be raised as to what research has influenced the
development of such growth in children from the perspective of
research. Therefore, this review study seeks to discover how spiritual
and moral development in children is based on empirical research
conducted mainly in the West and in English. For this study, the
keywords of child spirituality, child ethics, spiritual development and
child morality were searched in research conducted between 1990 and
2003 and recorded in databases such as Science Direct, Wiley Online
Library, google scholar, libgen. Analyzes showed that religious
socialization, children's attachment to spiritual-moral parenting, and
helping to refine the child's image of God are the most important
factors highlighted in these studies for promoting and enhancing
children's spiritual-moral development and its impact on adulthood.
Key words
Spiritual-moral development, childhood, Religious socialization,
attachment, The Image of God
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رشد مانوی -اختمهی اک اساسهیتریو مفهاهیم در م الاهات روانشناسهی دیهو اسهت.
روانشناسههان اک کمههان جههی .اسههتنلی هههال همههواره بههر اهمیههت دوران کههودکی در
رشههد مانههوی و اختمههی آدمههی تأکیههد کردهانههد .آنههها بههر ایههو باورنههد کههه اگههر
مانویت و اختمیکینتو بهمانی اشتیاق به تاالی و مانا تلقی شود بیتردیهد کودکهان
ربیاههت اختمههی و مانههوی نیرومنههدی دارنههد؛ چههرا کههه کودکههان در جنههتجوی
مانهها و تاالیانههد و بهههنوعی ایههو تجربههه بههر دور :بزرگنههالی آنههها نیههز تأ یرگههذار
خواهههد بههود .بهها ایههو حههال ایههو ورسههخ م ههرح میشههود کههه ربههق وژوهخهههایی
کههه درایوبههاره انجههام شهههده اسههت چههه عههواملی بهههر ارتقههاء چنههیو رشهههدی در
کودکههان تأ یرگههذار بههوده اسههت؟ ایههو وههژوهخ بهها روز م الاههۀ مههروری بههه دنبههال
کشههف چگههونگی رشههد مانههوی و اختمههی در کودکههان براسههاس وژوهخهههای
تجربههی اسههت کههه عمههدتاً در کشههورهای غربههی انجههام شههده اسههت .بههرای انجههام
ایو وژوهخ کلیدواهههای مانویت کود

اختق کود
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کود

در م الااتی که در سالهای  1990تا  2003انجام و در وایگاهههای ارتعهاتی

چهون libgen ،google scholar ،Wiley Online Library ،Direct Science

بهت شهده

است جنتجو شد .تحلیلها نشان داد جاماهوذیری دینهی دلبنهتگیهای کهود
ل
والدیو مانهوی -اختمهی و کمهک بهه اصهتح تصهویری کهه کهود

بهه

اک خهدا دارد

مهمتریو عواملی هنتند که در ایو وژوهخها بهرای ارتقهاء و افهزایخ رشهد مانهوی-
اختمی کودکان و تأ یر آن در دوران بزرگنالی برجنته شدهاند.
کلید واژهها
رشد مانوی رشد اختمی کودکی جاماهوذیری دینی دلبنتگی تصویر خدا.
مقدمه
بیشتر وژوهخها در حوک :رشد مانوی -اختمی کودکهان بها رویکهرد روانشهناختی
انجههام شههده اسههت .دوران کههودکی غالبههاً رلیاههۀ بلههور ملمههداد شههده و در نتیجههه
وژوهشگران بهجای اینکه دوران کودکی را دورهای مهم اک کنهدگی در نظهر بگیرنهد
بیشتر بر داللتهای ضمنی دوران کهودکی بهرای اختمیکینهتو و مانویتداشهتو در
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بزرگنالی تأکید دارند .دلیل اهمیت ایو منئله ایهو اسهت کهه کودکهان صهرفاً بالغهان
کوچک نینتند بلکه کندگی مانوی و اختمی آنها ویژگیهها و متحظهات خهاا
خود (نظیر نقخ خانواده) را دارد .با ایو حال دوران کودکی دورهای غنهی و ویچیهده در
کندگی است و الکم است وژوهشگران به حوکهههای مصتلهف رشهد مانهوی -اختمهی در
ایو دوره توجه داشته باشند .همۀ جنبههای شهناختی اجتمهاعی عهارفی و اختمهی دوران
کودکی مهماند و منتقیم و غیرمنتقیم با کندگی مذهبی افراد ویوند دارند.
اگر تصور شود مانویت و اخهتق بها مانها و اسهتاتی غهایی کهه همهۀ افهراد را در
برگرفته است ارتباط دارند مانویت و اختمیکینتو در دوران کودکی نیز میتواننهد
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مهمتریو تجربۀ ذاتی خودآگاهی ایو راب ه شمرده شوند .در وامهف ایهو خودآگهاهی

راب ه در هر دو جنبۀ مانوی و اختمی میتواند خودز را به شیوههای مصتلفهی نشهان
دهد؛ برای مثال کود

در جنبۀ مانوی احناس حضور و در باضی مهوارد احنهاس

وابنتگی واکنخ حیرتانگیزی به جهان ارراف دارد و اک نظهر ادرا

خوشهبصتی و

مانای غایی در وضایت م لوبی است.
در بیشتر موارد کودکان ایو مبیل تجربهها را اک مانویهت جهدا نمیکننهد .ممکهو
است ایو نوع تجربههها در تمهام دوران کهودکی یافهت شهود؛ بهرای مثهال م الاههای
گنترده اک لوتریها نشان میدههد تجهارِّ دینهی اک جملهه حهس حضهور در دوران
کودکی شایف است و غالباً باعهث ایجهاد مشهکتت غیرمنتظهره یها شصصهی تنههایی و
آنها غالباً بهدلیل مومایت سنی تفنیری سکوالر اک ایهو تجربههها بهه دسهت دادهانهد.
نوجوانهانی کههه تجربههۀ حضههور داشههتهاند بههجای اینکههه اک مشههکتت شصصهی رایههو
گزارز دهند بیشتر اک وضایت کلینا و عبهادت بههویژه دعها و ارتبهاط بها مهرگ یها
شکنت در کندگی گزارز میدهند .ایو تجربههای مشابه اک نوع دوستانهتر بودنهد و
نگرزهههای مثبههتتر نوجوانههان را بههه مدرسههه نشههان میدادنههد .همچنههیو نوجوانههان
احناسههیتر وظیفهشههناستر و عتمهمنههد بههه نظههر دیگههران هنههتند و بههه والههدیوشههان
نزدیکترند (.)Tamminen, 1994
اک سوی دیگر کود

اک نظر اختمی اختمیکینتو و رعایهت و ادرا

مواعهد

اختمی نیز تا انداک :کیادی موفق است .ویخ اک ایو نظریههای توساۀ اختمی ویهاهه و
کولبرگ بر جنبههای شناختی یا عقلهی کودکهان متمرکهز بودنهد و بهنهدرت بهه جنبهۀ
عارفی توجه داشتند اما وژوهخهای اخیر با اشار :ویژه بهه نیاکههای روانشهناختی بهر
نوعدوستی روابه اننهانی و اسهتداللهایی کهه کودکهان بهرای عهدالتخواهی بیهان
میکنند استوارند .ایو وژوهخها نشان میدهند کود
را در

در سه مرحله اختمیکینهتو
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ترس میشود .نوجوانان نیز ماموالً تجربهههای حضهور را گهزارز کردهانهد اگرچهه

میکنههد )1 :بقههای جنههمی خودخههواهی و اراعههت؛  )2نیههاک بههه عشههق و

نوعدوستی متقابل؛  )3دلبنتگی نوعدوستی گروهی اولیهه (والهدیو) .در مرحلهۀ اول
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به والدیو همدلی با دیگران و اراعت اک کنانی که احنهاس

دلبنتگی عمیق کود

میکند بهنوعی منئولیت او را بهر عههده دارنهد در بقهای جنهمی او نقهخ دارنهد .در
مرحلۀ دوم کود

اک خودز محافظت کند و غالباً استثمارگر و فرصترلب اسهت.

او میفهمد که نیاک به دوستداشتو و دوست داشتهشهدن براسهاس نوعدوسهتی متقابهل
برآورده میشود .کود

در مرحلۀ سوم بنیار تمایل دارد گروههی کهه بهه آن تالهق

دارد نیاکهایخ را برآورد .با ایو حال نیاکهای روانی و نوعدوستی کهود

بها جنبهۀ

عارفی رشد اختمی و استداللورکی او برای عدالتخواهی با جنبهۀ شهناختی مهرتب
است (.)Molchanov, 2013
بررسی ایو دو دسته وژوهخ نشان میدهد تنوع گنهتردهای در وژوهخههای نهاظر
به تبییو رشهد مانهوی و اختمهی کودکهان وجهود دارد؛ وژوهخههای کمنظیهری کهه
وضایت رشد مانوی و اختمی کودکان را در عرصههای مصتلف بهخوبی نشهان داده
و در وژوهخهایی که وس اک سال  2003انجام شده نیز تأ یرگذار بودهاند .ایو م الاهه
که به شیو :مروری انجام شهده اسهت میکوشهد بهه بررسهی ایهو منهئله بپهرداکد کهه
براساس م الاات تجربی وژوهشگران غربی رشد مانوی و اختمهی کودکهان بهر چهه
اساسی اسهتوار اسهت در چهه منهیری وهیخ مهیرود و تهأ یر آن بهر دور :بزرگنهالی
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چینت؟ در وامف کشف چگونگی رشد مانوی و اختمی در دوران کهودکی و تهأ یر
آن بر دوران بزرگنالی (براساس وژوهخهای تجربی) مهمتهریو ههدف ایهو م الاهۀ
مروری است .ویشینهای با رویکرد مروری آن هم در میان وژوهخهایی که در غهرِّ
انجام شده و به فارسی ترجمه شدهاند در مقاالت و کتاِّها ویدا نشد.
 .1روش پژوهش
ایو بررسی اک نوع مروری است و در آن اک وژوهخهای تجربی مهمهی کهه در حهوک:
رشد مانوی کودکان نوشته و در منابف بیوالمللهی بهه کبهان انگلینهی بهه چهاپ رسهیده
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بود استفاده شد .ایو منابف با توجه به سه ویژگی انتصاِّ و م الب آنهها بهرای تحقهق

هدف ایو نوشتار بررسی و جمفبندی شد :نصنت ایو منابف بهرور منهتقیم بهه منهئله
رشد مانوی و اختمی کهود

ورداختهانهد؛ دوم رویکهرد بیشهتر آنهها روانشناسهی

اسهت (اگرچههه اک وژوهخهههای جاماهشههناختی نیههز اسهتفاده شههده اسههت)؛ سههوم ایههو
وژوهخها با رویکرد تجربی و براساس دادههای میدانی انجام یافتهانهد .بها مهروری بهر
منههابف و ربقهبنههدی اولیههه و همچنههیو بهها در نظههر گههرفتو مباحههث نظههری موجههود در
وژوهخها در مرحلۀ اول  40مقالهه و کتهاِّ گهزینخ شهد .در مرحلهۀ دوم بها یهک
بررسی نهایی اک میان ایو  40منبف  26مهورد انتصهاِّ شهد .بهرای انجهام ایهو م الاهه و
دسترسی به منابف یادشده اک سینتم جنتجوی ویشرفته در وایگاهههای ارتعهاتی ماننهد
شد .جنتجوی وژوهخهای مهرتب بها ویگیهری کلیهدواهههایی چهون مانویهت رشهد
مانوی و کود

(در سالهای  1990تا  )2003انجام گرفته است.

 .2یافتهها
 .1-2رشد معنوی -اخالقی و جامعهپذیری دینی کودک

بنیاری اک فتسهفه و وزشهکان ماتقدنهد خهانواده کهانونی بهرای رشهد مانویهت اسهت.
نگرزها و اعمال مذهبی راب ۀ متاادلی با ساختار هنتیکی دارند اما وابنتگی مهذهبی
و بنیاری اک جنبههای نگرزها و اعمال در ابتدا با جاماهوذیری در خانواده و اجتمهاع
به کود

منتقل میشوند« .جاماهوذیری اولیهای که توس والهدیو کلینها منهجد

کنینه و مدرسه صورت میگیرد مهمتر اک دیگهر عوامهل در دوران کنهدگی اسهت و
در تاییو دیهو و تقویهت مانویهت در دوران بزرگنهالی مهؤ ر اسهت .بها وجهود اینکهه
منجد کلیناها و ماابهد دینهی در انتقهال آموکههها و مفهاهیم مهذهبی اهمیهت دارنهد
مانویت والدیو مهمتریو تأ یر را بر کود

میگذارند .ایو تأ یر خاا بهر باضهی اک

رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر :دا مالاله میورخ

 libgen ،google scholar ،Wiley Online Library ،Direct Scienceاسههتفاده

عوامههل محی ههی و ارتبههاری در خانههه تکیههه دارد و دربردارنههد :مههوارد کیههر اسههت»
(:)Sherkat, 1998
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 .1رفتار گرم و صمیمانۀ مادران و ودران ودیدآورنهد :مانویهت مهوی در کهودکی
است و محبت مادر به کود

ودیدآورند :حضور و تجلهی مانویهت اسهت« .کیفیهت

رواب نزدیک خانواده راب ۀ کناشویی خوِّ و ساختار خانواد :سنتی نیهز در تقویهت
مانویت مهم است .تردید یا بیاعتقادی کهود

بها کممحبتهی والهدیو بهه فرکنهدان و

عمل دینی مرتب است .در شماری اک م الاات راب ۀ اعتقاد والهدیو بها رشهد انگیهز:
درونی مذهبی در کودکانشان بررسی شهده و کشهف مهمهی در ایهو کمینهه بهه دسهت
آمده است» (.)Dudley & Wisbey, 2000
 .2مانویت والدیو میتواند بر شیو :تربیتی کودکان تأ یرگذار باشد .ایو شیوه نیهز
بهنوبۀ خود میتواند بر مانویت دوران کودکی تأ یر بگذارد .درایوباره وژوهخها بهر
دو سههبک فرکنههدوروری مبتنیانههد :فرکنههدوروری مقتدارنههه 1کههه متضههمو ترکیب هی اک
حمایت گرم والدیو به همراه توماات سهصت اسهت؛ فرکنهدوروری سهل هجویانه 2کهه
س وح باالیی اک م البات والدیو اک فرکندان را با لحو سرد عهارفی ترکیهب میکنهد.
در م الاهای که نمونهای ملی (شامل بیخ اک  400خانواده) را دربرمیگرفهت مالهوم
شد «مانویت ودرانهه و مادرانهه فرکنهدوروری مقتدارانههای را در وهی دارد کهه بهنوبهۀ
خود کمینۀ انتقال ارکزهایی مشابه مانویت والدیو را فراهم میکند .افزایخ مانویهت
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398
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در مادران موجب میشود فرکندوروری سل هجویانه را کمتر بهکار بگیرند .ربهق ایهو
وژوهخههها میههان منههئولیت اجتمههاعی فرکنههدوروری مقتدرانههه و مانویههت والههدیو
همبنتگی کیادی وجود دارد .در حقیقت به نظهر میرسهد مانویهت والهدیو تهأ یرات
منههتقیم و غیرمنههتقیم چندگانهههای بههر مانویههت در دوران کههودکی فرکنههدان دارد»
(.)Wilcox, 1998
 .3همچنیو به نظر میرسد «ویژگیهای دیگر والدیو چهون همهاهنگی و تهوافقی
که بیو باورهای اعتقادی ودر و مادر وجهود دارد انتقهال مهذهبی را تقویهت میکنهد
1.authoritative parenting
2.authoritarian parenting

درحالیکه ممکو است تفاوتههای اعتقهادی یها مهذهبی تهأ یرات منفهی بهر سهاادت
کودکان داشته باشند .منائل مربوط به سهتمت روانهی نیهز بهر مانویهت تأ یرگذارنهد؛
برای مثال افنهردگی مهادر انتقهال بهیو ننهلی و ویژگیههای سهودمند آن را کهاهخ
میدهد .به نظر میرسد انتقال مذهبی در مادرانی که افنردگی ندارند با کاهخ خ هر
افنردگی در کودکانشان مرتب است در حالی که انتقال مهذهبی در مهادران افنهرده
با خ ر بیشتری همراه است» (.)Argyle, 1997
 .4دخالت خانواده در فاالیتها و گفتگوهای مذهبی در خانه انتقال حس مذهبی
را اک رریق آموکز باورهای مذهبی تقویهت کهرده «کمهک میکنهد تها ایهو باورهها
اینکه چگونه ایو فاالیتهها بها جنبهههای دیگهری اک کنهدگی خهانودگی ارتبهاط ویهدا
میکنند شناخت ننبتاً کمی وجهود دارد .وهژوهخ اریکنهون دربهار :مناسکیشهدن
باضی اک خ وط احتمالی تحقیق و بررسی را نشان میدهد» (.)ibid: p.97
رواب مذهبی بر رواب خانوادگی نیز تهأ یر سهودمندی دارد .ویهرس و آکنهیو بها
استفاده اک ارتعات رولی جمفآوریشهده در دههۀ  1980دریافتنهد «مهادرانی کهه در
مراسم و آییوهای مذهبی بیشهتر حضهور داشهته و اک شاخصهههای مهذهبی فزاینهدهای
برخوردار بودهاند رواب م لوِّتری با کودکانشان داشتهاند .رواب م لهوِّ مهادر و
کود

کمک کرده است تا شهمار خانوادهههایی کهه چنهدیو عضهو مهذهبی دارنهد

افزایخ یابد .هماهنگی کیهاد مهادر و کهود
مثبت مادر و کود

در برنامهههای دینهی و مانهوی روابه

را در ونو سال بادی رمم میکند.

ویههرس و آکنههیو بهها انجههام وژوهخهههای دیگههری بههه ایههو نتیجههه رسههیدند کههه
مانویت تهأ یری اننهجامبصخ در خهانواده دارد و همنهبتگی فزاینهدهای بهیو اعضهای
خانواده ایجاد میکند؛ اکایهورو مانویهت اوالً م لوبیهت روابه اعضهای خهانواده را

رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر :دا مالاله میورخ

برای کود

وذیرفتنی و موجه شوند .متأسفانه دربار :فاالیتههای مهذهبی خهانواده و

افههزایخ میدهههد انی هاً عرضهههکننده فاالیتهههایی همچههون ورسههتخ دعهها و نیههایخ
است که اننجام را تقویت میکنند و الثاً مجموعۀ مشترکی اک خصلتهای اجتمهاعی
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را بهواسهه ۀ افههرادی کههه ارکزهههای مشههتر
مههوارد ممکههو اسههت ایههو رواب ه

دارنههد ایجههاد میکنههد .در باضههی

ویژگ هی و احنههاس مانههوی را کههه بههه کههارکرد

بهتههههر و مناسههههبتری منجههههر میشههههود بپذیرنههههد و بههههه آن مداسههههت بصشههههند»
(.)Mahoney et al., 2003
اسمیت و کیو 1نیز با استفاده اک ویمایخ رولی رفتار جوانان اک دهۀ  1990دریافتند
«کودکانی که در فاالیتهای چندگانۀ مذهبی شرکت میکنند  -آن هم کمانیکهه بها
جوانان غیرمرتب با ایهو فاالیتهها در رمابتانهد  -وهدر و مادرشهان روابه مهویتری
داشته و در فاالیتهای خانوادگی بیشتر مشارکت داشتهاند .کودکانی که والدیوشهان
به شرکت در مراسم کلینا تمایل دارند یا در مراسم دعا و نیایخ شرکت میکنند نیهز
رواب بهتری با والدیوشان داشهتهاند .بههویژه کودکهانی کهه بارهها در کلینها حضهور
مییابند والدینی داشتهاند که دربار :کندگی خود و نیاکانی که برای الگوههای نقهخ
در خانواده مناسب بودهانهد بیشهتر شهناخت داشهتهاند .بها وجهود ایهو تهأ یرات مفیهد
مانویههت بههر رواب ه خههانواده موجههب گنههترز رواب ه کناشههویی میشههود .براسههاس
وژوهشههی مانویههت عههاملی باکدارنههده در برابههر رههتق و مشههکتتی نظیههر خشههونت
خانوادگی است.
بنیاری اک م الاات نشان میدهد غالباً وجود رواب مذهبی بها رضهایت کناشهویی
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بیشتر و رواب م لوِّتر در برنامههای متنوع ارتباط دارد .به نظر میرسهد ایهو مهورد
بهویژه در مومایتهای مشصصی حقیقت دارد؛ مومایتهایی چون کمانیکه کوجهیو
مصصوصاً شوهر سهتمت روانهی دارد در اجتماعهات مهذهبی مشهابه و مهوی حضهور
مییابند و درنهایت کمانیکه تجربهههای مانهوی همکمهان بها مشهارکت دینهی اتفهاق
میافتد» (.)Mahoney & Tarakeshwar, 2005
نکتههۀ دیگههر اینکههه تصههور میشههد کودکههان باورهههای مههذهبی را اک والههدیو
خههود دریافههت میکننههد امهها برخههی وژوهخههها نشههان میدهههد «انتقههال مههذهبی
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1. Smith and Kane

توسهه والهههدیو و کهههود

و در گفتگهههویی متقابههل و دو جانبهههه انجهههام میشهههود.

بویههاتزیس در م الاهههای دربههار :گروهههی اک خانوادههههای منههیحی وههی بههرد کههه
کودکان هم مانند بزرگناالن دربار :موضوعات مهذهبی (ماننهد خهدا نیهایخ و دعها)
گفتگو میکنند.
مههادران بیشههتر اک وههدران بهها ایههو اجتمههاع ارتبههاط داشههتهاند .تغییههر و دگرگههونی و
واریانس گنتردهای در خانوادههایی دیده میشد که والدیو آنهها تهتز میکردنهد
باورها و عقایدشان را انتقال دهند درحالیکهه باضهی دیگهر گونههای اک ورسهخهای
هدایتگرانههه و سههاختاری را م ههرح میکردنههد کههه جنههتجو بههرای فهههم را تقویههت
توس والدیو ننبتاً مامول نبوده است .ایو منئله نیهز وجهود دارد کهه بیشهتر اک آنکهه
انتقهال بههر دیههدگاههای واماهی والههدیو متکهی باشههد بههر در

کودکههان اک باورهههای

والدیو بنا شده است» (.)Boyatzis, 2006
بههه نظههر میرسههد باضهی اک تههأ یرات والههدیو بههر دینههداری جوانههان بههه ایههو علههت
اسههت کههه آنههها جوانههان را بههه سههوی گروهههها و فاالیتهههایی سههوق میدهنههد کههه
آمههوکز در خانههه را تقویههت میکننههد؛ اکایههورو م الاههات نیههز نشههان داده اسههت
که «بنیاری اک تأ یراتی که والهدیو بهر کودکانشهان دارنهد جههتدار بهوده و اک ایهو
منههیر تغییههر نکههرده اسههت .گویهها نفههوذ والههدیو تهها دوران بلههور ادامههه دارد؛ اگرچههه
تههأ یرات مومیههت فضهها و جههو گروهههی و حضههور همنههاالن در کلینهها نیههز رههی
دورهای اک کنههدگی مهههم اسههت .وژوهخهههایی کههه در حههوک :تههأ یرات جننههیتی
صورت گرفته متنوعاند.
اگرچه ودر و مادر هر دو در ایو تربیت سهم دارند به نظر میرسد نقهخ مهادر در
مانویت کودکان مهم تر باشد .نکتۀ جالب توجه ایو است که کودکهان خانوادهههایی

رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر :دا مالاله میورخ

میکرد .اگرچه گفتگهو دربهار :موضهوعات مهذهبی همیشهگی اسهت اصهتح آنهها

که اک نظر امتصادی در مضیقه مرار دارند برای دیو بیشتر اک حضور در کلینا اهمیهت
و ارکز مائلاند» (.)Boyatzis et al., 2006
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.2-2رشد معنوی  -اخالقی کودک و دلبستگی

مقولۀ برجنتۀ دیگر در وژوهخها دلبنتگی و ارتبهاط آن بها رشهد مانهوی -اختمهی
کودکان است .خاستگاه اصلی نظریۀ دلبنتگی وژوهخهای جان بهالبی اسهت .بهالبی
مشاهده کرد که «نوکادان با گذشت کمان دلبنتگی به ورستارانی را بن میدهند کهه
به درخواست کمهک آنهها واسه میدهنهد .ایهو نهوع اک دلبنهتگی راب ههای ویونهد
درونهی و عههارفی بهها فههرد مورداعتمههادی اسههت کههه هنگههام خ ههر میتوانههد وایگههاه و
وناهگاهی امو و مابلاعتماد و مناسب برای کهود

باشهد .در وامهف ویونهد دلبنهتگی

میتواند اصول رفتار دلبنتگی را شکل دهد؛ بهگونههای کهه کنهیکه کهود
اعتماد کرده است نقخ خود را در کمان اض راِّ یا نیاکهای دیگری که کود

بهه او
بهه

او دارد بهخوبی ایفا میکند» (.)Bowlby, 1988
بومینتر 1نیز بر ایو باور است کهه «دلبنهتگی تجلهی نیهاک اساسهی اننهان اسهت بهه
اینکه :اوالً رواب درونفردی ابت و محکمی را با دیگری شهکل دههد؛ رواب هی کهه
نشانۀ عتمهمندی به رفهاه شهصص دیگهر اسهت .انیهاً روابه سهاختاری ابهت محهدود
بهمراتب مهمتر و سودمندتر اک بنیاری اک رواب س حی است که میهان دو نفهر ایجهاد
میشود .اگر ایو رواب اک بیو برود یافتو جایگزیو برای آن دشهوار اسهت؛ چهرا کهه
ایو رواب فواید خاصی دارند .اصوالً مردم راضی به اک بیو رفتو ایو ویونهدها نینهتند
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تا حد ممکو ایو ویوندها را حف میکنند و اک دستدادن یا خ ر اک دسهتدادن ایهو
رواب بر آنان ا ر منفی میگذارد .نیاک به تالق و دلبنتگی ممکو است با رفتار مانهوی
ماننههد میههل بههه جنههتجو بههرای رواب ه حمایتگرانههه در اجتمههاع مههذهبی مههرتب باشههد»
(.)Baumeister & Leary, 1995
با ایو حال به نظر میرسد دلبنتگی اک رریق چند فرایند اساسهی شهکل میگیهرد.
«نصنت اینکه دلبنتگی کمک میکند باکنمایی درونی مثبهت و ابهت اک روابه مها و
دیگران شکل بگیرد .در نظریۀ رواب موضوعی 2ایو باکنماییها به موضهوعات اشهاره
1.boommaster
2.object relations theory

دارد درحالیکه در نظریۀ دلبنتگی ایو باکنماییها به ررحوارههای شناختی عارفی
یا مدلهای فاالساک درونی 1مربوط است .آنهها خهارج اک کنخههای متقابهل ورسهتار
اولیه بن یافته و بهمنزلۀ راهنما برای رواب بادی با دیگهران بههکار گرفتهه میشهوند.
برختف نظریۀ رواب موضهوعی روانوریشهی نظریهۀ دلبنهتگی تصهور میکنهد ایهو
مدلها باکنمایی ننبتاً دمیقی اک وامایتاند و تحتتأ یر تصیل نینهتند؛ اکایهورو نظریهۀ
دلبنههتگی و نظریههۀ رواب ه موضههوعی بههر ایههو اصههل اجمههاع دارنههد کههه موضههوعات
درونیشههده و الگوهههای واماههی باکنمههایی کامههل عقتنههی نینههتند بلکههه سههاکهها و
مؤلفههایی عارفی و تجربیاند .دلبنتگی میتواند حقیقتاً چهارچوبی جهایگزیو بهرای
توجه به ودید :رواب موضوعی باشد که البتهه شهباهتها و اختتفهاتی نیهز بهیو آنهها

 .1-2-2معنویت ،اخالق و دلبستگی

دالیل آشکاری برای ایو باور وجود دارد که دلبنتگی و رفتار مذهبی ممکو است بها
یکدیگر مرتب باشند .برای مثال واتریک )1992( 2ماتقد است:
«در ادیهههان توحیهههدی غالبهههاً اک خداونهههد بههههعنوان شصصهههیتی دوستداشهههتنی
واسصگو و مابلدسترس سصو به میان میآید که منتحق عبادت و ورستخ اسهت یها
وناهگههاه م مئنهی اسههت کههه میتههوان آن را ماننههد یههک دوسههت مابلاعتمههاد تجربههه
کرد .افهراد مهذهبی اک رریهق دعها و نیهایخ یها بها شهیوههای دیگهر در مومایتههای
بحرانی -که چنیو شصصیتی حاضر به کمککردن است  -بهه سهوی او رفتهه اک او
کمک میخواهند .راب ۀ دلبنتگی به خدا محوریتر است؛ بهگونهای کهه کودکهان
اک والدینشان بیشتر منتقل میشوند .م الااتی که دربار :تصویر خدا صهورت گرفتهه
است نیز بهخوبی با چارچوِّ دلبنتگی م ابقت دارد .تقرِّ و عشقورکیدن به خدا

رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر :دا مالاله میورخ

وجود دارد» (.)Kirkpatrick & Shaver, 1992

عامل دفاع اک والدینی است که همواره به نظر میرسید جنبههایی اک تصور ما اک خدا
1.internal working models
2.Patrick
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و توصیفاتی اک دلبنتگی ایمو باشند درحالیکه دلبنهتگی اجتنهابی 1بها تصهویری اک
خدا مرتب است که بهنوعی عشقورکیدن نینت بلکه برساختهای اک مفهوم نظارت
است» (.)Granqvist & Dickie, 2003

باضهی اک جنبههههای مانویههت بزرگنههاالن را نیههز میتههوان بهها توجههه بههه الگوهههای
دلبنههتگی دوران کههودکی ویخبینهی کههرد .بههه نظههر میرسههد «تجربههههای غیرمنتظههر:
نوکیشی بیشتر در بیو کنانی رایو است کهه دلبنهتگی نهام مئنی دارنهد درحالیکهه
افرادی که دلبنتگی ایمو دارند نوکیشیهای تدریجی دارند .باورهای مثبهت دربهار:
خدا و رواب فرد با خداوند و همچنیو اینکه آیا فرد احناس میکنهد بها خهدا راب هۀ
شصصی دارد یا خیر در افرادی که الگوههای دلبنهتگی مهوی در کهودکی داشهتهاند
افزایخ مییابد .کنانیکه دلبنتگی ایمو دارنهد تمایهل دارنهد ایمنهی را در راب هه بها
خدایشان مانا کنند و کمتر در مارض خ ر احتمال تغییهر مهذهبی مهرار گیرنهد .جهای
تاجب نینت که با نگاهی مثبت انگیز :مذهبی درونی بزرگناالن بها دلبنهتگی ایمهو
و با دیدی منفی همیو انگیزه با دلبنهتگی اجتنهابی در دوران کهودکی مهرتب اسهت؛
اکایورو دلبنتگی در ویخبینی جنبههای دیگری اک مانویت نظیهر مشهارکت مهذهبی
مناسب نینت .وژوهخههایی کهه در ایهو موضهوع صهورت میگیرنهد بایهد تصهویری
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روشو اک ایو رواب به دست دهند» (.)Granqvist, 2003
با ایو حال ایهو ورسهخ م هرح اسهت کهه چگونهه دلبنهتگی ایهو تهأ یرات را بهر
کندگی مذهبی و مانوی ما دارد؟ واتریک دو فرضهیۀ مههم را کهه محققهان بهه آنهها
توجه داشتهاند برجنته کرده اسهت .وی ماتقهد اسهت «در فرضهیۀ ان بهاق 2ایهو بهاور
هنت که رواب ما با خدا با الگویی اک دلبنتگی ان باق دارد کهه مها بهمنزلهۀ کهود
آن را بن دادهایم؛ در حقیقت مردم با دلبنتگی ایمو ممکو است رواب بهتر با خهدا
را افزایخ دهند .در ایو دیدگاه تجربۀ عشق کیربنای ضروری توانایی ما برای عاشهقی
1.avoidant attachment
2.correspondence hypothesis

است .دیدگاه دیگر فرضیۀ تاهدیل 1اسهت .ایهو فرضهیه ویخبینهی میکنهد کهه مهردم
بدون دلبنتگی ایمو اولیه احتماالً بیشتر به مانویت روی میآورند؛ چرا کهه آنهها بهه
دنبال جایگزیو هنتند» (.)Kirkpatrick & Shaver, 1992
البته مدار

و شهواهد دیگهری نیهز در وژوهخهها وجهود دارد کهه مهدافف ههر دو

فرضیهاند .در وامف «فرضیۀ ان باق موردحمایت وژوهخهایی است که نشان میدهنهد
کنانیکه دلبنتگی ایمو و آرامخ همراه با نزدیکهی بیشهتری دارنهد در فاالیتههای
مذهبی فردی و جمای مشارکت بیشتری خواهند داشت .ایهو افهراد وایبنهدی مهذهبی
کیاد کندوکاو الهیهاتی بیشهتر تصهاویر مثبهتتر اک خهدا و بیایمهانی کمتهری دارنهد.
دارند که شبیه شیوههای انکارکننهده یها هراسهان اسهت و در رواب شهان بها خهدا بیشهتر
اجتنابی یا ناایمو گزارز میدهند» (.)Schottenbauer & others, 2004
شواهد و اسنادی برای فرضیۀ تادیل در برخی م الاات رولی نشان میدهد «افهراد
ناایمو اجتنابی و مضه رِّ کهه احتمهاالً دو برابهر هنهتند در مقاینهه بها افهرادی کهه
دلبنتگی ایمو دارند رواب جدیدی را با خدا گهزارز میکننهد .نوکیشهی و تجربهۀ
مذهبی در بیو کنانیکه با اض راِّ و نگرانی دلبنتگی دارنهد ننهبت بهه کنهانیکه
الگوهای ایمو و اجتنابی دارنهد بهیخ اک دو برابهر شهایف اسهت .برخهی وژوهخهها نیهز
میههزان کیههاد نوکیشههی مههذهبی غیرمنتظههره را کشههف کردهانههد کههه باعههث ومههوع
دوران گذار آشهفتگی عهارفی یها بحرانههای شصصهی ماننهد مشهکتت خهانوادگی
در بیو کنانی شدهاند که دلبنتگیهای ناامو یا اجتنابی داشتهاند .در ایو وضایت بهه
نظر میرسد خدا بهعنوان شصصهیت دلبنهتگی جهایگزیو عمهل میکنهد درحالیکهه
تغییههر مههذهبی تههدریجی بیشههتر بهها عوامههل جاماهوههذیری مههرتب اسههت .بههه گفتههۀ
کیهههر

واتریهههک ان بهههاق و تاهههدیل رفتهههار ههههر دو وجهههود دارنهههد امههها در
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افرادی که در خانوادههایی سرد و منتبد کندگی میکنند نهوعی الگوههای دلبنهتگی

شرای و مومایتهای متفاوتی یافته میشوند .واتریک بهر ایهو بهاور اسهت کهه رفتهار
1.compensation hypothesis
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ان بهههاق بههها شهههکلگیری و مهههدلهای فاالسهههاک درونهههی دائمهههی ارتبهههاط و آ هههار
بلندمههدت رهههولی دارد درحالیکهههه رفتهههار تاههدیل بههها شصصهههیتهای دلبنهههتگی
جایگزیو ویوند دارد و به دنبال ان بهاق بهیو مهدلهای دلبنهتگی و روابه و مناسهبات
رایو و متداول است» (.)Kirkpatrick & Shaver, 1992
 .3-2معنویت ،اخالق و تصویر خدا

اید :برجنتهای که هم در ادبیات روانشناختی و هم در ادبیهات الهیهاتی م هرح اسهت
ایههو اسههت کههه هههر کههس در درون خههودز چههه تصههویری اک خههدا دارد .در تفکههر
منیحی اید :تصویر خدا در امتداد باکگشت به متون یهودی اسهت کهه نشهان میدههد
اننانها در تصویری اک ایو خدا خلق شدهاند .متفکهران منهیحی شهرمی مامهوالً «بهیو
تصویر خدا 1یها آنچهه کهه مها ایجهاد کهردهایم و خهداگونگی 2تها انهداکهای کهه ایهو
اسههتاداد و توانههایی را نشههان داده یهها مههناکس مههیکنیم تمههایز مائههل میشههوند .در
حقیقت ایو تصویر خدا با باضی اک جنبههای ذاتی ربیاهت مها بهمنزلهۀ یهک شهصص
ارتباط دارد» (.)Lossky, 1974
در م الاات روانشناختی دربار :مانویهت مفههوم تصهویر خهدا مانهایی محهدود
دارد .در وامف ایو مفهوم به باکنمایی یا به گونهای اک مدل فاالساک درونی اشهاره دارد
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که ما اک خداوند داریم؛ خداوندی که مدرتمند است و البته بههراحتی بها اصه تحات
کارکردگرایانه تبییو نمیشهود .ایهد :تصهویر روانشهناختی اک خهدا نصنهت در تفکهر
روانکاوی بن یافت و با افکاری دربار :رواب موضوعی مرتب شهد .فرویهد تصهور
میکههرد «باکنماییهههای درونهی مهها اک خههدا و موجههودات فراربیاهی ماننههد شههیاریو بهها
شصصیتهای مردانه و ودرانه مرتب است و خودنماییهای ل
خود ما مادر یها تهأ یرات
کنخ متقابل بیو والدیو را نادیده میانگارد .اریکنهون 3ایهو ایهده را بنه داد و سهه
1.image of God
2.likeness of God
3.Ericsson

نوع تصویر اک خداوند را متمایز کرد :تصویر عاشقانه و مابلمبولی که بها تجربهۀ مهادی
مهها مههرتب اسههت تصههویر خودآگههاهی هههدایتگر کههه بهها وههدر مههرتب اسههت و تصههور
ت م لهق نینهت .یونهگ میونداشهت تصهاویر خهدا اکلیانهد
ویشاوالدینی که خدا اصه ً
و در حقیقههت ویژگیهههای شصص هی خههاا تصههویر کمتههر اک حالههت عمومیشههان
دارای اهمیت بودهاند .بحثهای حاضر دربهار :تصهویر خهدا تقریبه ًا بهر نظریهۀ روابه
موضههوعی و ایههد :موضههوعات گههذار وینیکههوت بنهها شههدهاند .همچنههیو شههافر و
گورشوج )1991( 1استدالل میکنند که باورهای مذهبی چون در مفهوم فهرد اک خهدا
ظاهر شدهاند واجهد یکهی اک سهه اصهل مانویهت بهاضهافۀ انگیهزه و سهبک مقابلهه یها
با ایو حال رایزوت تواننهت نصنهتیو کهار مههم را دربهار :جنبهههای روانکهاوی
اک تصهویر خهدا انجهام دههد .کهار وی تهها حهد کیهادی «باکگشهت بهه بنهای روانکههاوی
بوده است .او به اسهتفاده اک رویکهرد م الاهه مهوردی در نمونهۀ بهالینی اک افهرادی کهه
اننجام فکری خوبی نداشتند اعتماد داشت و به همیو دلیل مهورد نقهد مهرار گرفهت»
( .)St.Clair,1994: p.28البته ایو شیوه نفوذ کیادی در میان بنیاری اک روانشناسهان
بالینی و محققان داشته است« .رایزوت در وژوهخ خود به نتایجی دست یافهت کهه تها
حد کیادی با وژوهخ بادی وی تقویت شد:
 .1اگرچههه تمههام کنههانیکه در فرهنههگ غربهی رشههد کردهانههد لزومهاً بههه وجههود
خداوند اذعان نمیکنند اما تا انداکهای نوعی تصویر یا مدل فاالساک درونهی اک خهدا
دارند و عتوه بر ایو تصور یا تاریهف روشهنی اک خهدا دارنهد .ایهو تصهویر اک دیگهر
تصاویر درونیشده در روان نظیر تصهور خودانگهاره 2جهدا شهده اسهت؛ اگرچهه ایهو
تصویر میتواند بر دیگهر تصهاویر تهأ یر بگهذارد و اک آنهها متهأ ر باشهد .ایهو تصهویر
میتواند مانند دیگر تصاویر ویچیده و موضوعی متغیر با تهأ یراتی مننهجم و ناویوسهته
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منئلهگشا هنتند» (.)Goodwin, 1998

در همۀ عمر باشد» (.)McDargh, 1983
1.schaefer and gorsuche
2.self-image
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« .2عناصری که اک آنها استفاده شده است تصویری اک خدا ترسهیم میکننهد کهه
در باکنمایی و کنخهای متقابل موضوعات بادی یافت شدهاند .وی بهرختف فرویهد
اعتقاد داشت که ایو تصاویر دربرگیرند :هر دو عنصهر مادرانهه و ودرانهانهد .در نمونهۀ
وی کنانیکه به دنبال خدای آگاه خیرخواه بودند به تصاویری اک خدا تمایل دارنهد
که در ابتدا اک رواب با مادر استصراج شدهاند .درحالیکه تصهویر آنهها کهه بهه دنبهال
خدایی ورسشگر بودنهد و اک خهدای ترسهنا

یها نظارتکننهده بیشهتر احنهاس تهرس

داشتند اک رواب ودری گرفتهه شهده اسهت .رایهزوت دریافهت کهه تصهاویر خهدا نیهز
تحتتأ یر باکنمایی خدا در ادیان رسمی و نیهز اک تجربهۀ شصصهی خهود مها بهه دسهت
آمده است .وی ماتقد بود میتوان سن شناسی تصویر خهدا و نگرزههای متفهاوتی را
که دربار :آنها وجهود دارد بنه داد .وی در بیمهارانخ چههار گهروه را دسهتهبندی
کرد :خداآگاه؛ خداورسشگر؛ کنانیکه عتمهای به خدا ندارند و تاجهب میکننهد اک
اینکه دیگران به خداوند عتمهمند هنتند؛ خهداآگاه متهومای کهه تهرجیم میدهنهد اک
میان برداشته شود .عدهای دیگر تصویر ونجمی اک خدا شناسایی کردهانهد کهه در آن
خدا نیرویی غیرشصصی ملمداد شده است» (.)Rizzuto, 1974
.1-3-2رشد معنوی  -اخالقی و تصاویر جنسیتی از خدا
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در ادیان توحیدی باکنماییهای خدا تمایل دارند ویرامهون شصصهیتی مردانهه و ودرانهه
ایجههاد شههوند .ایههو سههؤال م ههرح اسههت کههه آیهها تصههاویر روانشههناختی اک خههدا نیههز
ویژگیهای جننیتی دارند .به نظر میرسد واس ایو ورسخ ویچیده است .بهرای مثهال
«ویژگیهههای جننههیتی در ایههو تصههاویر بههر تجربههههای فههردی و دیههدگاههای ودرانههه
اجتماعی و فرهنگی ما اک آنچه مادران و ودران دوست دارند و نیز آموکهههای مانهوی
دربار :امکان ویژگیهای خاا جننیتی اک خدا بنا شهدهاند» ( .)Vergote, 1981aاک
سوی دیگر در م الاات میانفرهنگی مالهوم شهد «تصهاویر مادرانهه و ودرانهه نوعهاً بها
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اصه تحات ردر دسههترس بههودنر و رویژگیهههای مقتدارانههه یهها مههانونگرار بههه همههراه

توصیفات مادرانه ودرانه توصیف شدهاند .به نظهر میرسهد کهه همهیو عوامهل بهمنزلهۀ
جنبههای مهمی اک توصیفهای تصویر خدا هم در گروههای مانهوی منهیحی و ههم
غیرمنیحی یافته شوند» (.)Tamayo, 1981
ورگوت 1نیز با استفاده اک نمونههای ارووایی کشف کردند که «تصهویر مادرانهه اک
خههدا نفههوذ بیشههتری در مانویههت کودکههان داشههته امهها ویژگیهههای دیگههر اک جملههه
ویژگیهای ودرانه نیهز مهورد توجهه بهوده اسهت .در ایهاالت متحهده م الاهات نشهان
میدهد که با افزایخ سو توصیفات تصهویر خهدا تغییهر میکنهد .ایهو توصهیفات در
ابتدای کودکی بیشتر شبیه ودر و در اواس کودکی بیشتر شبیه والدیو یا مهادر اسهت.
دربار :کودکان نیز به دست آمده است .ایو وژوهخ نشهان داد ایهو دوره اک کنهدگی
دورهای فاال برای تاریف دوبار :تصویر ما اک خداسهت .ایهو تفاوتهها ممکهو اسهت
تأ یرات مهمی داشته باشد؛ برای مثال م الاهای نشان داد ونهرها تمایهل دارنهد خهدا را
در جایگاه کنی که به مومایتهای دشوار نزدیکتر است در نظر بگیرنهد؛ البتهه اگهر
خدا مردانه ملمداد شهود .درحالیکهه دختهران خهدای کنانهه را بههنوعی نزدیهکتر بهه
مومایتهای دشوار تصور میکنند» (.)Meier, 2004
ورگت 2استدالل میکند که «کودکان در جوامف سکوالر غربی تنهها در صهورتی
میتواننههد ماتقههد بههامی بماننههد کههه باکنمههایی کودکیشههان اک خههدا را بهها اسههتفاده اک
گزینههایی اک نمادها و کبان مذهبی مابلدسترس بهکلی تغییهر دهنهد .بهه نظهر میرسهد
عوامل دیگری نیز ویژگیهای جننهیتی اک تصهویر خهدا را تحتتهأ یر مهرار میدهنهد.
ورگههت دریافههت کههه باورهههای مههذهبی بههه تصههاویری اک خههدا تمایههل دارنههد کههه بههر
مابلدسترس بودن تأکید میکنند درحالیکه کنانیکه به خدا شک دارند مهانون را
مشصصۀ اصلی همه چیز میدانند و در حقیقت به احتمال کیاد خدا را تهدیهدی بهرای
1.vernovis
2.Vergote
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ایو روند ویژگیههای تصهویر مادرانهه اک خهدا یها دو جننهیتی در م الاهات دیگهری
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استقتلشان ملمداد میکنند .م الااتی که دربهار :جوانهان ارووهایی انجهام شهد همهیو
تصویر را تقویت میکند؛ کودکانی که نگرزهای مذهبی و مانهوی ضهایفی دارنهد
اک خدا بیشتر میترسند» (.)Vergote, 2003: p.193
المبرت و کورویوک )2004( 1در م الاهای دربار :دانشجویان دانشگاه کاتولیهک
وی بردند که «هویت جننی کنان صرفنظر اک اینکه آیا ایو موضوع مردانهه اسهت یها
کنانه با داشتو تصویری کنانه اک خدا مرتب است .آنهها همچنهیو دریافتنهد کهه کنهان
بهجای تصاویر مردانه اک خهدا بها نگرزههای غیرسهنتیتر و منفهی کمتهری ننهبت بهه
مردان مرتب اند .برخی اک نوینندگان به روانکاوان فمیننتی (نظیر ناننهی چهودرو) و
الهیدانانی (همچون ریکاچپ) توجه کردهاند که دربهار :ایهو موضهوع بیشهتر توضهیم
دادهاند .آنها استدالل میکننهد کهه تصهویرهای صهرفاً ودرسهاالرانۀ مردانهه میتوانهد
تصویر خدا را محدود کند درحالیکه تصهویرهای کنانهه تربیتهی و م هابق بها جههان
ربیای بهرور کلی مثبتاند .نامهایی که با تصویر خهدا ارتبهاط داشهتهاند نیهز بهه دلیهل
ارتبارشان با جننیت اهمیت خاصی دارند» (.)Fisher, 1988: p.53–73
 .2-3-2رشد تصویر خدا

ایو روند رشد اک وژوهخهای علمی برآمده است؛ وژوهخهایی که بهدور اک دیهدگاه
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ویاههای (که ماتقد اسهت کودکهان فهمهی محهدود و ابتهدایی اک خهدا دارنهد) بهر ایهو
دیدگاه استوارند که کودکان ختق و منتاد فرهیصتگی عجیبی در فهمشهان اک خهدا
هنههتند .بههارت و ریچههرت )2003( 2فرضههیۀ اک وههیخ تاییوشههد :دیگههری را م ههرح
کردهانههد کههه «شههرح میدهههد )1 :کودکههان مادرنههد مفههاهیمی ما ههوف بههه عوامههل
آگاهانهای 3را ایجاد کنند که محدود به اننهانها نینهت  )2تصهورات مهاورا ربیاهی
موضف اک ویخانگاشته کودکان است بهه جهای آن کهه ایهو گونهه تصهورات را نهوعی
1.lambert and corpus
2.Bart and Richert
3.intentional agents

کجروی اک جانب خداوند بهه شهمار آورنهد و  )3کودکهان سهه یها چههار سهاله بنهیار
منتاد تمایزگذاری بیو کنشگری خدا و اننان هنتند» (.)Harms, 1944
بهرورکلی روانشناسهان روانکهاو ماننهد مینهنر تصهویر یها تصهاویر خهدا را «در
تجربهها و کنخ ختمانهای میبینند که در سالهای نصنتیو کندگی ریشه دارنهد .ایهو
تصههاویر در حقیقههت ویشههاکبانی هنههتند و تههأ یر چشههمگیری بههر ربیاههت دارنههد.
ومایف اولیه نظیر تجربههای اعتماد و غنهل تامیهد حالتههای هیجهانی و گونههای اک
منهههابف درونفهههردی را بنههه میدهنهههد کهههه بهههر تجربههههها و تصهههویرهای باهههدی اک
خهدا تههأ یر میگذارنهد و بههه آنهها حههالتی روحهانی میدهنههد» (.)McDargh, 1983
و ورسههتارانی کههه اک نظههر عههارفی در درسههترساند خههود آغههاکگر و شههکلدهند:
تصههاویر اسههت .تهها اوایههل سههه سههالگی ایههو کنخهههای متقابههل هنههتۀ اصههلی عههارفی
ویشاباکنمودی را ایجاد میکند که گونهای اک خهودتنظیمی 1همهدلی و اختقمهداری
را تقویت میکنهد کهه بها مهوانیو و نشهانههای هیجهانی کهه دارد مهادر اسهت رفتهار را
هدایت کند .کودکان در ایو مرحله میتوانند داستان و مصهها را با جزییهات اختمهی
مفصل بیان کنند» (.)Emde & others, 1991
باد اک مرحلۀ اول تمایز اک خود صورت میگیرد که شهامل تهنخ بهیو اسهتقتل و
گزینخ ساختارها و ارکزهای مهذهبی خهانوادگی اسهت .فهرد تصهویری اک خهدا را
ترسیم میکند که بهعلت یکیشدن فرایندهای شناختی و عهارفی حهالتی روحهانی و
مقدس دارد .مانویت در مراحل اولیهه غالبهاً کهارکرد دفهاعی  -محفهاظتی مناسهبی در
مقابل اض راِّ دارد .با افزایخ سو کودکان اک حالت و کیفیت باورهای همگهانی و
مشتر

تمایز وامایت اک خیال منئله تنامضهای مذهبی و موضهوعات اختمهی کهه

باعث رشد فراخود و خودآگاهی میشود بیشتر آگاه میشهوند .بههتهدریو کهود
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در ایو دیدگاه «در دیالکتیکی بیو انگیزههایی که اک نظر بیولهوهیکی احارهه شهدهاند

برای منظمکردن ایو موضهوعات بها امیهد بهه کمهک حمایهت و وشهتیبانی نههادی اک
1.self-regulation
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توجیهاتی که بر امتدار استوارند بهه منهئولیت شصصهی تغییهر جههت میدههد .ایهو را
میتوان در نقاشیهای کودکان مشاهده کهرد .کمانیکهه فهرد بهه بلهور میرسهد الکم
نینت مانویت نقخ دفاعی و حمایتی داشته باشد؛ چون فرد میداند راهههای دیگهری
برای مقابله بها اضه راِّ یافتهه اسهت .در عهوض اک تنخهها اسهتقبال کهرده آنهها را
وذیرفته و در وی حل و فصل آنهاست .در نتیجه در یک همهاهنگی درونهی روابه
موضوعی مانادار را با حالتی اک تجربۀ روحانی و عرفانی ترکیب میکنهد .توضهیحات
فروید با گونههای اولیه اک ایو تجربهههای مانهوی ارتبهاط دارد در حهالی کهه تجربهۀ
مانوی بزرگناالن نمونهای بارکتر اک مراتب بادی است.
شفراننکی )1992( 1مدعی است که «تصویر خدا نههتنها شهامل ارتعهاتی دربهار:
والدیو ماست بلکه بیانی شصصی اک رواب ما بها منبهف دیگهر بهودگی 2و تمهام وجهود
است و مدرت دگرگونی در کندگی مها را دارد .در حقیقهت موضهوع خهدا موضهوع
دگرگونی و موضوعی گذراست .حضورز بهه مها نشهان میدههد کهه تغییهر ممکهو
است .دیدگاههای خدا و تغییر دربرگیرند :موضوعاتی است کهه کمهک میکنهد آن
نوع تغییراتی را که ما گمان میکنیم ممکو و م لوِّانهد مشهصص شهوند .بهرختف
دیگر موضوعات گذرا خدا وس اک دوران کودکی رها میشهود و همهواره میتوانهد
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نقشی کارکردی در رشد دوران بزرگنالی ایفا کند .ممکو است ایو تصهویر اک خهدا
در تمام مدت بلور رشد و تغییر کند .اک چشمانداک الهیاتی ایو تاجبآور نینت؛ کیرا
هههر تصههویری اک حههد وامایههت اله هی کمتههر اسههت و در حقیقههت امکههان تغییههر دارد»
(.)Lonsdale, 2000
وژوهخهای تجربهی دیگهر نشهان میدههد کهه «جاماهوهذیری دینهی کهه اک سهوی
والدیو و کلینا صورت میگیرد بهر ارائهه منهابای بهرای ایجهاد تصهور خهدا مؤ رنهد.
همیو رور در نظریۀ دلبنتگی هم دادههای فرضیۀ ان باق و هم فرضیۀ تاهدیل راب هۀ
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1.Sheffield
2.otherness

ایو تأ یرات را با تصویر خهدا تقویهت میکنهد .فرضهیۀ ان بهاق بها اسهناد و شهواهدی
تقویت میشود که کمانیکه والدیو تربیت (مصصوصاً ودر) و مدرتمندی (مصصوصهاً
مادر) را در

میکردند خدا هم به ایو شیوه توجه کرده است .همچنیو تصهاویری

که اک خدا در محی ی منفی شکل میگیهرد غالبهاً منفیانهد و اگهر ههم مثبهت باشهند
نادیده گرفتهه میشهوند و خهدا اک نزدیهک در

نمیشهود .اک سهوی دیگهر دیهدگاه

ان باق با کمک تحقیقات علمی نشان داده است که اگر والدیو کمتر به ههم نزدیهک
باشههند یهها بچهههها بزرگتههر شههوند هههم ونههران و هههم دختههران خداونههد را نزدیههک بههه
مومایتهای دشوار میبینند» (.)Eshleman & others, 1999
میگذارند میتوانند راب ۀ فرد با خدا و باورههای مهذهبیاز را نیهز تحتتهأ یر مهرار
دهند؛ برای مثال «بیشتر مربانیان تجاوک جننهی آسهیبهایی را گهزارز کردهانهد کهه
بهنوعی با مانویت مرتب است اک جمله :احناس اک خود بیگانگی گنترده احنهاس
بدخواهی در جههان احنهاس هرکگهی شصصهی مشهکل اعتمهاد یها اعتقهاد بهه خهدا
احناس خشم به خدا خداوند را خشمگیو دور یا مصهالف تلقیکهردن و مشهکتت
دیگری چون فقدان مانا و ناامیدی .م الاهات نشهان میدههد مربانیهان تجهاوک جننهی
دلبنههتگی مههذهبی کمتههری دارنههد امهها بههه دعهها و نیههایخ بیشههتر رو میآورنههد میههزان
افنردگی در آنان بیشتر و ستمت روانی کمتر است .استفاده اک مانویت بهمنزلهۀ منبهف
مدرت راب ۀ آسیب روحی و افنردگی را کاهخ میدهد .با ایهو حهال مانویهت در
مقابل همۀ انواع مشکتت روانی ایمنیبصخ نینت» (.)Chang & others, 2003

رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر :دا مالاله میورخ

جای تاجب نینت که ومایف تلصی که بهر دیهدگاههای افهراد دربهار :روابه تهأ یر
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نتیجهگیری
در ایو م الاۀ مروری تتز شد با تکیه بر وژوهخهای تجربی بهه ایهو ورسهخ واسه
داده شود که چگونه رشد مانوی -اختمی در دوران کهودکی اتفهاق میافتهد و تهأ یر
آن در دوران بزرگنااللی چگونه است؟ در حقیقت وژوهشگران اک سه منیر  -یانهی
توجه به اهمیت جاماهوهذیری در رشهد آگهاهی مهذهبی بررسهی تأ یرگهذاری نقهخ
دلبنتگی در مانویت و اختمیکردن آینهد :کهود

و شهکلگیری تصهور خهدا در

ذهو کودکان  -برای واس دادن به ایو ورسخ تتز کردهاند.
در منیر جاماهوذیری دینی وژوهخهها نشهان داد رفتهار گهرم و صهمیمانۀ والهدیو
ویخکمینۀ مانویت موی و تقویهت اختمیکینهتو در ذههو و روان کهود

اسهت .اک

سوی دیگر مانویهت والهدیو میتوانهد بهر شهیو :تربیهت مانهوی -اختمهی کودکهان
تأ یرگذار باشد .همچنیو هماهنگی و تهوافقی کهه بهیو باورههای اعتقهادی و اختمهی
ودر و مهادر وجهود دارد انتقهال مهذهبی را تقویهت میکنهد درحالیکهه ناهمهاهنگی
اعتقههادات یهها عههدم مشههارکت مههذهبی و سههرویچی اک مواعههد اختمههی بههر سههاادت
مانویبودن و اختمیکینتو کودکان و دینداری آنها در دوران بزرگنهالی تهأ یرات
منفههی دارد .در منههیر دوم وژوهخههها بههر رههرح ایههد :راب ههۀ مانویههت اخههتق و
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398
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دلبنتگی بنا شدهاند.
ایو وژوهخها نشان داد دلبنتگی کودکان به مانویت و رفتارهای اختمی بههویژه
تصوری که اک مفهوم خدا دارند به میزان کیهادی اک نهوع دلبنهتگی ایمهو اسهت .ایهو
م الاات نشان داد تقرِّ و عشهقورکیدن بهه خهدا عامهل دفهاع اک والهدینی اسهت کهه
همواره به نظر میرسید جنبههایی اک تصویر ما اک خدا و توصیفاتی اک دلبنهتگی ایمهو
باشند درحالیکه دلبنتگی اجتنابی با تصویری اک خدا مرتب است که بهنوعی عشهق
ورکیدن به خدا نینت بلکه برساختهای اک مفهوم نظارت اختمی است.

 دا مالاله میورخ:رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر

کتابنامه

95

1. Argyle, M. (1997), Causes and correlates of happiness, In D.
Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well-being: The
foundations of hedonic psychology (pp. 353–373). New York: Russell
Sage Foundation.
2. Bowlby, J. (1988), A secure base: Parent-child attachment and
health human development, New York: Basic.
3. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995), “The need to belong:
Desire for interpersonal attachments as a fundamental human
motivation”, Psychological Bulletin, 117, 497–529
4. Boyatzis, E. Richard, R. (2006), "An overview of intentional
change from a complexity perspective", Journal of Management
Development, Vol. 25 No. 7, pp 607-623.
5. Chang, B. & others (2003),“The relationship between sexual
assault, religiosity, and mental health among male veterans”,
International Journal of Psychiatry in Medicine, 33, 223–239.
6. Dudley, R. L. & Wisbey, R. L. (2000), “The relationship of
parenting styles to commitment to the church among young adults”,
Journal Religious Education, Vol 95, 1–9.
7. Emde, R. N. & others (1991), “The moral self of infancy: Affective
core and procedural knowledge”, Developmental Review, 11, 251–
270.
8. Eshleman, A. K. & others (1999), “Mother God, father God:
Children’s perceptions of God’s distance”, International Journal for
the Psychology of Religion, 9, 139–146.
9. Fisher, K. (1988), Women at the well: Feminist perspectives on
spiritual direction, New York: Paulist Press.
10. Goodwin, A. (1998), “Freud and Erikson: Their contributions to
the psychology of God-image formation”, Pastoral Psychology, 47,
97–117.
11. Granqvist, P. (2003), “Attachment theory and religious
conversions: A review and a resolution of the classic and
contemporary paradigm chasm”, Review of Religious Research,
Published by: Springer Vol. 45, No. 2, pp. 172-187.
12. Harms, E. (1944), “The development of religious experience in
children”, The American Journal of Sociology, 50, 112–122.
13. Kenny, D. T. (2000), Psychological foundations of stress and
coping: A developmental perspective. In D. T. Kenny, J. G. Carlson,
F. J. McGuigan, & J. L. Sheppard (Eds.), Stress and health: Research

1398 مسیان، / سر و ششم/اخالق

and clinical applications (p.73-104). Amsterdam, Netherlands:
Harwood Academic Publishers.
14. Kirkpatrick, L. A., & Shaver, P. R. (1992), “An attachmenttheoretical approach to romantic love and religious belief”,
Personality and Social Psychology Bulletin, Lee Anne Kirkpatrick,
Phillip R. Shaver 18, 266–275.
15. Lonsdale, D. (2000), Eyes to see, ears to hear: An introduction to
Ignatian spirituality, Maryknoll, NY: Orbis.
16. Lossky, V. (1974), In the image and likeness of God (J. Erickson,
& T. Bird, Eds.), Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press.
17. Mahoney, A., & Tarakeshwar, N. (2005), Religion’s role in
marriage and parenting in daily life and during family crises, In R. F.
Paloutzian, & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of
religion and spirituality (p.177–192), New York: Guilford Press.
18. McDargh, J. (1983), Psychoanalytic object relations theory and
the study of religion: On faith and the imaging of God, Lanham, MD:
University Press of America.
19. Meier, A., & Meier, M. (2004), The formation of adolescents’
image of God: Predictors and age and gender differences, In R.
Dayringer, & D. Oler (Eds.), The image of God and the psychology of
religion (pp. 91–111). New York: Haworth Pastoral.
20. Molchanov, Sergey V. (2013), “The Moral Development
in Childhood, Procedia - Social and Behavioral Sciences”, 86 ,
615 – 620.
21. Rizzuto, A. M. (1974). “Object relations and the formation of the
image of God”, British Journal of Medical Psychology, 47, 83–99.
22. Schottenbauer, M. & others (2004), Concepts of God and
therapeutic alliance among people with severe mental disorders, In R.
Dayringer, & D. Oler (Eds.), The image of God and the psychology of
religion (p.27–39). New York: Haworth Pastoral.
23. Sherkat, D. E. (1998), “Counterculture or continuity? Competing
influences on baby boomers’ religious orientations and participation”,
Social Forces, 76, 1087–1115.
24. St. Clair, M. (1994), Human relationships and the experience of
God: Object relations and religion, New York: Paulist Press.
25. Tamayo, A. (1981). Cultural differences in the structure and
significance of the parental figures. In A. Vergote, & A. Tamayo
(Eds.), The parental figures and the representation of God: A
psychological and cross-cultural study (pp. 73–95). New York:
Mouton.

96

 دا مالاله میورخ:رشر معنرخ و اخالقر ار اوران را ر و سأثیی نن ار بزرگسالر

26. Tamminen, K. (1994), “Religious experiences in childhood and
adolescence: A viewpoint of religious development between the ages
of 7 and 20”, The International Journal for the Psychology ofReligion,
4, 61-85.
27. Vergote, A. (2003). Plying between psychology and mysticism. In
J. Belzen, & A. Geels (Eds.), Mysticism: A variety of psychological
perspectives (pp. 81–107). Amsterdam: Rodopi.
28. Wilcox,W.B. (1998), “Conservative Protestant child-rearing:
Authoritarian or Authoritative? American Sociological Review”, 63,
796–809.

97

