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Abstract 

Denial of God is caused by two types of factors: epistemic or argumentative and 

non-cognitive or non-argumentative. The non-cognitive factors of atheism appear in 

various psychological, social, political and economic forms. The question before this 

article is that does the physical absence of father or his inefficiency and corruption, 

as a non-cognitive factor, play a role in the children's denial of God in adulthood? 

With the analytical descriptive method, that is, by referring to different points of 

view related to this idea, this research has explored the cause of the link between the 

two from various dimensions. The result of this research is that: A)Many of the 

rejections and denials of God in adulthood, especially in Western Christian societies, 

have their roots in a person's childhood and unconscious factors, including the lack 

of a father or a good father; B) But we cannot ignore other factors and the fact that 

this factor is ineffective or less effective in other societies and cultures. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نيد و علم يها پژوهش
  26 -  3، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  يعلمي (مقالة علم نامة دوفصل

  واكاوي نظرية فقدان يا ناكارآمدي پدر در خداناباوري فرزندان

  *خاني اسماعيل علي

  چكيده
انكار خداوند ناشي از دو گونه عوامل معرفتي يا برهاني و غيرمعرفتي يا غيراستداللي است. 

اجتمـاعي، سياسـي و     شـناختي،  هـاي مختلـف روان   گونهخود عوامل غيرمعرفتي الحاد در 
يابد. پرسش پيش روي اين نوشتار اين است كه آيا فقدان فيزيكي پدر يا  اقتصادي بروز مي

ناكارآمدي و فساد او، به عنوان يك عامل غيرمعرفتـي، نقشـي در انكـار خداونـد از سـوي      
وهش بـا كمـك روش توصـيفي    كند يا خير. ايـن پـژ   سالي ايفا مي فرزندان در سنين بزرگ

هاي مختلف مربوط به اين ايده، علت پيوند ميان آن دو را  تحليلي، يعني با استناد به ديدگاه
از ابعاد گوناگون مورد كندوكاو قرار داده است و شواهدي بر اين باور ذكر كرده است و در 

اين پژوهش اين  نهايت با روش تحليلي انتقادي به ارزيابي و نقد آن پرداخته است. حاصل
ويـژه در جوامـع    سالي، به است كه: الف) بسياري از رد و انكارهاي خداوند در سنين بزرگ

مسيحي غرب، ريشه در كودكي شخص و عوامل ناخودآگاه، از جمله فقدان پـدر يـا پـدر    
تأثير بـودن ايـن عامـل در     تأثير يا كم توان از عوامل ديگر و نيز، بي خوب دارد؛ ب) اما نمي

 هاي ديگر غافل بود. مع و فرهنگجوا

  »پدرناكارآمد«، »فقدان پدر«، »عوامل غيرمعرفتي«، »الحاد«، »خداناباوري« ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اوصاف و عملكرد خداونـد يـا امـر      ترين موضوعات معرفتي، سخن در باب وجود، از مهم

تـرين   متعال است. خدا تأثيري بس عظيم در تاريخ انسـان داشـته اسـت و يكـي از بـزرگ     
. اين موضـوع در طـول   )10 :1392آرمسترانگ، (ها بوده است  هاي بشر در همة دوران ايده

ها و انديشمندان را بـه خـود    وده است و پيوسته اذهان تودهتاريخ انديشه براي بشر مسئله ب
  هاي مهم فلسفي الهياتي است.  جلب كرده است و هنوز يكي از بحث

  اثبات يا انكار خدا، به بيان استاد مطهري

هـا   ترين و شورانگيزترين موضوعي است كه از فجر تاريخ تاكنون انديشه قطعاً حساس
اي به اندازة اين انديشه  رود هيچ انديشه ارد ... گمان نميد را به خود مشغول داشته و مي

آور باشد. هر فردي كه اندكي با تفكر و انديشـه سـروكار داشـته اسـت، الاقـل       دغدغه
 .)8 –9 :1375  مطهري،(اي از عمر خويش را با اين دغدغه گذرانده است  دوره

شود، سخن بسيار  ادبار از او ميدربارة عوامل مختلفي كه باعث اقبال افراد به خداوند يا 
توانند افراد را به اين دو باور سوق دهند. مـا   است. عوامل مخلتف معرفتي و غيرمعرفتي مي

پردازيم؛ عاملي كـه طرفـداران    در اين نوشتار به يكي از عوامل غيرمعرفتي انكار خداوند مي
نهـد. ايـن    افراد اثر ميصورت ناهشيار و ناخواسته بر باور و شناخت  آن مدعي هستند كه به

عامل، نقش فقدان پدر يا ناكارآمدي و فساد او است. ايـن ايـده امـروزه مطـرح اسـت كـه       
اند، دوران كودكي را بدون پدر يا پدري شايسـته   آورده بسياري از كساني كه سر از الحاد در

ت و بـاور  اي به تأثير عوامل غيرمعرفتـي بـر شـناخ    اند. ما در اينجا نخست اشاره به سر برده
ها و نيز تأثير ضمير ناهشيار داريم و در ادامه با بررسي جايگاه ويـژة پـدر و مـادر در     انسان

كنيم و در نهايـت،   خدايي فرزندان، ايدة فقدان يا ناكارآمدي پدر را تبيين مي خداباوري يا بي
خـدايي   با واكاوي علل تشابه پدر با خدا و نيز علل تأثير فقـدان و ناكارآمـدي پـدر در بـي    

   پردازيم. فرزندان، به نقد و بررسي آن مي
  

  پيشينة بحث. 2
ويژه مادر در تربيت ديني و خداباوري و  در بررسي تأثير نقش باور و شيوة تربيت والدين، به

خورد؛ كه خارج از  هاي بسياري به چشم مي نيز معضالت تربيتي و اجتماعي فرزندان نوشته
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نقـش شخصـيت   «كنيم:  به عنوان نمونه، به يكي اشاره ميحيطه بحث اين نوشتار است. اما 
به چاپ رسيده اسـت و بـه    1389كه در مجله طهورا، زمستان » مادر در تربيت ديني فرزند
  پردازد.  دهي تربيت ديني فرزندان مي نقش مهم مادر در شكل

الـدين  ها دربارة نقش و تـأثير و  نكتة مهم در اينجا اين است كه عمده و بلكه همة نوشته
در تربيت ديني فرزندان و البته، به صورت ضمني، حضور آنـان در كنـار خـانواده اسـت و     

  كسي به تأثير عدم حضور آنان در خداناباوري فرزندان نپرداخته است.
هـايي اسـت كـه     بنابراين، آنچه ما در بررسي پيشينة اين نوشته مـد نظـر داريـم، نوشـته    

پرداخته باشند. به همين دليل، در بررسي مربوط به  صورت مستقيم به موضوع اين نوشتار به
اين موضوع به صورت خاص، به يك مقاله دست يافتيم كه تقريباً به صـورت مسـتقيم بـه    

اي است تحت  اند. اين مقاله نوشته موضوع فقدان پدر در خانه و تأثير آن بر فرزندان پرداخته
، كـه در  »ز ديدگاه جان جي پاسـكوييني پدر ناكارآمد؛ بررسي علل گرايش به الحاد ا«عنوان 
آيـد، ايـن    كه از عنوان مقالـه برمـي   مجله فلسفة دين به چاپ رسيده است. چنان 38شماره 

دانـي بـه نـام     نوشتار تنها به تأثير فقدان پدر يا پدر ناكارآمد در الحاد فرزندان از منظر االهي
مه به اين موضوع اختصاص نـدارد و  تما جان پاسكوييني پرداخته است. البته اين مقاله نيز به

رغم عنوان فوق، عوامل ديگر الحاد از منظر او، نظير معضـالت ناشـي از كليسـا، بحـران      به
  ها و ... را نيز طرح كرده است! هويت، رسانه

  
  مفهوم الحاد و خداناباوري. 3

در جهان اسالم در طول تـاريخ تغييـر يافتـه و امـروزه     » الحاد«داللت و شمول معنايي واژة 
معنايي متفاوت از مقصود پيشينيان مـد نظـر اسـت. الحـاد در معنـاي نخسـت آن متـرادف        

است؛ انحراف از يك راه يا آئين؛ اما به تدريج در ادبيات اسالمي معنـايي ثـانوي     »انحراف«
انكار اديان به نحو عام، يا اسالم به نحو خـاص و انكـار   «ح تبديل شد: يافته، به يك اصطال

يـا حـداقل،     الحاد در معناي آغازين به معناي انحراف از نبوت و انكار نبوت و انبياء،». خدا
در زبـان فارسـي، الحـاد معنـايي       اما امروزه،  نبوت پيامبر اسالم (ص) بود نه انكار خداوند؛

امروزه ملحد عموماً مترادف ». انكار خداوند«ر از انكار انبياء يافته است؛ تر و سوم، فرات وسيع
اي كه در ادبيات قديم اسالمي از آن با عناويني چون  شود؛ پديده با فرد خداناباور دانسته مي

  شده است. ياد مي» زنديق«و » طبيعي«، »دهري«
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ة ميان خدا و بشر در تمدن البته الزم به ذكر است كه، با توجه به اهميت ميانجي و واسط
ترين نقش  كه پيامبران در اين تمدن مهم  گري و اين خاورميانه و نقش پيامبران در اين واسطه

طور طبيعي به پديدة نبـوت،   اند، الحاد، حداقل در خاورميانه، به را در حيات ديني بشر داشته
و دهريـون تمـدن    هـا  شود، تاختـه اسـت، و اكثـر زنـديق     كه بنيان و جوهرة دين فرض مي

هـا تيـر خـود را     كه در ساير تمدن حال آن  اند؛ خاورميانه تمركز خود را بر انكار نبوت نهاده
اند؛ هرچند فرق چنداني در نتيجة نهـايي ايـن دو رويكـرد     مستقيم به سوي خدا نشانه رفته

ان اخيـر،  انجامد. يونان باستان و مغرب زمينِ دور نيست و هر دو در نهايت به انكار دين مي
بـا انكـار     كنند و الحاد تمدن خاورميانه نيـز،  با انكار خداي نامتناهي، دين را نفي كرده و مي

  ).9- 10ص   ،1398بدوي، (هاي دين را سست كرد  نبوت و پيامبران، پايه
اي از واژگـان غربـي مربـوط بـه بحـث، نظيـر واژة        در باور برخي از انديشمندان، پـاره 

، داراي بار معنـايي فراتـر از يـك واژه هسـتند. در ادبيـات فلسـفي       و مشتقات آن» آتئيسم«
اي  گونه كنند؛ به تر از معاني الحاد و ضددين به ذهن متبادر مي كاربردي وسيع» آتئيسم نوين«

گيـرد   معنا بودن يا ناسازگار بودن مفاهيمي چون خدا و ديـن را نيـز در بـر مـي     كه حتي بي
(Flew, 1996: 26). 

به هر روي، خداناباوري، انكار خداي واحـد متشـخص و معـين، بـا اسـماء و صـفات       
خـداي    سازد؛ مشخص و واضح است، كه خود را در عالم طبيعت و عالم انساني آشكار مي

كنندة مخلوقات، نامتناهي، قائم به ذات، تغييرناپذير، كامل، عالم مطلق و  خالق، مدبر، هدايت
 :1381الـدرز،  (نام، مـبهم، رازآلـود، نـامتعين و انتزاعـي      زيك؛ بيقادر مطلق؛ نه خداي متافي

كـه   . بنابراين، مقصود، هر دو گزارة خـداناباوري سـلبي و ايجـابي اسـت؛ يعنـي ايـن      )146
گونه باوري به خداي واحد شخصي ندارد و كسي كه عقيـده   خداناباور كسي است كه هيچ

  1دارد هيچ گونه خدايي وجود ندارد.
توان تعريف جامعي از الحاد ارائه داد كه همة  ر، هرچند واضح است كه نميبه بيان ديگ

اعتقادي به خدا در نظر  مصاديق را به يكسان و جامع در بر گيرد، مقصود از خداناباوري، بي
فشارد؛ الحاد حقيقتاً  و عمل است. چنين رويكردي مربوط به كسي است كه بر الحادش پامي

در اينجا مقصود از الحاد اين است كه كساني بدون باور به خدا شيوة زندگي او گشته است. 
  كنند؛ هرچند نتوانند وجود خدا را نيز رد كنند. زندگي مي

به عبارت ديگر، مقصود از الحاد در اينجا انكار خدا به صـورت آگاهانـه و عامدانـه؛ بـا     
سندگي عـالم  داليل علمي و فلسفي و بدون آنها است. ملحد كسي است كه معتقد به خودب
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اي از خدا ندارد و  كه جهان موجدي خارج از خود ندارد؛ نه كسي كه هيچ آگاهي اين  است؛
كند كه  اي زندگي مي گونه كند، اما به بنابراين خداپرست نيست يا كسي كه خدا را انكار نمي

  گويي خدا وجود ندارد؛ و هيچ يك از قوانين الهي در زندگي او جاري نيست.
را بـه  » خـدايي  بي«و » خداناباوري«، »الحاد«ا در اينجا با اندكي تسامح واژگان بنابراين، م
ها و زمـين و   بريم و مقصود هم انكار نظري وجود خداوند، خالق آسمان كار مي يك معنا به

گري  گرايي و الادري هاي عقلي و ... كه مثال خداناباوري شامل شك ها است؛ نه دقت انسان
  شود. و ... نيز مي

  
  تأثير عوامل غيرمعرفتي بر شناخت و باور. 4

ها به حكم انسان بودن، در  ويژه فيلسوفان اخالق بر اين باورند كه انسان هرچند فيلسوفان، به
شان تابع دليل و برهان هستند و مسئوليت عقالني و اخالقي آنان حكم   ها و باورهاي داوري

مجمـوع  كافي براي اثبات آن داشـته باشـند،   كند كه نظرياتي را بپذيرند كه دليل معتبر و  مي
يـاد شـده    و اخالقـي  مسئوليت عقالنـي  همسو با، دپذير ميباورها و نظراتي كه هر انساني 

متعـدد   طـرق دهد كـه   نشان ميها  انسانو حاالت روحي و رواني  اعتقاداتنيست. بررسي 
ري باورها در انسـان  گي به بيان ديگر، شكلوجود دارد. قبول نظريات و باورها ديگري براي 

در گرو فعاليت عواملي چند است كه از جهات گوناگون به عوامل انفسي و آفاقي، بيروني و 
 :1394جوادپـور،  (شـوند   دروني، ارادي و غيرارادي، معرفتي و غيرمعرفتي و ... تقسيم مـي 

652 -623.( 

روان شـناختي،  ، نيازهاي آداب و رسوم ،تعليم و تربيت ،ها ها و تعصب داوري انواع پيش
تحت تأثير را عقل  ةكار آزادانتوانند  خوبي مي و مد به آراء برخاسته از تخيل ها و اميدها، بيم

  .(Wainwright, 1995: 43)مانع آزادي عمل عقل شونددهند و قرار 
تواند ـ نه لزومـاً ـ بـر علـل غيرمعرفتـي مبتنـي باشـد، پيوسـته           اين اصل كه معرفت مي

در اديان داشته است. هر چند در دوران اخير بر پيروان آن افزوده شـده   طرفداراني، به ويژه
شناختي فيلسوفاني چون كانت، هيـوم، مـاركس، نيچـه و ويليـام      هاي معرفت است. ديدگاه

  جيمز هر يك به سهم خود در اين رويداد دخيل بوده است. 
هم است كـه  نقش تأثير عوامل غيرمعرفتي در فرايند كسب شناخت و باور، موضوعي م

شناس برجستة ديـن آمريكـايي قـرار     در دوران اخير نخست مورد توجه ويليام جيمز، روان



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،هاي علم و دين پژوهش   8

 

رغم اين پندار كـه   نشان داد كه به (James, 1956)» ارادة معطوف به باور«گرفت. او در مقالة 
د، بيم و اميها داراي پشتوانة استداللي است، همواره عوامل غيرمعرفتي، نظير  باورهاي انسان
  سازد. هاست كه باورهاي آنها را مي مرتبط با سرشت انسانمنافع شخصيِ و عشق و نفرت

به باور ويليام جيمز، عوامل معرفتي سهم ناچيزي در باورهاي افراد دارنـد و بـا عوامـل    
مند هسـتند،   غيرمعرفتي قابل قياس نيستند. به نظر او، هر چند عوامل معرفتي عميق و ارزش

كننـد؛ بـرخالف عوامـل     ي انسان تماس دارنـد و بـه عمـق آن نفـوذ نمـي     اما با سطح زندگ
، پس از تبيين روش استداللي و تعقلي دين و روانغيرمعرفتي كه چنين هستند. او در كتاب 

هـاي   رغم اهميت بسيار روش تعقلي و استداللي، با نگـاه بـه زنـدگي و تـالش     گويد به مي
قسمتي كه از تجربيات استداللي و تعقلـي جـدا   فكري و روحي بشر، بايد اقرار كنيم كه آن 

طور خصوصي بنا كرده است، نسبت به بخشي كـه   بوده است و بشر آن را در باطن خود به
  آورد، قابل مقايسه نيست.  بشر از طريق روش تعقلي و استداللي به دست مي

  از آنِ ويليام جيمز در ميان هشت عامل مؤثر در فرايند تكوين باور، تنهـا يـك عامـل را   
داند؛ بيم و اميد، عشق و نفرت،  داند و هفت عامل ديگر را عوامل غيرمعرفتي مي استدالل مي

  هاي دوران كودكي. منفعت شخصي، منفعت گروهي و القائات و تلقين
ها در نيازهاي نظري خويش متـأثر از نيازهـا، اميـال،     گونه كه انسان به باور جيمز، همان

هاي مافوق طبيعي نيز متناسب با روحيه  ستند، در انتخاب ديدگاهها و اميدهاي خويش ه بيم
 . (Wainwright, 1995: 84–86)كنند  و شخصيت خويش عمل مي

انـد كـه نقـش عوامـل      فيلسوفان ديگري غير از ويليام جيمز نيز به اين امر توجـه كـرده  
  ن پرداخت. غيرمعرفتي در تكوين باور را نبايد ناديده گرفت؛ كه بايد در جاي خود بدا

  
  نقش ضمير ناهشيار در شناخت و باور. 5

تأثير ضمير ناهشيار بر شناخت و آگاهي كه نخست توسط فرويـد مطـرح شـد، از شـواهد     
شناسـان   شناختي تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت است كه امروزه مورد پذيرش روان روان

پس تمام رفتارهـا و مخـزن   دهندة عمده در  قرار گرفته است. ناهشياري حاوي نيروي سوق
  توانيم آنها را ببينيم يا كنترل كنيم. نيروهايي است كه نمي

امروزه تأثير نيروهاي ناهشيار بر فكر و رفتار پذيرفته شده اسـت و حتـي ايـن تـأثيرات     
گفت. برخـي از پژوهشـگران شخصـيت بـر ايـن       بسيار فراتر آن چيزي است كه فرويد مي
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گيـرد و   شناختي بدون انتخاب هشيار صورت مـي  كرد روان عمل كه بيشتر باورند كه، در اين
دهنـد، اتفــاق نظــر وجــود دارد.   برخـي از رفتارهــاي مــا بـرخالف ميــل هشــيار روي مــي  

هـاي اطالعـات در فعاليـت شـناختي،      دانند كه خيلي از پـردازش  چنين مي شناسان هم روان
هاي عليتي زيربناي رفتار و  نيزمدارند كه امكان دارد مكا ناهشيار است. حتي برخي اظهار مي

   ).83- 85: 1395شولتز، افكار، ناهشيار باشند (

انـد، ادراك زيرآسـتانه    هايي كه دربارة ماهيـت ناهشـيار اجـرا شـده     بسياري از پژوهش
(subliminal perception)    هـا   هـا بـه آزمـودني    شـوند... در ايـن پـژوهش    را شـامل مـي

تواننـد   ها نمـي  كه آزمودني شود. با اين هاي زير سطح آگاهي هشيارشان ارائه مي محرك
هـا   ها را درك كنند، فرايندهاي هشيار و رفتار آنها بـه وسـيلة ايـن محـرك     اين محرك

هايي قرار بگيرند  تأثير محركتوانند تحت  شوند. به عبارت ديگر، افراد مي برانگيخته مي
  ). 112- 113(همان:  كه به صورت هشيار از آنها آگاه نيستند

  
  پدر و مادر و باور ديني فرزندان . 6

هاي تربيت، كه در اسالم نيز بر آن تأكيد ويژه شده است، تربيت عملي و نشان  يكي از شيوه
ط خـود مربيـان و والـدين    وسيلة انجام خالصانة آن عمل توسـ  دادن اهميت يك موضوع به

گران علوم اجتماعي نيز بر اين باورند كه اگر شما به عنوان والدين بـه دنبـال    است. پژوهش
ها عيني، ملموس و مهم باشـند و   ها به فرزندان خود هستيد، بايد اوالً آن ارزش انتقال ارزش

هـا را   ارزشكرات در زندگي خانوادگي شـما ظـاهر شـوند و كودكـان در عمـل آن       ثانياً به
  .)Grusec & Goodnow, 1994(بياموزند 

كننـد و بنـابراين،    از آنجا كه اولين نقش را در زندگي هر كس پـدر و مـادر او ايفـا مـي    
نگرند،  دانند و با تحسين و عشق به آنان مي كودكان پدر و مادر را قهرمان زندگي خويش مي

. آنان جهان را از دريچة چشم پدر و اي در باورهاي كودكان دارد بيني آنان نقش عمده جهان
رو، ايمان يا الحاد پدر و مادر نقش مستقيمي در تشكيل بنيـاد فكـري و    بينند؛ از اين مادر مي

عقيدتي آنان و درك آنان از جهان دارد. اگر قهرمانان زندگي كودك خدا را انكـار كننـد، او   
نـواع الحـاد عملـي، نظـري و     رود و ممكن است الحاد او به صورت ا نيز به همان مسير مي

  .(Pasquini, 2014: 12)حتي خصمانه بروز كند 
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براي درك علل پيشرفت الحاد در افراد، عالوه بر فرهنگ و محيط جامعه و نظام تعـاليم  
كـرد والـدين نيـز مهـم اسـت       نظير باورها و عمـل   و تربيت، عوامل يادگيري جمعي ديگر،

(Farias, 2013: 398)تواند يك محيط بزرگ و اجتماع يا يك محـيط   حيط مي. بنابراين، اين م
گيـري   ترين نقش را در شكل ه هاي آماري، خانواده عمد كوچك و خانه باشد. بر اساس يافته

. برخـي از خـداناباوران   )1387آزادي و بهبهـاني،  (باورها و رفتارهاي ديني جوانان داراست
دهـد   ) نشان مي1984برگر و برون ( س هاي هان اند. يافته بدون هيچ تعليم مذهبي رشد كرده

هـاي   هاي ديني در خانه و تربيت فرزندان مبتني بـر گـرايش   كه تأكيد كمتر بر دين و ارزش
عقالني مستقل، تأثير مستقيمي در كنار نهادن دين در ايام جواني آنان دارد. برخي از محققان 

ين نتيجه دست يافتند كـه ازدواج  )، به ا1988وسيعي در اياالت متحده (  نيز، با تحليل نسبتاً
هاي ديني آنـان، فرزنـدان را بـه ارتـداد و      ايمان و الابالي و نيز لغزش والدين با افراد سست

  .(Martin, 2007: 302)كشاند  ديني مي بي
دستاورد پژوهش داي و همكاران اين است كه نوع روابط خانوادگي و نزديكي ارتبـاط  

اي بـر   نحـو گسـترده   پدر و مادر با يكديگر و نيز نحوة ارتباط ميان والدين و نوجوانـان، بـه  
طور، نوجواناني كه با هر دو پدر و  شدت باورها و افعال ديني نوجوانان اثرگذار است. همين

والد تمايل  درصد بيش از نوجوانان داراي تك 36كنند،  ة خويش زندگي ميكرد مادر ازدواج
چنانكه، نتايج پـژوهش هـانس    . هم(Day, 2009: V. 45, 289-309)به پرستش خداوند دارند 

گر اين امر است كه كساني كه دوران كودكي در خانه تأكيد زيادي بـر   برگر و براون نيز بيان
ل زيادتري دارد كه در آينده نيز بر همـان ايمـان دوران كـودكي    اند، احتما ايمان ديني داشته
انـد، بـه احتمـال     كساني كه در دوران كودكي تأكيد اندكي بر دين داشـته   كه، بمانند؛ حال آن

  .(Hunsberger, & Brown, 1984)تابند  برمي بيشتر از دين روي 
گران بر  شود، پژوهش يپذيري ديني كودكان م كه چگونه پدر و مادر باعث جامعه در اين

هاي فراوانـي را بـراي    اين باورند كه روابط روزانة پدر و مادر با كودك در طي روز فرصت
كند و اين امر به توسعة باورها و رفتارهاي مشابه در  ديدن و تقليد كودكان از آنان فراهم مي

پـدر، عـالوه بـر     ويژه و فقدان والدين، به ( Wan-Ning, Les B. 1999)شود  كودكان منجر مي
  كند. پذيري ديني را دچال اخالل مي اين جامعه 2اثرات ديگر،
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  نظرية پدر غايب و ناكارآمد. 7
اي از عوامل غيرمعرفتي و ناهشيار دخيل در الحاد افراد، عدم حضور فيزيكي و مفيـد   نمونه

» ناكارآمـد نظرية پدر غايب يـا  «شناسان جديد به  پدر در كنار فرزندان است كه در بين روان
(theory of Dysfunctional or Absent Father Figure)     معروف است. بنجـامين بيـت هـاالمي

(Benjamin Beit-Hallahmi)شناسي خـود   شناسي دانشگاه حيفا در پروفايل روان ، استاد روان
و  اند، تجربة كودكي نويسد: بيش از نيمي از كساني كه قبل از قرن بيستم به الحاد گراييده مي

اند. اين فقدان در نحوة  اند و يكي از والدين يا هر دوي آنها را از دست داده بلوغ ناشاد داشته
  گيري داشته است. پرورش آنها و نگرش آنها نسبت به دين و خدا تأثير چشم

رسند  اند به اين نتيجه مي شناسان با مطالعه بر روي كساني كه بدون پدر بزرگ شده روان
ب، كارآمد و متعهد يا عدم رابطة خوب كودك و نوجوان با پدر پيامدهاي كه فقدان پدر خو

مختلفي نظير افت موفقيت تحصيلي، اعتمـاد بـه نفـس كـم، رشـد خشـونت و رفتارهـاي        
سـالي   زا، رشد مصرف مواد مخدر و رشد احتمال مشكالت جنسي در دوران بـزرگ  مشكل

حي پدر براي كودك، دوري از خـدا و  دارد. اما، يكي از پيامدهاي مهم فقدان فيزيكي يا رو
  شود. دين است؛ كه در موارد بسياري به الحاد منجر مي

كـه آثـارش     استاد روانشناسي بازنشستة دانشگاه نيويورك، (Paul C. Vitz)دكتر پل ويتز 
بر رابطة ميان روانشناسي و مسيحيت متمركز است، در دوران دانشجويي به الحاد پيوسـت.  

پـدران؛   ايمـان بـي  كتابي با عنوان  1999به مسيحيت بازگشت. او در سال  اما چند سال بعد
نوشـت و   (Faith of the Fatherless; the Psychology of Atheism (1999))شناسي الحاد  روان

ها، فقـدان پـدر يـا     براي نخستين بار اين ايده را مطرح كرد كه علت بسياري از خداناباوري
ي افراد است. او الحاد بسياري از ملحدان برجستة غرب، نظير پدري كارآمد در دوران كودك

پـدري آنـان    نيچه، سارتر، فرويد و نيز كساني چون هيچنز، داوكينز و دنت را ناشـي از بـي  
  دانست. 

داند و بر اين باور اسـت   مي )ASD(هاي طيف اوتيسم  پل ويتز الحاد را نوعي از اختالل
بـه معنـاي    _ه ميان فقدان باورهاي ديني و اوتيسـم  هاي اخير نشان داده است ك كه بررسي

ارتباط وجـود دارد. ايـن اخـتالل     _اختالل در ايجاد ارتباط با پدر، مادر، ديگران و خداوند 
كنـد و از آنجـا كـه در مسـيحيت      شود كه عنوان پدر بر آن صـدق مـي   شامل هر چيزي مي
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 ,Vitz)شـود  باط با خدا نيز ميخداوند به عنوان پدر مطرح شده است، اين اختالل شامل ارت

1999: 113-114) .  
نظرية پدر غايب يا ناكارآمد او بيانگر اين ديدگاه است كه كساني كه در دوران كـودكي  
يا نوجواني پدران خويش را به علت مرگ، طالق، اعتياد، ترك خانواده و طردشدن از دست 

در برابر پذيرش خـدا و ديـن    شوند و دهند، نه تنها در درك مفهوم خدا دچار مشكل مي مي
  آيند. كنند، بلكه در صدد استهزاء آن و آزار مؤمنان نيز برمي مقاومت مي

نيز اين ايده را مطرح كرده اسـت   وجودآورندة ملحد علل بهجيمز اشپيگل نيز در كتاب 
خـدايان دسـت    كه، انديشمندان غربي، در يك بررسي ميداني به يك نكتة مهـم دربـارة بـي   

اند و آن اين است كه تقريباً تمام يا اكثر ملحدان بزرگ و معروف غرب از اين ويژگـي   يافته
اند، يا بدرفتار و بدزبان  اند يا در زندگي آنان حضور نداشته شان مرده برخوردارند كه يا پدران

اند: هيوم، شوپنهاور، نيچه، راسل، سارتر، كامو، ولتر، فويرباخ، باتلر، فرويد، دنيل دنت و  بوده
  .(Spiegel, 2010: 70)كريستوفر هيچنز 

از ديگر كساني كه به بررسي علل و عوامل غيرمعرفتي گرايش به الحاد، از جمله نظريـة  
، (John J. Pasquini)ويتز پرداخته است، جان، جـي، پاسـكويني   پل » پدر غايب يا ناكارآمد«

  فيلسوف دين و كشيش است.
توان در جامعـة   ايماني آيندة كودكان را مي تأثير عدم حضور پدر در جمع خانواده بر بي

گران مؤسسة گالوپ به بررسي ميـزان   غرب مسيحي به لحاظ آماري نيز دنبال كرد. پژوهش
انـد. نتيجـة گـزارش     از چارچوب ازدواج رسمي در آمريكا پرداخته داري و تولد خارج دين

، يعني دوران معروف به انقالب جنسي در غرب 1980تا  1960آنان چنين است كه از سال 
./. 18./. بـه  5هاي ضدبارداري، ميزان تولد خارج از مسير ازدواج رسـمي، از   و توليد قرص

. از سوي ديگر، نتيجة اين روند را در ايمان )Ventura & Bachrach, 2000(افزايش يافته است 
انـد كـه    انـد و ديـده   بررسي كرده 2015تا  1995ها، يعني از سال  نسل برآمده از اين ارتباط

تـوان   . مي)Gallup, 2017(./. افزايش يافته است 17./. به 6ديني در اياالت متحده از  ميزان بي
گران مؤسسه گالوپ خود را  پاسخ به پرسش حدس زد كه بسياري از افراد اين نسل، كه در

  اند.  اند، بدون حضور پدر در خانه پرورش يافته دين خوانده بي
البته گاهي ممكن است مجموعة عوامل مختلف مرتبط با پدر و والدين در خـداناباوري  
يك فرد نقش ايفا كنند. مجموعة عوامل فقدان پدر، ناكارآمدي جايگزين پدر و تضاد تربيتي 
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 ايمـاني  ريشـة بـي  ايمـاني او رصـد كرد.   خوبي در بي توان به جود در خانواده سارتر را ميمو
 جستجو كـرد  اش و خانواده ، بايد در محيط زندگي دوران كودكيبه گفتة خود اورا،  سارتر

. او در كـودكي بـا مـرگ پـدر مواجـه شـد و تحـت سرپرسـتي         )1384 تبار، علوير. ك: (
  پدربزرگ خويش قرار گرفت. 

او  ةدر خـانواد  پيوسـته هرچند سارتر در محيطي كاتوليكي بزرگ شد اما تضاد مـذهبي  
ايـن دو  «پدربزرگش پروتسـتان بودنـد.   و زيرا مادربزرگ و مادرش كاتوليك  ؛وجود داشت

كردند و ژان پل كوچك با اين اعتقاد بـار آمـد كـه مـذهب      عامل تأثير يكديگر را خنثي مي
از تأثير اين تضاد مذهبي در  مكررسارتر  .)161 – 162 :1373هيوز، ( »اهميت خاصي ندارد

از آنجا كه من هم پروتستان بودم و «گويد:  مي  كلمات  سخن گفته است. براي مثال در خود
ام مرا از ايمان به قديسان، مريم باكره و سرانجام به خود  هم كاتوليك، وابستگي ديني دوگانه

    .(Sartre, 1964: 250) »داشت خدا دور نگه مي

اي ديني به مؤسسههاي ديني  جهت يادگرفتن آموزشمادر سارتر روزهاي پنجشنبه او را 
شديد بود كـه سـارتر هنگـام ورود بـه ايـن       قدري بهستيزي پدربزرگ  اما روحانيت ؛برد مي

. بعـدازظهر كـه سـارتر بـه خانـه      شـود  مـي كـرد وارد قلمـرو دشـمن     مؤسسه احساس مي
 تمسـخر  بـود بـه   در آنجا ديده و آموختـه را كه او  اي دينيباورهاي گشت پدربزرگ  بازمي
تدريج در او اين اثر را ايجاد كرد كه هيچ يك از باورهاي دينـي حقيقـي    و اين بهگرفت.  مي

 بنـابراين يكـي از عوامـل    .)137 - 136: 9613سـارتر،  (نيست و بايـد همـه را كنـار نهـاد     
 نسبت بـه منفي پدربزرگ او  فقدان پدر و نگاه  ،ديني سارتر در كودكيشدن باورهاي  سست

  .بود و نيز تضاد تربيت ديني از سوي پدر و مادر مذهب كاتوليك
كه اين نوشتار در صدد بيان چرايـي پيونـد    كنيم و آن اين در پايان به يك نكته اشاره مي

داري  رو، نپـرداختن بـه نقـش مـادر در ديـن      فقدان يا ناكارآمدي پدر با الحاد است. از ايـن 
انگاشتن يا انكـار نقـش    فرزندان يا نقش فقدان مادر در فقدان دين فرزندان، به معناي ناديده

تواند ايـن نقـش را نيـز بررسـي و      مادر در خداباوري فرزندان نيست. نوشتاري ديگري مي
  اثبات كند. 
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  چرايي پيوند فقدان يا ناكارآمدي پدر با الحاد فرزندان. 8
شناسان بر اين باورند كه هنگامي كه كودك با فقدان پدر يا فساد اخـالق و اسـتبداد او    روان

تـوجهي بـه     تدريج به سمت بـي  شود، اگر جايگزين مناسبي به جاي پدر نيابد، به مواجه مي
دادن فيزيكي و معنوي پدر يـا نفـرت از او درك مفهـوم     يابد. درواقع، ازدست خدا سوق مي
 .)Pasquini, 2014: 12(تواند زادگاه خداناباوري باشد  سازد و مي شكل ميخدا را دچار م

» پـدر «هاي مختلف  توان به بررسي همانندي دهد، مي كه چرا چنين چيزي رخ مي در اين
توان به اين نكتـه اذعـان كـرد كـه از ابعـاد       با خدا پرداخت. با شواهد و داليل گوناگون مي

وجود دارد. ما در اينجا به چند نمونـه از ايـن هماننـدي     گوناگون ميان پدر و خدا همانندي
  كنيم.  اشاره مي

  الف) اقتدار پدر
رغـم   هاي خداوند از منظر اديان توحيدي، اقتدار و قـوة غلبـه اسـت. بـه     يكي از ويژگي

كه خداوند از صفت رحمت و مهرباني و نزديكي به انسان نيز برخوردار اسـت، عمـوم    اين
صويري كه از خدا دارند، اقتدار، قوت، قـدرت انتقـام و ... اسـت. بـه     مردم، حتي مؤمنين، ت

 ,Vitz(» داراي شخصيت جدي است«شود و همين سان، پدر نيز معموالً با اقتدار توصيف مي

. بنابراين، اين تصوير از پدر در توجه به خدا تأثير مهمي دارد و نقطة مقابل آن، يعني )2011
باعث از بين رفتن درك چنين موجـود مقتـدري در كـل عـالم     نبود پدر و فقدان اين اقتدار 

  شود. مي
شود، حضور انـدك او در منـزل، بـه     يكي از عواملي كه باعث اين آتوريته براي پدر مي
شود كه كودكان نگاه ويژة همراه بـا   دليل مشغالت كاري است. اين حضور اندك باعث مي

ي از صفات خداوند است. امـا مـادر چـون،    ا احترام و ترس به او داشته باشند؛ كه باز جلوه
حداقل در دواران كودكي كودك، پيوسته در منزل حضور دارد يا حضور بيشـتري در منـزل   

  دارد، نگاه به او براي كودك همراه با ترس و احترام و اقتدار ويژه نيست.
كنـد.   شناسان در اين باور كودكان نقش ايفا مـي  خود ساختار بدني پدر نيز از منظر روان

بخش عمدة آتوريتة پدر ناشي از شكل و سايز بدن است. هيچ كس اقتدار و شكوه يك مرد 
داند. بايد بدانيد كه اين سايز بـراي   را در صداي نازك و بازوي ضعيف و روحية لطيف نمي

گر چه چيز است. پـدر شـما بـزرگ و داراي نـوعي از تـرس و هيبـت اسـت.         كودك بيان
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كشد،  نگرد و فرياد مي دار است؛ هنگامي كه او به شما مي راشآور و خ صدايش اندكي ترس
  .)Vitz, 2011(كنيد  شما احساس تهديد مي

فقدان پدر و عدم كنترل بر روي باورها و رفتار كودك نقـش مهمـي در دورشـدن او از    
بيند احسـاس اسـتقالل و    خدا و دين دارد. وقتي شخص آتوريتة پدر را باالي سر خود نمي

كنـد    كند و اين آزادي نقش مستقيمي در كنار نهادن و انكار خـدا ايفـا مـي    ق ميآزادي مطل
)Vitz, 1999: 136(.  

  آوري پدر روزيب) 
شود، تالش پدر براي امرار  عامل ديگري كه باعث همانندي پدر با خدا براي كودكان مي

ادة بخش بودن خداوند از سـوي ديگـر اسـت. در خـانو     سو و روزي  معاش خانواده از يك
)؛ از سـوي  31؛ اسـراء:  58دهنده است (ر. ك: ذاريات:  شنود كه خدا روزي ديني كودك مي

صورت مستقيم و عموماً، اين پدر اسـت كـه نقـش     برد كه به مي ديگر، او به اين نكته نيز پي
اي از  شود كه او پدر را جلـوه  مهمي در رزق و روزي خانواده دارد. اين همانندي باعث مي

  شود. دار مي بنابراين، هنگام غيبت پدر باور به خدا در او خدشه خدا بداند و
  سرپرستي پدر از خانوادهج) 

مسئوليت پدر در حمايت مادي و معنوي از خانواده و سرپرستي او از افراد خـانواده در  
سـازد كـه مسـئوليت و     سنت ديني، موضوع ديگري است كه او را شـبيه بـه خداونـد مـي    

خويش را بر عهده دارد. نقش پدر در خانواده چون نقش خداوند در سرپرستي از آفريدگان 
كند. بـا فقـدان پـدر يـا فسـاد       عالم است كه آن را در راستاي اهداف حكيمانه مديريت مي

شـود و ممكـن اسـت     اخالق و استبداد او اين نقش مديريتي و سرپرستي دچال اختالل مي
  اختي و عقيدتي نيز بشود.عالوه بر مشكالت روحي و رواني، باعث مشكالت شن

  بخشي پدر امنيتد) 
توان در ايجاد امنيتي دانست كه هم  كه عامل ديگر شباهت پدر به خداوند را مي چنان هم

ويـژه   شود و هم از جانب پدر براي خـانواده و بـه   از جانب خداوند براي مؤمنان فراهم مي
كنند  نان اين است كه احساس ميهاي باور به خدا براي مؤم ترين جلوه فرزندان. يكي از مهم

شـود،   هاي ناشي از مسائل مختلفي كه باعـث نـاامني مـي    در ساية امن الهي و فارغ از ترس
العاده  هستند؛ چرا كه بر اين باورند كه خداوند هم از حال آنان آگاه است، هم از قدرت فوق
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رو آنان را تنها  از اينويژه مؤمنان است.  سوز مردمان، به برخوردار است و هم خيرخواه و دل
ويژه كودكان اين نگاه را به پدر دارند كه  رها نخواهد كرد. به همين سان، اعضاي خانواده، به

سوز آنان است و هم از تـوان و   اوست كه حافظ امنيت آنهاست؛ چرا كه هم خيرخواه و دل
اما هنگـامي كـه   آگاهي الزم براي حمايت از آنان و ايجاد امنيت براي آنان برخوردار است. 

وجود آمده  گيرد، ناامني به الشعاع قرار مي اين امنيت با فقدان پدر يا حضور ناكارآمد او تحت
  شود. سردي و سرخوردگي و دوري از خداوند نيز مي از آن باعث دل

رغم الگوگيري از افراد مختلف، معموال  به  به هر حال اين يك واقعيت است كه كودكان،
گيرند. حال اگر به هر دليل اين الگوگيري دچـار   كنند و از او الگو مي كيه ميبه پدر اقتدا و ت

  شود. كردن به خدا و ربوبيت او نيز دچار اختالل مي اختالل شود، تكيه
  

  شواهد بيروني اين نظريه. 9
توان فهرست بلندي  براي تأييدادعاي نظرية رابطة فقدان يا ناكارآمدي پدر با خداناباوري مي

بندي كرد: كسـاني   هاي مختلف دسته آور غرب را در گروه م ران و فيلسوفان ملحد نااز متفك
بينند؛  اند يا به هر دليل در كنار خانواده نمي كه پدر خويش را در دوران كودكي از دست داده

هاي اخالقي نظيـر تـرس و    اي كه پدران فاسداالخالق، خشن و مستبد يا داراي ويژگي عده
انـد و گروهـي كـه پـدران خـداناباور       اند و فرزندان از آنان متنفر بوده هضعف و زبوني داشت

  .(Pasquini, 2014: 7-8)اند  داشته
  الف) مرگ پدر

اند،  در گروه اول، يعني كساني كه در كودكي يا نوجواني پدران خويش را از دست داده
برتراند   سالگي)،آوري چون فردريش نيچه (در پنج سالگي)، ديويد هيوم (در دو  ملحدان نام

آلبر كامو (در يك سالگي)، آرتور   راسل (در چهار سالگي)، ژان پل سارتر (در يك سالگي)،
  و دنيل دنت (در پنج سالگي) قرار دارند.  شوپنهاور (در هفده سالگي)،

  عدم حضور پدر در خانهب) 
را بـه داليـل    شان شان آنان و خانواده در اين گروه متفكران خداناباوري هستند كه پدران

اند. زيگموند فرويد، فوير باخ و ولتر در اين دسته جـاي   متفاوت ترك كرده يا از خود رانده
گيرند. ولتر هنگامي كه هفت ساله بود مادر خـود را از دسـت داد و پـدرش او را بـراي      مي
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را ادامة تحصيل به جاي ديگري فرستاد و درواقع او را رها كرد. به همين دليل او نام خـود  
كلي خانوادة خـويش را فرامـوش كنـد. فويربـاخ پـدرش را       از آروت به ولتر تغيير داد تا به

اش نانتـه بـورنر    ساله بـود، پـدرش بـا معشـوقه     دانست؛ چرا كه وقتي او نه مردي الابالي مي
اش نـزد خـانوادة خـويش     ها بعد، پس از مـرگ معشـوقه   گريخت و آنها را رها كرد و سال

  دانست. النفس مي پدرش را منحرف جنسي و ضعيف بازگشت. فرويد نيز
  الحاد پدرج) 

با توجه به آنچه دربارة نقش پدر و مادر در ايمان و تربيت ديني كودكان گفته شد، نقش 
پدر يا مادر خداناباور در الحاد فرزندان واضح است؛ چرا كه اولـين قهرمانـان زنـدگي هـر     

ويژه كودك، پدر و مادر او هستند. در اينجا نيز با ملحدان معروفي در غرب مواجـه   كس، به
اند. پـدر جـان اسـتوارت     شان به انكار خداوند كشانده شده سطة الحاد پدرانوا هستيم كه به

حتي امر آموزش او را خود   ميل، كه خود يك خداناباور بود، در اثر عالقة وافر به فرزندش،
متكفل شد و او را به مدرسه نفرستاد. به دليل همين عالقة شديد، پسر نيـز همـة باورهـاي    

از او آموخت. رابرت تيلور پس از فوت پدرش در شش سالگي،  خدايي را پدر، از جمله بي
تحت سرپرستي عمويش قرار گرفت؛ همو كه او را تشويق به خداناباوري كرد. سـيمون دو  

ديني و احساس رهايي از جنسـيت را در اثـر عالقـة شـديد بـه پـدرش        بوار شكاكيت، بي
راسل او را به جانب خداناباوري خدايي پدر و مادر برتراند  پذيرفت. تربيت خانوادگي و بي

  .)Pasquini, 2014: 12(كشاند 
  فساد، استبداد و ناكارآمدي پدرد) 

كساني كه داراي پدراني مستبد و خشن يا با مفاسد اخالقي هستند و روابط بسيار سـرد  
توانـد   دارند. وجود يك پدر ناكارآمـد مـي   با پدران دارند، در معرض انحرافات عقيدتي قرار

سـازد. بـه    خداناباوري باشد. درواقع بيزاي از پدر، باور به خدا و دين را دشـوار مـي   زادگاه
گـذار سـازمان خـداناباوران     بنيان (Madalyn Murray O’Hair)عنوان نمونه، مادلين ماري اهر 

، بـه   آمريكايي، كه به رسميت خواندن كتاب مقدس در مدارس عمومي آمريكا پايان بخشيد
بود؛ تا جايي كه يك بار با چـاقو پـدر را تهديـد بـه قتـل كـرد و در        شدت از پدرش متنفر

 Kate Millett (Katherine Murray)نمود. پدر كيت ميلت  هايش آرزوي مرگ او را مي نوشته

Millett)گذاران جنبش زنـان   ساز فمينيست آمريكايي و از بنيان ساز، نويسنده و فيلم ، مجسمه
، (Sexual Politics)ورزي جنسـي   سياسـت ف و تأثيرگـذار  در آمريكا و نويسندة كتاب معرو
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اي فرار كرد. اثر اين كار پدر تا حدي بود كـه او   هنگام سيزده سالگي او، با دختر نوزده ساله
دهم يك مرد  هرگز اجازه نمي«دهد كه  نااميدي خود را از اين عمل پدر با اين بيان نشان مي

  ».در زندگي من اهميت پيدا كند
داد. ساموئل باتلر  لي جوزف استالين، او و مادرش را مورد ضرب و شتم قرار ميپدر الك

(Samuel Butler)در دورة كـودكي مـورد     نويس ساختارشـكن عصـر ويكتوريـايي،    ، داستان
كردنـد.   گرفت. او و پدرش بعدها اغلب از يكديگر ابراز تنفر مي ضرب و شتم پدر قرار مي

شناس و فيلسوف ملحد مكتب تحليلي، پس از گرفتارشدن  ن، روا(Antony Flew)آنتوني فلو 
هـر  ». از پدرم متنفـرم «گفت  گريست و مي در دام اعتياد الكل، با غلطيدن بر روي زمين، مي

شدن مجـدد، الحـاد را در حمايـت از     هاي پاياني عمر، شايد به قصد ديده چند فلو در سال
  ).Pasquini, 2014: 6-7(نظرية طراحي هوشمند رد كرد 
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پردازيم و برخـي نكـات انتقـادي دربـارة آن را ارائـه       اكنون به نقد و بررسي اين ديدگاه مي
  دهيم. مي

  الف) تأثير جبري يا ناخودآگاه
در اينجا نخست به بررسي تأثير جبري يا ناخودآگاه عوامل مختلـف در بـاور افـراد، از    

اثبات اين موضوع كه باورهاي افراد پيوسته ناشـي   رغم پردازيم. به جمله باور به خداوند مي
از روند عقالني و استداللي نيست و نيازها، هيجانات و عواطـف افـراد و نيـز سـاختارها و     

اي و  اي، قومي، قبيلـه  هاي گوناگون فرهنگي، نظير تعصبات فرقه تعامالت اجتماعي و قالب
گذارند، اما نكتة مهم اين است كـه   تأثير مي حزبي، تقليدها، القائات و ... در فرايند باور افراد

ها  ها هستند كه زمينه را براي تأثيرگذاري اين ساختارها و قالب تا حد زيادي اين خود انسان
ها تأثير نهنـد.   سازند. بنابراين، چنين نيست كه اين عوامل به صورت جبري بر انسان مهيا مي

، نظير پيامبران و مصلحان اجتماعي و دينـي  شاهد بر اين نكته اين است كه بسياري از افراد
در مقابل اين هيجانات روحي و اخالقـي و نيـز سـاختارهاي اجتمـاعي مقاومـت كـرده و       

ها را كه متأثر از اين عوامل بوده است، تغيير  كنند و در موارد بسياري مسير خود و جامعه مي
  دهند. داده و مي



 19   )خاني اسماعيل علي( ...واكاوي نظرية فقدان يا ناكارآمدي پدر در 

 

دايش حاالت عاطفي و نيز معرفت و باور ناديـده  بنابراين، نبايد نقش ارادة افراد را در پي
ها كامالً در برابر عواطف و ساختارهاي اجتمـاعي   گرفت و نبايد چنين تصور كرد كه انسان

هاي بروز آنها قابل ارزيابي و در نتيجـه، قابـل    منفعل هستند. درجات احساسات يا موقعيت
ايجاد عواطف و احساساتي كـه  تحسين يا سرزنش است. به همين دليل است كه بايد زمينة 

  شود را شناخت و مسدود كرد.  منجر به باورهايي خاص مي
رو، شكي در تأثيرگذاري عوامل غيرمعرفتي نيست، اما چنين نيست كه تـأثير ايـن    از اين

عوامل قهري و جبري باشد. شايد بتوان گفت اين عوامل تأثير ناخودآگـاه دارنـد، امـا تـأثير     
ها بـر فراينـد بـاور خـويش      شك انسان بي بيني هستند. ل درمان و پيشجبري، خير؛ زيرا قاب

كنند و اال امر و نهي اخالقي و كيفر و پـاداش و   اراده و كنترل دارند و آنها را ساماندهي مي
وجه است. اما نكتة مهم ايـن اسـت كـه     هاي اخالقي بي سرزنش و تحسين باورها و داوري

گيرد  اي شكل مي گونه شان به ها، شخصيت ها و كنش رايشها، گ ها در اثر يكسري بينش انسان
كه خود با اختيار خويش تصميم به پذيرش اين باور يا آن باور، اين شناخت يا آن شناخت 

ها از قـدرت اراده و خودبـاوري خـويش اسـتفاده      بسياري از انسانگيرند. به بيان ديگر،  مي
روند؛ هرچند ايـن   كه بيشتر افراد جامعه ميروند  كنند و بدون انديشه همان راهي را مي نمي

بدان معنا نيست كه راه همة پيشينيان و ديگر افراد جامعه خطـا و بنـابراين غيرقابـل بـاور و     
  پيروي است.
حتي اگر ديدگاه رابطة خداناباوري افراد با فقدان يا ناكارآمـدي پـدر در دوران     بنابراين،

م رشد و بلوغ جسمي و فكري باز است و قـدرت  كودكي را بپذريريم، باز دست افراد هنگا
تواننـد راه خـويش را انتخـاب     گيري از آنان سلب نشده است و خود مي شناخت و تصميم

كنند. ادامه دادن به راه متأثر از شرايط گذشته، خود يك انتخاب جديد است و خود شخص 
  تا حد زيادي در اين انتخاب سهيم است.

  فرهنگ ديگرنقش پدر از يك فرهنگ تا ب) 
نكتة ديگر دربارة تأثير خود عامل فقدان يا ناكارآمدي پدر در خداباوري فرزندان اسـت.  

هاي مختلف  ساز الحاد را بايد در فرهنگ اولين نكتة مهم اين است كه، عوامل مختلف زمينه
سان ندانست. آنچه دربارة ديدگاه پدران غايـب   سنجيد و تأثير يك عامل را در همة آنها يك

جـا   جا اين ديدگاه را پذيرفت، نه يك توان يك توان گفت اين است كه نه مي مييا ناكارآمد 
آفرين  آن را انكار كرد. شايد بتوان گفت كه چنين ديدگاهي بيشتر در جامعه و فرهنگي نقش
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ها و باورهاي آن، خدا به عنوان پدر، پدر برتر، پدر آسـماني و ... مطـرح    است كه در آموزه
شود.  د كتاب مقدس مسيحيان، خدا در قالب پدر آسماني ترسيم مياست. مطابق آيات متعد

يك خدا و پدرِ همه كـه فـوق همـه و در    «خوانيم كه:  به عنوان نمونه، در كتاب مقدس مي
كه پدر شما كـه  پس شما كامل باشيد، چنان).«6: 4(افسسيان، » ميان همه و در همة شماست
ها رفتارتان آميخته با تـرس و  چون برده همپس «. )48: 5(متي » در آسمان است كامل است

لرز نباشد، بلكه مانند فرزندان خدا رفتار نماييم، فرزنداني كـه بـه عضـويت خـانوادة خـدا      
عيسي و مؤمنان رابطة پدر «و ) 16- 15: 8(روميان، » خواننداند و خدا را پدر ميشدهپذيرفته 

كه مؤمنان در ايمان و روح ت، حال آنفرزندي با خدا دارند؛ البته مسيح پسر طبيعي خدا اس
 .)17: 14: 4؛ روميان، 26: 3(غالطيان،  »فرزندان خدا هستند

امـري پذيرفتـه     ويژه براي عيسي مسـيح،  در مسيحيت موضوع پدر انگاشتن خداوند، به
 :كه در اعتقادنامة نيقيه نيز چنين آمده است كه شده است؛ چنان

ر قادر مطلق، خداي همه چيزهاي مرئي و نـامرئي؛ و  ما ايمان داريم به خداي واحد، پد
به خداوند واحد عيسي مسيح، پسر خدا، مولود از پدر، يگانـه مولـود كـه از ذات پـدر     
است، خدا از خدا، نور از نور، خداي حقيقي از خداي حقيقـي، كـه مولـود اسـت نـه      

آسمان است  او همه چيز وجود يافت، آن چه در ةمخلوق، از يك ذات با پدر، به وسيل
  )244 :1931ميلر، ؛ 20 :1882فرماج،( .و آن چه بر زمين است

رغم نقش مهم والدين و پدر، نبايـد   هاي ديني ديگر، نظير اسالم، به اما در اديان و جامعه
چون تأثير آن در مسيحيت دانست. چرا كه، اسالم رابطة خدا با بندگان  تأثير اين عامل را هم
موجـودات بنـدة   كند. در قرآن نه تنها انسان، كه همـة   ه توصيف نميگون را به هيچ وجه اين

و الوهيـت اختصـاص بـه خـداي خـالق      )49نحل:  ؛15؛ رعد: 94مريم: (ر. ك: خدا هستند 
انسان با خدا رابطة عبـد و مـوال   رابطة . )13؛ تغابن: 14و  8طه: (ر. ك: آسمان و زمين دارد 

، 5، ج 1363 طباطبـايي، (دهد اين رابطه، حتي به صورت تشـريفي   است و قرآن اجازه نمي
  3.فرزندي ترسيم شود  پدرـ) هم در قالب 80، 2 :1408 ؛ گنابادي،252و  245ص 

بنابراين، به رغم اهميت نقش فقدان يا ناكارآمدي پدر، بايد گفت ايـن نقـش هميشـگي    
و باوري به جامعه و باوري ديگر متفـاوت    ت و موارد نقض هم وجود دارد و از جامعهنيس

پدري باعث گمراهي و الحاد آنان نگشته، بلكـه باعـث    تنها بي  است.چه بسيار كساني كه نه
كمال خود آنان و جامعه شده است. تمام انقالب و تمدن عظيم اسـالم در حركـت و بـاور    
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كه انقالب بزرگ اسالمي ايـران   چنان عبداهللا (ص) ريشه دارد؛ همالهي يتيم مكه، محمد بن 
  توسط يك يتيم به نام روح اهللا خميني (ره) آغاز و به ثمر رسيد.

 يا تأثير عصبيت پدرتأثير ج) 

ها از پدران، عصبيت و جزم و جمـود   كردن شايد بتوان گفت كه ريشة بسياري از پيروي
يا يك گروه، بدون داليل و شواهد قوي است. اهـل   بر يك باور، سنت، رسم و ديدگاه فرد

شان به يك باور به ميزان شـدت   بندي حق و كساني كه تابع دليل و برهان هستند، ميزان پاي
و ضعف شواهد و مدارك آن است. اما اگر وابستگي كسي نسبت به يـك ديـدگاه بـيش از    

گاه را نداشـته باشـد، او   مقدار داليل و مدارك باشد و شواهد موجود قدرت اثبات آن ديـد 
هاي فراوانـي از ايـن    انسان دگماتيكي است كه شناختش تحت تأثير اين روحيه است.نمونه

چون و چرا از حزب و  توان سراغ گرفت، نظير پيروي بي گرايي بي دليل و منطق را مي دگم
و ... . يكـي  گرايي  گرايي، ملي گرايي، قبيله گرايي، گروه گروه و قبيله و ... تحت عنوان حزب

  از اين موارد نيز عصبيت نسبت به پدر و پدران و باورهاي آنان است.
قرآن كريم نيز وابستگي فرزندان به پدران در باورها از منظر تعصب آنان به عقايد پدران 

شود از آنچه خداوند با وحي  فرمايد هنگامي كه به خداناباوران گفته مي داند؛ آنجا كه مي مي
گويند ما تنها تـابع   پسندي، مي ت پيروي كنيد، بدون هيچ دليل منطقي و عقلفروفرستاده اس

فرمايـد آيـا اگـر     دليل آنـان مـي   قرآن در پاسخ اين پيروي بي 4.ديدگاه پدران خويش هستيم
كردنـد و   انديشيدند و عمـل نمـي   پدران شما به دنبال استدالل عقالني نبودند و عقالني نمي

از ايشـان پيـروي     صـرف فرزنـد آنـان بـودن،      نهادند، شما نيز، بهبنابراين، در راه حق قدم ن
  5كنيد؟ مي

  پل ويتز يا ديدگاه فرويد؟ ديدگاهد) 
است كه، ايـن نظريـه برگرفتـه از ديـدگاه فرويـد اسـت كـه خاسـتگاه           نكتة ديگر اين

ها را ضمير ناخودآگاه و تمايالت خاص جنسي كودك و عقدة اديـپ و ...   باوري انسان دين
گذار اين ديدگاه، به اخـذ آن از ايـن ديـدگاه فرويـد      داند؛ چيزي كه خود پل ويتز، بنيان مي

اش را از اين ايـدة فرويـد    گويد نظريه در جاي ديگر نيز ويتز مي. )Vitz, 2000(كند  اذعان مي
دهد  گرفت و بسط داد كه نيازهاي كودك به حفاظت و امنيت، او را به باور به خدا سوق مي

Vitz, 1999: 6)( وجود آمـدن باورهـاي الهـي و الحـادي      شناختي در به كه عوامل روان و اين
 ).Vitz, 1998: 13-15(سهيم هستند 
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پـذيرش اسـت و بسـياري از     كه ديدگاه فرويد دربارة اين خاستگاه دين غيرقابل حال آن
  شناسان، نظير شاگردش كارل گوستاو يونگ و آلفرد آدلر با آن به مخالفت پرداختند. روان

 تأثير الحاد يا تأثير فقدان و ناكارآمدي؟ه) 

ت كه بايد بين اوضـاع و  شايد از مجموع آنچه گذشت بتوان به اين نكتة مهم دست ياف
كـه پـدر    چنـان  احوال پدر فرق گذاشت؛ پدر ناكارآمد و فاسق غير از پدر ملحد است؛ هـم 

غايب غير از پدر ملحد است. چه بسيار پدراني كـه در زنـدگي فرزنـدان خـويش حضـور      
شـوند. آنچـه در    ندارند يا ناكارمد و حتي فاسق هستند، اما فرزندان آنان ملحد نشده و نمي

كند، الحاد پدراست. بنابراين اوالً تاثير اين اوصـاف بـه يـك     نجا نقش بسيار مهمي ايفا مياي
خدايي پدر  صورت نيست، ثانياً آنچه بيشتر در دور شدن فرزندان از خدا تأثيرگذار است، بي

 ويژه پدر است نه فقدان و ناكارآمدي يا فسق او. و مادر، به

  تأثير عوامل متعدد نه يك عاملو) 
خدايي فرزندان را به همان صورت كه  حتي اگر نقش فقدان پدر در بيكه،  نهايت اين در

ها و علـل الحـاد، بخشـي از حقيقـت را      گويند بپذيريم، هر يك از تبيين اين انديشمندان مي
هاي اجتماعي كه فقط يك نيرو آنها را پيش براند.  اند آن پديده گويند؛ چرا كه بسيار اندك مي

). افـول خـداباوري در   137: 1398م از اين قاعده مستثنا نيست (ايبرشـتات،  خداناباوري ه
توانـد نقـش عوامـل ديگـر      دهد. تأكيد بر عامل فقدان يا ناكارآمدي پـدر نمـي   خأل رخ نمي

يابـد. چـارلز    شك خداناباوري در ساية عوامل متعددي تحقق مـي  ناگفته را ناديده بگيرد. بي
مسير واقعـي  «گويد:  داري مي ها از دين و دين و دوري انسانتيلور دربارة مسير خداناباوري 
تر از آن بوده است كه يك روايـت سـاده    اندازتر و غيرمستقيم از اينجا به آنجا بسيار پردست

  )Taylor, 2007: 424( »بتواند بيانش كند.
از آنجا كه روح و نفس انسان پيچيـده اسـت و عوامـل متعـدد شـناخته و ناشـناخته و       

گيـري و حتـي در    گذارد و اين اثرگذاري نيز قابل اندازه ه و ناخودآگاه در آن اثر ميخودآگا
صورت قطعي خـداناباوري افـراد مطـرح در ايـن      توان به مواردي قابل شناخت نيست، نمي

ديدگاه را صرفاً ناشي از فقـدان يـا ناكارآمـدي پـدر دانسـت و احتمـاالت ديگـر مـؤثر در         
  فت.خدايي آنان را ناديده گر بي
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  گيري نتيجه. 11
  دهيم: دستاوردهاي نوشتار را در چند جمله ارائه مي

رغــم وجــود دو گونــه عامــل تأثيرگــذار معرفتــي و غيرمعرفتــي بــر شــناخت و   بــه. 1
معرفت و باور آنان رابطة تنگاتنگي با اميال، عواطف و نيازهاي آنـان دارد و از    ها، باورانسان

در انتخاب نظريات مابعدالطبيعي نيـز متناسـب بـا نـوع     پذيرد. حتي آنان  آنها بسيار تأثير مي
  كنند.  روحيات و شخصيت خويش عمل مي

بنابراين، بسياري از رد و انكارهاي خداوند نيز مبتني بر داليل برهاني و منطقي نيست . 2
ها، نيازهـا، امـور ناخودآگـاه ذهـن و نيـز سـاختارهاي اجتمـاعي دارد و         و ريشه در انگيزه

 رغم امكان، بسيار اندك است. برهاني منطقي از خدا، بهبرتافتن  روي

توان به اين نكته تصريح كرد كه نقش و مسئوليت پدر و  با توجه به آنچه گذشت مي. 3
ويژه باور يا عدم  مادر، كه در اينجا تنها به تأثير پدر پرداخته شد، در تربيت ديني كودكان، به

  راحتي آن را ناديده انگاشت. ن بهتوا باور به خداوند بسيار مهم است و نمي
رغم تأثير عوامـل غيرمعرفتـي بـر شـناخت و بـاور،       نكتة مهم ديگر اين است كه، به. 4
ارادة افراد اراده، منفعل و مجبور دانست و  ها را در فرايند شناخت و باور، بي توان انسان نمي

هـا هسـتند    خود انسان اينرا در پيدايش حاالت عاطفي و نيز معرفت و باور ناديده گرفت. 
سازند و اال بسياري از افراد هستند  تدريج تأثير عوامل غيرمعرفتي را بر خود هموار مي كه به

  پذيرند. هاي غيرمعرفتي، باوري غير از باور اكثريت را مي كه با وجود همين زمينه
قل توان از اين واقعيت دست شست كه الحاد بسياري از افـراد، حـدا   به هر حال نمي. 5

در جهان غرب مسيحي، ناشي از فقدان پدر يا پدري ناكارآمـد اسـت. هرچنـد اثبـات ايـن      
وضـوح آن در جهـان مسـيحيت نيسـت. و      ديدگاه در ميان پيروان ديگر اديان توحيـدي بـه  

 توان عوامل ديگر را ناديده انگاشت.  جا نيز نمي هرچند حتي در همان

اند و آن  اني كه اين رويكرد را دنبال كردهكه، جرأت و جسارت كس و نكتة پاياني اين. 6
را در جوامع و دوراني كه الحاد حاكميت دارد و ملحدان برجستة غرب به لحـاظ علمـي و   

اند، ستودني است. كنـدوكاو   چه بسا عملي مورد توجه جدي دنياي غرب هستند،طرح كرده
رغم فضـاي   ديگران، به در ابعاد پنهان روان كساني چون سارتر، راسل، فرويد، هيوم، نيچه و

مسلط فكري غرب و كشف و بيان علت انحراف عقيدتي آنان و فروگذاردن جانب احتياط 
  اي برخوردار است. شان از ارزش ويژه در برابر آنان و طرفداران
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ها نوشت يپ
 

و  يجابيا يخداناباور ينب The Cambridge Companion to Atheismدر درآمد كتاب  ينمارت يكلما. 1
وجـود   ييخدا يچباور است كه ه ينبه ا يدهعق يجابيا يخداناباور گويد يو م نهد يفرق م يسلب

بـه  » theos«و » فاقـد « ي[حرف سلب] به معنـا » a« يببرگرفته از ترك ،يسلب يخداناباورندارد و 
 نيست الزم هرچند است؛ خدا به باور فاقد كه است فردي معناي به يوناني،در زبان » خدا« يمعنا

 پـل  نظـر  مد يسلب معناي از بايد را الحاد سلبي معناي اين البته،. ندارد وجود خدا كه باشد معتقد
 كنـد  مـي  نفـي  را خـدا  بـه  باور كه است كسي ملحد ادواردز، نظر مطابق. ساخت متمايز ادواردز

)Edwards, 1967, V. 1, P. 175.(  
 رفتار گيري شكل در حياتي نقش پدران كه دهد مي نشان شناسان جامعه تحقيقات نمونه، عنوان به. 2

 تحـت  انگلستان در طولي مطالعة يك هاي داده تحليل با  كيرنان كاتلين. دارند شان دختران جنسي
 دسـت  نتيجـه  اين به، 1958 متولد كودك هزاران زندگي دربارة   »كودك رشد ملي مطالعه« عنوان
 پـدر  وجود رغم به حتي اند، داشته كرده ترك را خانه يا گرفته طالق پدراني كه دختراني كه يافت

 در بيشـتر  احتمـال  به حمايت، و نظارت و محبت كمبود و عاطفي امنيت خأل دليل به جايگزين،
 دار بچه ازدواج حيطة از خارج و پايين سنين در و هستند خشونت و جنسي استفادة سوء معرض

  ).1388 ،پوپنو( كنند  مي ترك را خانه يا شوند مي
  30. توبه: 3

4» . اءنَاوآب هلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعقَالُواْ ب ا أَنزَلَ اللّهوا ماتَّبِع ميلَ لَه170(بقره: » إِذَا ق.(  
  ).170(بقره: » أَ و لَو كَانَ آباؤُهم الَ يعقلُونَ شَيئاً و الَ يهتَدونَ. «5
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