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مقدمه
اگر چه تالش میشود تا رو یکرد علمی رو یکتردی ناستوگیرانه ،جهانشتمول و فتارز از و یژگیهتا و
جهتگیریهای فرهنگی-تمدنی معرفی شود و بخش عمدهای از اع بار عل نیز بتر چنتین ادعتایی
اس وار است ،با این همه ،بسیاری از این و یژگیها و جهتگیریها ،خواس ه یتا ناخواست ه از طریتق

جوامع علمی مرجع به سایر بخشهای جامعه من قل میشود« .مطالعته علمتی دیتن» 1نمونتهای از
این مقوله است .بخش مابل توجهی از آنچه با عنوان مطالعه علمی دین در مغرب زمین تولیتد شتده
و میشود ،به گونهای نه چندان آشکار بر پیشانگاشتهای غربی (به معنتای وستیع كلمته) است وار
است و مشاركت غیران قادی درمطالعه علمی دین ،بیش از آنکه به شناخ ی مع بر از دیتن بینجامتد،
ً
تالشی عمدتا ناهشیار در آسیبپذی ر كردن مصرف كنندگان علت در مقابتل نتوعی نگترش ختا
است؛ نگرشی كه هس ی را بیمعنا میانگارد و نسبت به وجود حقیق ی فراتر از جهان مادی ،موضتع

انکار ،غفلت یا تغافل دارد .از سوی دیگر ،از عل ه گز یری نیستت و مممنتان در جهتانی زنتدگی
میكنند كه یکی از مهم رین و برجست هترین و یژگیهتای آن مرجعیت ِت دانتش علمتی استت .بترای
كاس ن از آسیب هر چیزی ،باید آن را بیش ر شناخت .از ایتن روی ،بستا كته ب توان بتا تولیتد نتوعی
روششناسی ان قادی ،دستت كت در متورد برختی از وجتوه شتناخت علمتی دیتن ،زمینته را بترای
دستیابی به مصونیت بیش ِر حیات معنوی در برابر عل فراه كرد و شتاید راهتی نیتز بته شتناخ ی

وجوه دینورزی یافت.
ناسوگیرانهتر و مع برتر از برخی ِ
اندازهگیری روانشناخ ی و بخصو

اندازهگیری م غیرهای دینی نیز از رو یکردهای فرهنگتی –

تمدنی مغرب زمین خالی نیست و مواجهه با آن ،به گونهای غیران قتادی بستا كته آستیبهایی را بته
همراه داش ه باشد .این مسأله آنگاه اهمیت بیش ری مییابد كه بدانی اس فاده از آزمونهای مرتبط بتا
دین و معنو یت یکی از پربسامدترین اجزاء فعالیتهای پژوهشی در این زمینه است.
ً
از آنجا كه بیش ر مقیاسهای مربوط به دین و معنو یت یا اساسا آزمونهایی روانشناخ ی هس ند
یا مب نی بر اصول روانسنجی تولیتد شتدهاند ،در پترو ه كمیستازی دیتنورزی و معنو یتتگرایی،
روانشناسی جایگاه و یژهای یاف ه است (برای مرور وضعیت سنجش روانشناخ ی دیتن و معنو یتت
نگاه كنید به هیل .)2002 ،2الب ه در میان رش ههای مخ لفی كه به مطالعه علمی دیتن میپردازنتد،

1. Scientific Study of Religion
2. Hill
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روانشناسی (بنا به تعریف) با فردیترین و خصوصیترین وجوه حیات دینی سر و كار دارد و شتاید
به همین سبب ان ظار میرود كه بیش از سایر علوم متادر باشتد نتابترین و نیامیخ تهترین صتورت

حیات دینی را بشناسد و بشناساند .رواج مطالعات مربوط به «تجربه دینی» 1در روانشناسی دیتن را
میتوان انعکاسی از تالش برای پاسخگو یی به چنین ان ظاری دانست (نگاه كنید به های.)1892 ،2

برای نمونه ،جامعهشناس دین (ه از آن رو كه «جامعهشناس» است) ایتن مبنتا را تتا حتد یتك
«ضرورت پیشینی روششناخ ی» پذیرف ه است كه حیات دینی را از منظری جامعهشناسانه مطالعته
كند و به همین دلیل آنچه او میپژوهد دین آمیخ ه با (یا به مثابه) پو یشتها و ستاخ ارهای اج متاعی
است .الب ه برای كسی كه مع قد است تنها از منظتری جامعهشناستانه میتتوان تصتو یری درستت و
مع بر از دین ارائه كرد (مانند دوركهای  )3چنین تعیین حدودی برای جامعهشناسی دیتن مابتل مبتول
نخواهد بود (به همین دلیل نیز عبارت «یا به مثابه» را در داختل پران تز آوردیت ) .از نظتر دوركهتای
ً
تالش برای شتناخت دیتن بتا تبیتینهتای روانشتناخ ی ،بته ایتن دلیتل كته دیتن اساستا پدیتدهای
جامعهشناخ ی است ،راه به خطا خواهتد بترد (هتیالس .)1892 ،4امتا پتا از دوركهتای بستیاری
ن وانس ند در برابر وسوسه اس فاده از تبیینهای روانشناخ ی مقاومت كننتد كته مالینوستکی 2نمونته

نامبرداری از آنهاست (نگاه كنید به بینن1891،6؛ برای گزارشی از نفوذ تبیینهتای روانشتناخ ی در

انسانشناسی اج ماعی نگاه كنید به هیالس1892 ،؛ در این زمینه میتوان به بهرهگیری هالپایك– 1
 -1818از نظریه پیا ه اشاره كرد).
این احساس كلی كه روانشناسی مادر است حیتات دینتی را در فتردیتترین و خصوصتیترین
شکل آن بررسی كند ،اگر راهی به حقیقت داش ه باشد ،پیوند میان روانشناسی و دینشناسی علمتی
را تا اندازهای توضیح میدهد؛ اما پیوند میان كمیسازی دیتنورزی و روانشناستی بستیار است وارتر
وجوه غیرمادی (غیرجسمانی) حیات فردی آدمتی
است .شاید از آن رو كه كوشش برای اندازهگیری ِ

(یعنی وجوه روانشناخ ی) بیش از هر جا ،در حوزه روانشناسی آزموده شده استت و روانشناستان

1. religious experience
2. Hay
3. Durkheim
4. Heelas
5. Malinowski
6. Baenen
7. Hallpike
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بیش از ستایر دانشتمندان علتوم اج متاعی ،بته تولیتد دانشهتا ،فنتون و مهارتهتا در ایتن زمینته
پرداخ هاند.

ساخت مقیاسهای دینی و ملزومات آن از مبیل اع باریابی 1و انتدازهگیری و افتزایش روایتی 2را

میتوان مسطوره و نمونه «كمیسازی دینورزی» شمرد .چنتین دست اوردی ،مستبو بته دو تلتول
كمابیش عمده در تاریخ علوم انسانی بوده استت .نخست ین تلتول ،امکانپتذیر شتمردن «مطالعته
ً
علمی دین» است كه معموال طرح آن را به ماكا متولر )1923– 1800(3نستبت میدهنتد (بترای
نقدی بر این بیان رایج نگاه كنید به آلن،2002 ،4

 )9163و دومین تلول ،امکانپذیر شتمردن

«انتتدازهگیری روانشتتناخ ی» استتت كتته در تتتاریخ روانشناس تی علم تی بتتا نتتام گوس ت او تئتتودور
فخنر )1901-1991(2پیوند خورده است .مولر ك اب درآمدی بر علم ادی ان 6ختود را ستیزده ستال
بعد از ان شار ك اب اصول روانفیز یك 1فخنر (در سال )1960من شر كرد .ساخت مقیاسهای دینی
از آن جهت كه بخشی از تالش در گس ره دینشناسی علمی است ،به «مطالعته علمتی دیتن» تکیته
دارد ،ولی از آن جهت كته مصتدامی از انتدازهگیری روانشتناخ ی استت (ح تی در متواردی كته از
ً
مقیاسهتتای دین تی ب ترای مطالعتتات جامعهشتتناخ ی اس ت فاده میشتتود) ،مس ت قیما بتته انتتدازهگیری
دن بنیادهتای كمیستازی
روانشناخ ی مربوط میشود .بنا بر ایتن چنتدان بیتراه نیستت كته پژوهیت ِ
ً
دینورزی ،كه تلقیقی اساسا روششناسانه (در معنای عام كلمه) است ،رنگ و بو یی روانشناستانه
داش ه باشد.
این نگاش ه ،گزارش بخش نخست از یك برنامه پژوهشی در حوزه كمیسازی دینورزی است.
ً
در این برنامه تالش میشود تا نشان داده شود كته اوال تلقتق كمیستازی دیتنورزی بتر تلقتق دو
فرآیند م مایز اندازهگیری یعنتی انتدازهگیری حیتات روانتی و انتدازهگیری حیتات فراروانتی (دینتی،
ً
معنوی) مب نتی استت ،اانیتا ایتن دو فرآینتد انتدازهگیری ،هتر كتدام بتر دو بنیتاد هس یشتناخ ی و
ً
معرفتشناخ ی م مایز اس وارند ،االثا گمان میرود كه دستك برخی از این بنیادهتای چهارگانته،
1 . validation
2 . reliability
3. Muller
4. Allen
5. Fechner
6 .An Introduction to the Science of Religion
7 . Principles of Psychophysics
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از رخنهها و گسستهایی آسیب دیدهاند كه اس واری كل بنای كمیسازی دیتنورزی را در معتر
ِ
تهدید مرار دادهاند و سرانجام امکان رفع یا ترمی این رخنهها و گسستها وارسی خواهد شد.
كمیسازی دینورزی و دو فرآیند متمایز اندازهگیری
چنانكه از سطور فو برمیآید ،یکی از دعاوی این پژوهش آن است كته بترای تلقتق كمیستازی
دینورزی باید دو فرآیند م مایز اندازهگیری ملقق شود .مبنای این سخن آن استت كته انتدازهگیری
حیات دینی و معنوی با اندازهگیری حیات روانی م فاوت است؛ یا در بیانی دمیقتر معلوم نیست كته
یکی باشد .معنای این سخن چیست؟ اگر اندازهگیری حیات روانی را با اندازهگیری «خصیصتههای
روانی» و اندازهگیری حیات دینی را با اندازهگیری «خصیصههای روحی» ه ارز بدانی  ،تعریف دو
فرآیند م مایز اندازهگیری به تعیین دو خصیصه م مایز انسانی (خصیصههای روانی و خصیصتههای
روحی) موكتول خواهتد شتد .بنتابر ایتن اگتر نشتان دهتی كته در حتوزه دیتن و معنو یتت ،انستان
ً
خصیصههایی اساسا م فاوت و م مایز از خصیصههای روانی دارد ،یا ح ی اگر نشان دهی كه تردی ِد
معقول در همسان انگاش ن این دو نوع خصیصته رواستت ،معلتوم خواهتد شتد كته رو یته رایتج در
ِ
كمیسازی دینورزی و معنو یتگرایی ،یعنی اندازهگیری حیات دینی و معنوی بتا مبتانی ،دانشهتا،
روشها و ابزارهای روانشناخ ی ،رو یهای (حدامل) مابل تأمل و پرسشبرانگیز است.
ً
از آنجا كه این نگاش ه صرفا به وارسی مبانی اندازهگیری خصیصتههای روانتی اخ صتا

دارد،

مجالی نیست تا به شرح مس وفای موضتوعیت تمتایز میتان خصیصتههای روانتی و خصیصتههای
ً
روحی پرداخ ه شود .فعال تعریف و تبیین اجمالی مفاهی و روابط معرفی شده در پتژوهش كفایتت
میكند.
خصیصههای روحی
ً
در نخس ین مواجهه با این دعوی كه آدمی عالوه بر خصیصههای روانی ،خصائصی اساسا م فتاوت
«خصیصههای روحتی» -نیتز دارد ،اصتطالح «روح» بیگمتان مستئلهبرانگیز استت .زیترا ایتناصطالح بر انبوهی از مفاهی  ،دیدگاهها ،تداعیات و بهمول و ی گنش این خانواده پرشماری از معتانی
رس وارستی عقالنتی ،چته رستد بته
م نوع و گاه ناهمخوان داللت میكند كه بسیاری از آنها از دس ِ

تلقیق فلسفی و پژوهش علمی خارج است .بنا بر این ،روشن كردن حتدود و اغتور ایتن اصتطالح
ضروری است.
ً
منظور از خصیصتههای روحتی در اینجتا ،آن دست ه از خصیصتههایی استت كته مست قیما در
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چارچوب حیات دینی و معنوی موضوعیت پیدا میكنند (مانند توكل) .پدیدههای فراروانشتناخ ی
نیز كه بنا به تعریف برآمده از /یا مب نتی بتر «فتراروان» فتر

1

میشتوند ،در ایتن تعریتف در زمتره

خصیصههای روحی جای میگیرند .همینكه مفهوم یا سازهای  )1بهگونهای مابتل پتذیرش بتهللاظ
ً
زبانشناخ ی به خصیصهای انسانی داللت كند و  )2گس ره معنایی آن عمدتا به حوزه دین ،معنو یت
و فراروانشناسی منلصر بماند ،كافیست تا به عنوان كاندیدای ورود به حوزه خصیصتههای روحتی
در نظر گرف ه شود .بر این اساس ،اعتماد یك خصیصه روانتی ،ولتی توك یتك خصیصته روحتی
استتت ،چنانكتته س ر (و مش ت قات آن) بتتا زی ارت (و مش ت قات آن) فتتر دارد و بتته دو دس ت ه از

مسافر نوعی ،2به للتاظ شتناخ ی ،هیجتانی ،رف تاری و
خصوصیات انسانی م مایز اشاره دارد .یك
ِ
ً
ائر نوعی م فاوت است .مثال اگر شما مقیاسی برای انتدازهگیری
ح ی الگوهای فیز یولو یایی با یك ز ِ
«میزان سازگاری در سفر» بستازید ،مقیتاس شتما آنگتاه كته بتر روی آزمودنیهتای مستافر اجتراء
میشود ،یك خصیصه را اندازه میگیرد و آنگاه كه آزمودنیهای شتما ،زائتران هست ند ،خصیصتهای
دیگر را میسنجد .به بیان دمیقتر ،اگر مقیاس شما و یژگیهای روانسنجانه مناسبی داش ه باشد ،در
اندازهگیری سازگاری مسافران (بنا به فر ) اع بار دارد ،ولی در مورد زائران ،معلوم نیست كه چنتین
باشد؛ زیرا معلوم نیست كه مقیاس شما چه چیزی را اندازه میگیرد ،ح ی معلتوم نیستت كته ب توان
فعالیت شما را اندازهگیری نامید« .تجربه سفر» خصیصهای روانی و تجربته زیتارت «خصیصتهای
روحی» است.
بنا بر این R ،خصیصهای روحی است تنها و تنها اگـر  Rدر بـر دارنـ ه اجـاا یـا منظومـهای از اجـاا
الف)تنی ،ب) روانی یا ج) جا تنی/روانی باش كه تنها در بافت دینی یا معنوی یـا فراروانشـناخ ی پ یـ ار
میشون .

اجز ِاء «جزتنی/روانی» یك خصیصه روحی -كه مطابق تعریف ،ممکتن استت تنهتا جتزء یتك

خصیصه روحی باشند ،بر خالف دو جزء دیگر -آن دس ه از و یژگیهایی است كه نه تنتی هست ند و
ً
نه روانی (یعنی منفردا نمیتوان – یا هنوز نمیتوان -آنها را در زمره یکی از این دو و یژگی طبقهبندی
كرد مانند ادراك فراحسی.)3

1. Parapsychological
2. typical
3. Extera Sensory Perception
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ً
دمت شود كه این تعریف فعال بر هیچ پیشانگاشت هس یشناخ یای مب نی نیست و وظیفتهای
بیش از شرح مصطللات بر عهده ندارد و كافیست كه خواننده را در فه یکی از دعتاوی پتژوهش،
وجود خصیصههای روحی م مایا از خصیصههای روانـی (یـا
فرض
ِ
یاری كند؛ آن دعوی این استِ :

دقیقتر :تردی در همسان انگاش ن خصیصههای روانی با خصیصههای روحـی) ،فـرض (یـا تردیـ )

مع بر ی است .بلث در مس ندات مفهومی و تجربی وجتود چنتین خصیصتههایی و تمتایز آنهتا از
خصیصههای روانی نیازمند مجال و مقال مس قلی است .نگاش ه حاضر به شرح اصلیترین چالش
اندازهگیری روانشناخ ی ،یعنی چالش گذار از تن به روان اخ صا

دارد.

برای نمونه ،پژوهندهای كه خصیصههای روحی و روانی را همسان میشمارد و «توكتل» را ،بته
ً
ً
عنوان مثال ،یکسره و كامال از جنا «اع ماد» میداند ،توكل را اح ماال اینگونه تعریف میكند :آن
دس ه از رف ارها ،شناختها و هیجانهای مب نی بر اع مادی كه در رابطه میان فرد دیتندار و آنچته او
وجود م عالی یا امر مدسی میداند ،وجود دارد .برای چنین پژوهشگری ،همسان انگاری خصیصته
ً
های روانی و روحی ،ظاهرا مشکلی دربر ندارد .اما همتین پژوهنتده اگتر بخواهتد در متورد مقولته

«خوف از خدا» (در فرهنگ اسالمی و ترس از خدا 1در فرهنتگ مستیلی نگتاه كنیتد بته بونیتان،2
ً
 )2269/1002مطالعه كند ،همسان انگاش ن چنین خوفی با «هیجان ترس» 3اح ماال مستئلهآفرین
خواهد بود .اگر چه شاید نزدیكترین خصیصه روانی به خوف ،ترس باشد ،اما خوف از خدا چیزی
م فاوت با ترس است .خوف از خدا در تعریفی ساده (و بلکه سادهانگارانه) نتوعی نگترش 4استت،

ولی ترس نوعی هیجان است .تازه اگر بپذیری كه خوف از خدا ،نگرش استت ،معلتوم نیستت كته
مملفه هیجانی این نگرش ،همانی باشد كه با وا ه «ترس» از آن یاد متیشتود .تجربته متداوم تترس
ً
(مثال در مورد اخ الل اضطراب فراگیر ،)2عملکرد خانوادگی ،ارتباطی و حرفهای را مخ تل میكنتد
(نگاه كنید به معیار  Eاز بازنگریس ه م نی و یراست چهارم راهنمای تشخیصتی آمتاری بیماریهتای
روانی ،DSM IV-TR :انجمن روانپزشکی امریکا )2000 ،ولی تجربه متداوم ختوف (از ختدا)،
چنین عملکردهایی را بهبود میبخشد ،زیرا چنین تجربتهای بخشتی حتذف ناپتذیر از جهتتگیری
1. Fear of God
2. Bunyan
3. Fear
4. Attitude
5. Generalized anxiety disorder
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درونی مذهبی (آلپورت و راس )1861 ،1است و شواهد تأایر رو یکرد دینتی و جهتتگیری درونتی
ً
دینی بر سازگاری بسیار است (مثال هاكنی و ساندرس.)2003 ،2
در مورد پدیدههای فراروانشناخ ی مسأله تمتایز میتان خصیصتههای روحتی و خصیصتههای
روانی واضحتر است .این تمایز آن اندازه طبیعی مینماید كه ح ی بته زبتان روزمتره نیتز وارد شتده
ً
است .چنانکه مثال گف ه میشود كه «فالن ،یك خصیصه (و یژگی ،توانایی ،اس عداد و )...غیرعتادی
(فراطبیعی ،مرموز و )...دارد و میتوانتد افکتار مختاطبش را بخوانتد ».بته همتین دلیتل در حتوزه
فراروانشناسی ،تمایز میان خصیصههای روانی و خصیصههای روحی (فراروانی) ،به طتور طبیعتی
ً
پذیرف ه شده است؛ اگر چته چنتین تمتایزی هنتوز بهگونتهای روشتن و روشتمند – متثال در حیطته
اندازهگیری -صورتبندی نشده یا نگارنده ن وانس ه است ستابقهای از آن بهدستت آورد .الب ته شتواهد
ً
َ
تجربی و مفهومی در مورد نف ِا چنین تمایزی 3ك نیست .مثال در سطح مفهومی ،همگتان «ادراك
فراحسی» را با «ادراك حسی» ناهمسان میدانند و بعیتد استت كته همستانانگاری ایتن دو فرآینتد
ً
اساسا معنای ملصلی داش ه باشد .در سطح تجربتی نیتز میتتوان از جملته بته «تمتایز در شترایط
پدیدایی» اشاره كرد .از روشهای رایج برای ایجاد تجارب فراروانشناخ ی ،تغییتر ستطح هشتیاری
ً
آزمودنی مثال از طریق خوابگماری 4یا ملرومیت حسی (نگاه كنید به آلتوارادو )1899 ،2استت؛
یعنی خصیصههای روحی (فراروانی) بر خالف خصیصههای روانی ،در شرایط «حال های هشیاری
دگرگون» ،)ASC( 6با اح مال بیش ری رخ میدهند و بته همتین علتت ،آستانتر مشتاهده و مطالعته

میشوند .همین كه بپذیری برخی از خیصصههای انسانی ،در شرایطی م مایز از ستایر خصتائ،،
مال رخدادشان افزایش (یا كاهش) مییابتد ،یتا الگتوی پدیداییشتان تغییتر
پدیدار میشوند یا اح ِ

میكند ،زمینه را برای تأمل در همسانانگاری آنها با دیگر خصیصهها فراه میآورد.

بنا بر آنچه آمد میتوان گفت :در گس ره حیـات دینـی آدمـی ،اح مـاً ویژگیهـایی وجـود دارد كـه

نمیتوان با قطعیت آنها را ذیل عنوان ویژگیهای روانی و از جنس آنها ،دس هبن ی كرد .در این نگاش ه ایتن
1. Allport & Ross
2. Hackney & Sanders
3. This distinction per se
4. hypnotism
5. Alvarado
6. Altered States of Consciousness
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و یژگیها ،خصیصتههتای روحتی نامگتذاری شتدهاند .حتال اگتر گف ته میشتود كته از بنیادهتای
كمیسازی دینورزی ،عالوه بر اندازهگیری خصیصههای روانی ،اندازهگیری خصیصتههای روحتی
است ،مقصود آن است كه انتدازهگیری حیتات دینتی مست لزم انتدازهگیری خصیصتههایی «غیتر از
خصیصههای روانی» (یعنی خصیصههای روحی) و مبانی و روشهایی غیر از مبتانی و روشهتای
اندازهگیری روانی نیز هست .اگر بخواهی اصطالح «اندازهگیری خصیصههای روحتی» را بته زبتان
آشنا و امروزی ترجمه كنی  ،عبارتهایی نظیر «سنجش تجربه دینی» یا «اندازهگیری توانتایی ادارك
روانشناستی

فراحسی» را میتوانی شاهد بیاوری كه در نوش ارگان دینشناسی علمی و بهخصتو
ً
دین و فراروانشناسی بهوفور یافت میشوند .تتالش بترای انتدازهگیری نیتایش (متثال مقی اس ان واع

نیایش ،1پولوما و پندل ون ،)1898 ،2اندازهگیری ایمان (مانند مقیاس بلوغ ایمانی ،3بنسون ،دوناهیو
و اریکسون ،)1883 ،4اندازهگیری تجربه معنوی (مانند مقیاس تجربه معنوی دانشجو یان ،غبتاری،
ً
لواسانی و ملمدی ،)1394 ،اندازهگیری هوش معنوی (مثال مقیاس یكپارچه هوش معنوی ،بلند و

شاطریان )1382 ،و اندازهگیری تجربتههای فراروانشتناخ ی (ماننتد س یاهه تج ار نامتع ار ،2
گاالگر  ،كوما و پیکاال )1884 ،6را میتوان از مصادیق اندازهگیری روحی یا روحسنجی (م ناظر بتا

روانسنجی) در شمار آورد .روشن است كه اصطالحاتی مانند خصیصه روحتی ،روح ستنجی و...
ً
در این پژوهش ،صرفا برای مطالعه و وارسی امكان تمایز میان خصیصههای روحی و روانی ان خاب
ً
یا جعل شدهاند و فعال مسئولیت دیگری بر عهده آنها نیست.
در این نگاش ه میان دین (و اصطالحات وابس ه مانند دینورزی) و معنو یتت 1تمتایزی در نظتر
ً
گرف ه نشده است و این عدم تمایز صرفا برای سادگی در بلث است؛ هتر چنتد تمتایز میتان دیتن و

معنو یت ،مستئلهای م تأار از م غیرهتای فرهنگتی -تمتدنی استت و ستخن از آن ،بتدون شتناخت
مس وفای این م غیرها و نلوه تأایر آنها ،بسا كه گمراه كننده باشد.
اكنون میتوان گفت كه دعوی در مورد تلقق كمیستازی دیتنورزی (یتا تلقتق روحستنجی)
1. Types of Prayer Scale
2. Poloma & Pendleton
3. Faith Maturity Scale
4. Benson, Donahue, & Erickson
5. Anomalous Experiences Inventory
6. Ghallagher, Kumar & Pekala
7. Spirituality
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موكول به احراز دو شرط است:
آنگاه توانس هایم حیات دینی و معنوی (و ح ی بخشی از آن) را واقعا ان ازهگیر ی كنیم كه
 )1توانس ه باشیم خصیصههای روانـی (یـا نمونـههایی كمـابیش معـر از خصیصـه هـای روانـی) را
بهگونهای مع بر  1و روا  2ان ازهگیر ی كنیم؛
 )2توانس ه باشیم خصیصـههای روحـی (یـا نمونـههایی كمـابیش معـر از خصیصـههای روحـی) را
بهگونهای مع بر و روا ان ازهگیر ی كنیم.

منظور از اع بار «آن است كه وسیله اندازهگیری ب واند خصیصه مورد نظتر را انتدازه بگیترد و نته
م غیر دیگری را» و مقصود از روا بودن یك ابزار اندازهگیری آن است كه «ب وان آن را در موارد م عدد
بهكار برد و در همه موارد ن ایج یکسان» به دست آورد (هومن،1366 ،

.)116

موكول كردن تلقق اندازهگیری به تلقق روایی و اع بار وسیله اندازهگیری ،بر تعریتف كمینتهای
از اندازهگیری مب نی است كه با تعاریف رایج اندازهگیری در علوم طبیعی و بهو یژه فیز یك تفاوتهتای
مهمی دارد (برای آشنایی با الزامات تعریف اندازهگیری نگاه كنیتد بته میچتل،2004 ،

) 1-23

این تعریف ،همچنین با تعریف رایج اندازهگیری در روانشناسی (اس یونا )1869 ،نیز تفاوتهتایی
دارد كه بیان دالیل آن پا از گزارش بنیادهای چهارگانه امکانپذیر خواهد شد.
در گام نخست باید نشان دهی كه برای تلقق كمیسازی دینورزی ،احراز هر دو شترط (و نته
فقط شرط نخست ،چنانكه دأب رایج است) ضترورت دارد .اابتات ایتن دعتوی از طریتق وارستی
نسبت میان روح و روان بر حسب كمیتتپتذیری ممکتن میشتود .در ایتن متورد بتیش از دو شتق
همسانی یا ناهمسانی م صور نیست.
بنا بر شق همسانی ،خصیصههای روحی و خصیصههای روانی از للاظ كمیتپذیری همستان
هس ند و تمایز میان این دو ،حدامل از این للاظ وامعی نیست .در این صورت ،ضروری است اب دا
همسانی كمیتپذیرانه خصیصههای روحی و خصیصههای روانی اابت شود تا تلقتق كمیستازی
دینورزی ممکن گردد .همین كه كم رین حد تردید معقول در اگر كم رین حتد از تردیتد معقتول
در همسان انگاش ن خصیصهها رواني با خصیصهها روحي روا باشد (كه شواهد دال بتر ایتن
حد و بسا بیش ر در بخش «گذار از روان به روح» عرضه خواهد شد) آنگاه بیش از دو راه پیش رو
1. Valid
2. Reliable
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نخواهد بود :یا باید تردیدها را رفع كرد یا باید شرط دوم را احراز نمود .هر كدام از دو راه كه پیمتوده
شود ،مبنای این نگاش ه (برای تلقق كمیسازی دینورزی بایتد هتر دو شترط احتراز شتود) اابتت
میشود .به عبارت سادهتر ،مدعی ،هر دو شرط را میپذیرد :در مورد احراز شرط اول بلثی ندارد و
میكوشد تا از طریق اابات همسانی میان خصیصههای روحی و روانی ،شرط دوم را نیز احراز كند.
بنا بر شق ناهمستانی ،خصیصتههای روحتی و خصیصتههای روانتی از للتاظ كمیتپتذیری
ناهمسان هس ند و تمایز میان این دو ،حدامل از این للاظ وامعی است.
در این صورت ،الب ه ضرورت احراز هر دو شرط پذیرف ه شده است .اگر خصیصتههای روحتی
ً
از للاظ كمیتپذیری با خصیصههای روانی م فاوت باشند ،دیگر صرفا با كامیتابی در انتدازهگیری
خصیصههای روانی (احراز شرط نخست) نمیتوان ادعا كرد كه توانس های خصیصههای روحتی را
نیز اندازه بگیری .
تودن تردیتد در همستانی خصیصتته هتتای روحتی و
الب ته ایتن نیتز گف ته شتتود كتته خردپتذیر بت ِ

جهت وامع مدارانه و مست قلی،
خصیصههای روانی نه فقط از جهت كمیتپذیری كه در وامع از هر ِ
احراز شرط دوم را ضروری میكند .یعنی اگر طبقهبندی این دو نوع خصیصه در دو طبقه م مایز ،بنا

بر هر مالك وامعی و مس قلی (ح ی غیر از مالك كمیتپذیری) امکانپذیر شود ،ضرورت احراز هر
ً
دو شرط (مبنای ما) پا بر جا خواهد ماند .مدعی روحسنجی ،یا بایتد شترط دوم را مست قیما احتراز
كند یا نشان دهد كه این مالك طبقهبندی ،بر كمیتپذیری تأایری ندارد .به بیان دیگر در مواجهته بتا
مورد اندازهگیری خصیصههای روحی با روشهای اندازهگیری خصیصههای روان ی (كته در گست ره
ِ
ً
ً
ً
اندازهگیریهای روحی مثال ساخت مقیاسهای دینی ،ماعدهای تقریبا بدون اس ثناست) اگتر صترفا
در همسان بودن خصیصههای روحی با خصیصههای روانی از هر جهت عینتی ،بهگونتهای معقتول
تردید كنی  ،اندازهگیرنده یا باید تردید ما را بهنلوی معقول رفع كند (یعنی ما را به شق اول برستاند)
یا اع بار و روایی اندازهگیری روحی ختود (روحستنجی) را مس تق از اعتا ار و روای ی ان دازهگیری
ً
روانی نشان دهد .مثال اگر نشان داده شتود كته خصیصتههای روحتی (یتا برختی از خصیصتههای
ً
روحی) از خصیصههای روانی ،نسبت به تغییر مقاومتر هس ند (فرضا حالت توكل – یعنی است قرار
فترد
فرد  aو ِ
فرد  aو كانون امر مدسی -از حالت اع ماد – یعنی اس قرار رابطه ' Pمیان ِ
رابطه  Pمیان ِ
 -bبهرغ تغییر در تجارب ،ملیط و ...ماندگارتر است) ،تا معلتوم نشتود كته «مقاومتت در برابتر
تغییر» بر اندازهگیری تأایری ندارد ،نمیتوان هر دو نوع خصیصه را با یك روش اندازهگیری كرد.
برای ایضاح بیش ر امكان تمایز خصیصههای روحی از خصیصتههای روانتی ،اشتاره بته ن تایج
ِ
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ً
ناهمخوان و ظاهرا م نامض پژوهشهای مرتبط با پدیدههای فراروانشناخ ی خالی از فایده نیستت.
ِ
ً
وجود پدیدههای فراروانشناخ ی ،حدامل تا زمانی كه نظریهای مقبول و فراگیر در باب تبیتین صترفا
روانشناخ ی آنها در دس رس نباشتد ،یکتی از مبتانی تردیتد (و بستا بتیش از تردیتد) در همستانی
خصیصههای روحی و خصیصههای روانی است .اتکینسون و همکتاران وی (،1313

)282-3

ذیل «ایرادهایی كه روانشناسان در مورد آزمایشهای فراحسی ،حركت روانی و وجتود تواناییهتای
ِ
و یژه...عنوان كردهاند» ،از جمله ذكر میكنند:
«در بیش ر پژوهشهای علمی ،هر چه روشهای آزمایشی دمیتقتر میشتود ،ن تایج غنیتتری
بهدست میآید .اما در مورد آزمایشهای مربوط به ادراك فراحسی ،عکتا ایتن رونتد صتاد
است  ...در پژوهشهتای مربتوط بته اندیشتهخوانی و غیتبگو یی هتر چته شترایط آزمتایش
نابسنده[تر] باشد ،ن یجه به ری عایتد میشتود  ...از آنجتا كته توانایی[هتای] فراروانتی فامتد
همخوانی و همسانی است ،تبیین آن[هتا] حتد و مترزی نتدارد .زمتان و مکتان بته شتیوههای
معمول ،ااری در ایتن توانایی[هتا] نتدارد [...در ایتن پژوهشهتا]  ...ممکتن استت هتر نتوع
فرضیهای ارائه شود [...و] وم ی تعداد فرضیهها ناملدود باشد ،آزمایش آنها امکان ندارد».

این سخنان را میتوان به این معنا گرفت كه خصیصههای روحی ،در حیطته امتور فراطبیعتی ،را
نمیتوان با همان مبانی و شیوههای روششناخ ی مطالعه خصیصههای روانی پژوهید .شاید اگر بتر
همسانی خصیصتههای روحتی و خصیصتههای روانتی پتای نفشتری  ،راه بترای یتاف ن شتیوههای
كارآمدتری برای مطالعه این پدیدهها هموارتر شود.
گذارهای دوگانه و بنیادهای چهارگانه كمیسازی دینورزی
به این ترتیب میتوان گفت برای آنكه موكب كمیسازی دینورزی به مقصد برسد و به عنتوان یکتی
از مبانی دینشناسی علمتی (ماننتد روانشناستی ،جامعهشناستی و انسانشناستی دینتی) ،جایگتاه
اس واری بیابد ،باید از دو گردنه صعب بگذرد :نخست ،گردنته گ اار از ت ب ب ه روان و دوم ،گردنته
گاار از روان به روح .با نخس ین گذار (از تن به روان) ،اندازهگیری خصیصههای روانی و با دومتین
گذار (از روان به روح) اندازهگیری خصیصههای روحی ملقق میشود .شکل دیگر بیان این مطلب

چالش گذار از تن به روان بحثی در بنیادهای کمیسازی دین ورزی

آن است كه بگو یی كمیسازی دینورزی بر چهار بنیاد اس وار استت :بنیادهتای هس یشتناخ ی 1و

معرفتشناخ ی 2اندازهگیری روانی و بنیادهای هس یشناخ ی و معرفتشناخ ی اندازهگیری روحی.
سطور پیش رو ،تالش خواهد شتد تتا نخست ین بنیتاد از ایتن بنیادهتای چهارگانته ،یعنتی بنیتاد
در
ِ ِ
هس یشناخ ی اندازهگیری روانی گزارده شود .برای این كار ،تبیین دو مفهتوم «انو یتت دكتارتی» 3و
«ایراد كمیت» ،4پا از اشارهای به پیشینه اندازهگیری روانشناخ ی ضروری است.
پیشینه اندازهگیری روانشناختی
نخس ین آزمایشگاه روانشناسی را و یلهل وونت 2به سال  1918در دانشگاه الیپز یك تأسیا كرد و
گف ه میشود كه این رو یداد ،آغاز روانشناسی علمی است .این سخن را اگر چه بسیاری پذیرف هانتد

اما از جهاتی ملل منامشه است .چنانکه لیهی،1884( 6

 )21نیز بر این نظر است كه پافشتاری

بر این نقطه آغاز ،چندگونگی بنیادین روانشناسی را پنهان میكنتد .از نظتر او روانشناستی در سته
نقطه و با دس ان سه كا و با پیشانگاشتتهتا و عالیتق م فتاوت بنیانگتذاری شتده استت :یکتی
روانشناسی هشیاری وونت ،دوم روانشناسی ناهشیاری فرو ید و ستهدیگر روانشناستی ستازگاری
و یلیام جیمز .1از سوی دیگر ،اگر بخواهی پیشینه یك عل را بر اساس وضعیت غالب آن بازشناسی

كنی  ،بیگمان پژوهشهای هرمان ابینگهاوس 9درباره حافظه ،سنخیت بیش ری با رو یکترد مستلط
در روانشناسی امروز یعنی شناختگرایی8دارد و به همین دلیل خالی از وجه نیست كته بترای او از

«شأن تقدم» بهرهای مائل شو ی  .با این همه ،وامع آن است كه اگتر بنیانگتذاری یتك علت را بیشت ر

مرهون عرضه دیدگاه روششناخ ی بدیع و راهگشتا بتدانی  ،میتتوانی بتا بورینتگ،1314( 10

 )231ه داس ان شو ی كه فخنر با اصول روانفیز یك خود گز ینه مناسبتری برای آغاز روانشناسی
1. Ontological foundations
2. Epistemological foundations
3. Cartesian dualism
4. Quantity objection
5. Wundt
6. Leahey
7 .James
8 . Ebbinghaus
9 .cognitivism
10. Boring
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علمی است – كسی كه ابینگهاوس ،خود را «در همه چیز مدیون او» میدانستت (اتورن و هنلتی،1
،2001

.)206

نظامدار تجربی و مفهومبندی فلسفی یاف ههایی بود كته پتیش
تالش فخنر در حقیقت ،پردازش
ِ

از وی ،بسل 2س ارهشناس و وبتر 3فیز یولو یستت گتزارش كترده بودنتد .بستل كوشتیده بتود تتا بتا
اندازهگیری خطای عامل انسانی در مشاهدات نجومی (بر حسب زمان) راهی برای كاهش آن بیابتد

و وبر رابطهای را بیان كرد كه بعدها به نخس ین مانون كمی روانشناسی نامبردار شد :میتان تلریتك
معین اعضای حواس و حداملی كه باید بر آن تلریك افزوده شود تتا اخت الف دو ملترك احستاس
شود ،همیشه نسبت ااب ی وجود دارد (مان،1364 ،4

 .)9نه بسل و نه وبر ،هیچكدام ،به بررسی

و بیان مبانی نظری و پیامدهای روششناخ ی یاف ههای ختود نپرداخ نتد؛ امتا فخنتر ایتن وظیفته را
مش امانه بر عهده گرفت و با معرفی بنیانگذارانه روانفیز یك (بته توصتیف ختود او :علم ی دقی ق از
رابطه میان تب و روان) ،بی آن كه خود در پتی آن باشتد (بورینتگ،1314 ،

 )232روانشناستی

علمی را تأسیا كرد.
آنچه فخنر را شایس ه عنوان بنیانگذار روانشناسی علمی میكند آن است كه او توانست به نلتو
ً
مانع كنندهای (مانع كننتده بترای تقریبتا تمتام روانشناستان علمتی) نشتان دهتد كته «انتدازهگیری
روانشناخ ی» امکانپذیر است (برای نقد كامیابی فخنر نگاه كنیتد بته میچتل،1002 ،

-201

 .)61او برای آنکه بنای «اندازهگیری روانشناخ ی» را بر بنیادی نیرومند اس وار كند ،از همتان آغتاز

كوشید تا از دراف ادن در رف رین حفره این حوزه ،یعنی انو یت دكارتی 2به نلوی پرهیز كند .الب ه او
از مواجهه با انو یت دكارتی گز یری نداشت؛ زیرا نه فقط انتدازهگیری روانشتناخ ی كته هتر تتالش
ً
ً
بنیادی برای فه روان در جهان غرب از زمان دكارت تا كنون ،سلبا یا ایجابتا تلتت تتأایر آن بتوده

است (رابینسون2012 ،6؛ وزنیاك1882 ،1؛ بترای مقایسته دو رو یکترد م فتاوت عصبشتناخ ی و

1 .Thorne & Henley
2 . Bessel
3 . Weber
4 . Mann
5. Cartesian Dualism
6. Robinson
7. Wozniak

چالش گذار از تن به روان بحثی در بنیادهای کمیسازی دین ورزی

فلسفی به مسأله تن ت روان نگاه كنید به پوپر و اكلز1811 ،1؛ برای شرحی مس وفا و خوانتدنی ایتن
مبلث نگاه كنید به بانج .) 2010 ،2به همین دلیل نیز متا در پتژوهش ختود بترای یتاف ن استاس و

مبانی اندازهگیری روانشناخ ی از مراجعه به آن ناگز یری .
ثنویت دكارتی
«مسئله تن ت روان» 3كه پا از چند صد سال بلث و كنکتاش هنتوز هت یکتی از كانونهتای مهت
مجادله را در فلسفه ذهن تشکیل می دهد ،از جمله مسائلی است كه با نتام فیلستوف مشتهور مترن
هفده  ،رنه دكارت ،پیوند خورده است (پاترسون.)2000 ،4

پیشینه این مسأله را میتوان بته شتکلی از اشتکال در متدیمیترین مظتاهر حیتات فکتری بشتر
جس جو كرد .فیالمثل در پیشینه باس انی تفکر غرب هر جا كه رو یکردی چندگانهگرا یا یگانتهگترا

2

در تبیین و تفسیر جهان مطرح شده است ،مسأله تن ت روان ،در زمینه حاضتر بتوده استت (رایتت و

پاتر .)2000 ،6تالش برای فروكاس ن مظاهر ناهمگون و م نوع جهتان بته عنصتری واحتد را شتاید
ب وان نخس ین مواجهه ضمنی با انو یت تن و روان شمرد كه تالا ،در شش مرن مبتل از متیالد (كته
مع قد بود بنیاد همه چیز آب است) ،سرحلقه نامبردار این رشت ه استت .مک توبی نگاشت ه شتده در
چهار مرن مبل از میالد گزارش نقادانهای از این روند فکری عرضه كرده است« :آنهتا میگو ینتد كته
هر آنچه وجود دارد ،واحد است  ...اما درباره نام آن چیز واحد توافق ندارند .یکی از آنهتا میگو یتد
كه این واحد  ...هوا است ،دیگری آن را آتش و دیگری آن را آب و دیگری خاك مینامد و هر یتك از
آنها دیدگاه خود را با شاهدی حمایت میكند كته بتهوامع هتیچ استت( ».گتاتری ،1312 ،ج،1
)126
در فرهنگ غرب ،اگر از فیلسوفان پیشاسقراطی و بهو یژه فیثتاغور و رو یکترد تناستخگرایانه او

(تناسخ 1را میتوان مدیمیترین «صورتبندی روانگرایانه مسأله تتن و روان» شتمرد) صترف نظتر
1. Popper & Eccles
2. Bunge
3. Mind –Body Problem
4. Crane & Patterson
5. monistic
6.Wright & Potter
7. Reincarnation
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ً
كنی (مثال رجوع كنید به گاتری ،1312 ،ج ،3

 ،)13افالطون ،نخس ین كسی بود كه با نظریته

حضور و بقای روان (روح) پیش و پا از تن ،بتر تمتایز میتان تتن و روان تأكیتد كترد (رابینستون،
 .)2012او در فدروس 1ضمن پذیرش صورتی از نظریه تناسخ ،آدمی را دارای حقیق ی میدانتد كته

پیش از تعلق به تن ،همراه با زئوس و ارواح جاودانی به سیر و سیاحت در ملکوت میپتردازد؛ «امتا
اگر نفسی از سی ر فروماند و  ...بار گناه و فراموشی بر او سنگینی كند  ...به زمتین فترو میاف تد ...و
سرنوشت چنین است كه این نفا  ...در تن هیچ جانوری جز انسان ن وانتد رفتت» و هتر نفتا بتر
حسب اینكه در سیر آسمانی خود ،چه مقدار از «جلوه حقیقت را دیتده» باشتد ،در تتن افترادی بتا
درجات م فاوتی از حکمت و عتدالت هبتوط میكنتد؛ رفیتعترین درجته ،از ِآن حکیمتان استت و

پستترین رتبه به «حاكمان س مگر» اخ صا
(افالطون،1336 ،

دارد؛ پا از مرگ نیز همین چرخه تکترار میشتود

 .)131-133به این ترتیب از نظر افالطتون ،اصتل مانتا و حقیقتت جتاودان

آدمی ،روح (روان) است و تن جز ململ و مركبی میرا و فناپذیر نیست.
ً
انو یت شدیدا روانمدارانه افالطون (روان ،اصل و حقیقت وجتود استت) از طریتق فلتوطین 2و
نوافالطونیان در غرب مسیلی بهواسطه سنت آ گوس ین( 3شتافر،1861 ،4
،1869

 336و نیتز اكانتل،2

 )192تا مرنها به عنوان جز یی از شعور جمعی جهان نصرانی بتامی مانتد؛ چنانكته در

پردازش بزرگانی از اهل تعقل (كندی ،فارابی و ابنسینا) و اهل دل (ستهروردی
شر اسالمی نیز با
ِ
و ملی الدین عربی) به یکی از مشهورترین صورتبندیهای مسأله تن و روان مبتدل شتد و شتاید

ب وان این بیت حافظ را گزارش بسندهای از آن شمرد :مرز باز ملکوت نی از عال خاك /چنتد روزی
مفسی ساخ هاند از بدن  .مدیا پرآوازه ترسایان (آ گوس ین) نیتز از میترا شتیخ یونتانی (فلتوطین)
بهره مشابهی برد« :از نظر اگوس ین ،آدمی تركیبی از روح و تتن استت ،امتا همستو بتا گرایشهتای
نوافالطونیاش ،این دو را ناهمسنگ میشمارد و روح و تن را نام قتارن میدانتد .روح كته گتوهری

معنوی است از تن برتر است و تعبیه شده است تا بر تتن فرمتانروایی كنتد( ».مندلستون)2012 ،6
1. Phaedo
2. Plotinus
3. St Augustine
4. Shaffer
5. O’Connell
6. Mendelson

چالش گذار از تن به روان بحثی در بنیادهای کمیسازی دین ورزی

دیدگاه آ گوس ین بیش از هزار سال به عنوان بخشی از زمینه انسانشناسی مسیلی ،اارگذاری ختود را
حفظ كرد و نقش خود را بر فه انسان غربی از برخی مقوالت انتوی (ماننتد دنیتا-آخترت و دیتن-
دولت) بامی نهاد.
اما این دكارت بود كه توانست روشنترین صورتبندی از مسأله تن -روان را مطترح كنتد و آن را
از «زمینه» به «مت ن» َآو َرد (بترای نظتری م فتاوت بتا ایتن دیتدگاه رایتج نگتاه كنیتد بته مونیتوس-
هاچینسون .)2008 ،1جایگاه ملوری مسأله تن ت روان ،از آن زمان تاكنون نه فقط حفتظ شتده كته
بر رفعت و اهمیت آن افزوده شده است .شاید گزافه نباشد اگر بگتو یی كته بترای انستان غربتی ،از
زمان دكارت تاكنون ،هیچ «پاسخی» به اندازه این «پرسش» (پرسش تن ت روان) پرامر نبوده است.
دكارت ،صورتبندی انوی خود از مسأله تن و روان را در ك تاب معتروف ت ممتت و در تأمتل
شش « ،در وجود اشیاء مادی و مغایرت حقیقی میان نفا و بدن انسان» گزارش كرده است:
«در اینجا نخست میبین كه میان نفتا و بتدن تفتاوتی عظتی وجتود دارد ،از آن جهتت كته
ً
جس  ،بالطبع همواره مسمتپذیر است و نفا به هتیچ روی مستمتپذیر نیستت .زیترا وامعتا
وم ی نفس یعنی خودم را به عنوان چیزی كه میاندیشد للاظ متیكن  ،نمیتتوان اجزایتی در
ً
ً
خود تشخی ،ده  ،بلکه خود را چیزی كامال واحد و تام میبین  .و اگر چه ظاهرا تمام نفتا
با تمام بدن م لد است ،اما اگر پا ،بازو یا عضو دیگری از بدن جدا شود ،میدان كته بتا ایتن
كار چیزی از نفس مطع نمیشود  ...و اگر تاكنون از منابع دیگتری فترا نگرف ته باشت  ،همتین
ً
كافی است تا به من بیاموزد كه ذهن یا روح بشر كامال بتا بتدن وی مغتایرت دارد( ».دكتارت،
،1391

)101-109

نخس ین دس اورد ماندگار دكارت در زمینه مسأله تن ت روان همین بازیتابی آن از طریتق عرضته

یك صورتبندی نظامدار است .بنا بر انو یت دكارتی ،تن ،وجودی م لیز 2در مکان و روان وجتودی
نام لی ز در مکان است كه به للاظ هس یشناخ ی 3از ه م مایزند و ستنخی ی بتا هت ندارنتد .تتا

اینجا دكارت به بیان مسأله و در عین حال اعالم موضع پرداخ ه است و تا همین جا نیتز بتا معرفتی
مالك واحد «تلیز در مکان» برای تعریف تن و تأكید بر یکسانی تمام اجسام (چه تن آدمتی و چته
1. Munoz-Hutchinson

2 .extended

3 . ontologically
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یك پاره سنگ) ،راه را برای مطالعه فیز یکی بدن جانتداران و یتاف ن متوانین فیز یکتی حتاك بتر آنهتا

هموار كرده است .او خود بر مبنای این نگرش ماشینانگارانه ،1نوعی فیز یولو ی فیز یکتی 2تأستیا

كرد.
گر دكارت ،پاسخی است كه به پرسش نهف ه در بطن مسأله تن ت روان میدهد :اگتر
كار مه دی ِ
ً
تن و روان دو وجود ناهمسنخ و اساسا م مایز هس ند ،چگونه با ه مرتبط میشتوند؟ چگونته یتك
رخداد فیز یکی (ضربه خوردن به بدن) باعث ایجاد یك رخداد روانتی (احستاس درد) میشتود؟ و
چگونه یك رخداد روانی (مصد حركتت) ستبب پدیتدآیی یتك رختداد فیز یکتی (حركتت انتدامها)
میشود؟ پاسخ به این پرسش دومین دس اورد مه دكارت در این زمینه است :تن و روان با یکدیگر
«تعامل علی» 3دارند .تن میتواند علت ایجاد تغیی ر در روان شود همانگونه كته روان نیتز میتوانتد
علت ایجاد تغییر در تن شود.
پیامدهای صورتبندی دكارتی از مسأله تن -روان آنمدر فراگیر و پرشمار بتوده استت كته اگتر

نماد گتذار از دوران رنستانا بته دوران علت جدیتد استت ( شتول ز 4و
ادعا شود او ،به این جهتِ ،

شول ز،1312 ،

 ،)29بسا كه دعوی گزاف و نامقبولی نباشد.

چنانکتته پیشتت ر نیتتز اشتتاره كتتردی  ،انو یتتت پیشتتادكارتی( 2و بتته عبتتارت دمیتتقتر انو یتتت
ً
پیشارنسانسی) ،تلتت تتاایر افالطتون ،آ گوست ین و نیتز رهبانیتتگرایی مستیلی ،انتو ی ی كتامال
روانمدار 6بود .كفه روان (روح ،ذهن ،اندیشه ،خرد و )...در ترازوی انو یت ،تا حد مقایسهناپذیری

از كفه تن سنگینتر بود .چنانكه تمام انسانشناسی آ گوس ین را میتوان در این اصل خالصته كترد:
انسان یعنی روح (اكانل،1869 ،1

 .)192دكارت با افتزایش بهتره تتن و مائتل شتدن بته تعامتل

م قابل علی میان این دو ،این «انو یت روانمدار» را به «انو ی ی تنمدار» 9تغییر داد و به این ترتیتب
كوشید تا میان مطالبات روزافزون تنمدارانهای كه با وموع رنسانا آغاز شده بود و ایمتان مصتالله
1. mechanistic
2. physical physiology
3. causal interaction
4 . Schultz
5. 1-Pre-Cartesian
6. Mind-oriented-dualism
7. O’Connell
8. Body-oriented dualism

چالش گذار از تن به روان بحثی در بنیادهای کمیسازی دین ورزی

ایجاد كند؛ شاید ب وان تمامی این مطالبات فکری ،اج ماعی ،هنری و سیاسی را در یك چتارچوب
فراگیر یعنتی «فردگرایتی» 1بازشناستی كترد .انستان غربتی بترای «فترد شتدن» بته مبنتایی یگانته،

مشاركتناپذیر ،در دس رس ،واضح ،انکارناپذیر و عینی نیتاز داشتت و «تتن» چنتین مبنتایی بتود.
ً
دكارت تقریبا تمام ام یتازات روان را بته نفتع تتن مصتادره كترد؛ بجتز تفکتر ،تمتامی كاركردهتای
روانشناخ ی ،كه پیش از این از ِآن روان بودند به تتن اعطتاء شتدند (شتول ز و شتول ز،1312 ،

 .)63دكارت ح ی بخشی از مغز ،جس صنوبری ،2را به عنوان ملل تعامل تن و روان تعیتین كترد.

مبنای او برای این «مکانیابی» ،3نوعی شهود زیباییشناسانه مب نی بر فلسفه و كالبدشناسی بتود .از
نظر دكارت از آنجا كه روان نام جزی و بسیط است ،تنها ممکن است در آن بخشی از مغتز حاضتر
شود كه یگانه و نام عدد و «در وامع» بدون مرینته باشتد .بتر مبنتای دانتش كالبدشتناخ ی آن زمتان
دكارت ،غده صنوبری تنها اندامی از مغز بود كه چنین شرطی را احراز میكرد .از سوی دیگر چتون
روان مخ  ،به انسان است ،باید بخشی از مغز را یافت كه در سایر جانوران نظیری نداش ه باشتد و
باز ه جس صنوبری است كه چنین شرطی را احراز میكند (الب ه او در این نک ه اخیر اش باه كترده
بود) .همین شهود زیباییشناسانه ،راه را گشود تا بعدها ،نه جس صنوبری كته همته مغتز را «انتدام

روان» 4ملمداد كنند .از ایده «همه مغز به مثابه اندام روان» تا ایده «همه روان بته مثابته مغتز» (كته

یک تی از مبتتانی علتتوم شتتناخ ی معاصتتر را تشتتکیل میدهتتد ،نگتتاه كنی تد بتته دنتتت 1881،2و نی تز

آرمس رانگ )1869 ،6نیز راه زیادی نیست.

انو یت دكارتی اگر چه در تللیل نهایی ،تنمدار بود و اگر چه راه را برای تبیتینهتا و تفستیرهای

مادهگرایانه از انسان هموار كرد ،اما در هتر حتال ،گتوهر انتوی 1ختود را نگتاه داشتت .دكتارت در

تنمداری خود (بر خالف بسیاری كه پا از وی آمدند) هرگز تا آنجتا پتیش نرفتت كته موجودیتت
روان را به نفع تن مصادره كند .چنین كاری در سامانه فکری او به معنای نفی ایمان بود و او هرگز از

1. Individualism
2. Pinal body
3. localization
4. organ of mind
5. Dennet
6. Armstrong
7. dualistic essence
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ایمان خود دست نشست .كییركگارد 1در مقدمه ترس و لرز 2به درست ی از ایتنكته كستانی (و چته
بسیار كسانی) ،دكارت را راهنمای خود در «شك در همه چیز» معرفی میكنند ،برمیآشوبد:
دكارت آن اندیشمند فروتن و صاد  ،كه نوشت ههایش را بیگمتان هتیچ كتا نمیتوانتد بتی-
احساس عمیقترین هیجان بخواند ،آنچه را كه گفت ،كرد و آنچه را كه كرد ،گفت .دریغتا كته
این نمونه در زمانه ما بسیار نادر است! دكارت همانگونه كه خود بارها میگو ید در موضوعات
ایمانی تشکیك نکرد(كییركگارد ،1319 ،

 31و .)32

ایراد كمیت
3

رونمایی از مفهوم «ایراد كمیت» كمابیش به اواخر مرن نوزده بتاز میگتردد ،زمتانی كته ان شتار
اصول روانفیز یك فخنر ،واكنش مخالفان امکانپذیری انتدازهگیری روانتی را برانگیختت؛ امتا ایتن
«ایراد» ریشههای مدیمیتری دارد .در این نگاش ه ،از ایراد كمیت ،دو معنای م مایز متراد میشتود:
معنایی هس یشناخ ی كه بر پایه نظرات دكارت صورتبندی میشود و معنایی معرفتشناخ ی ،كته
از نظرات كانت مابل اس خراج است .برجس ه كردن معانی دوگانه ایراد كمیت ،اگر چه با شکل كلی
ارگان مربوطه (دست ك در ظتاهر) م فتاوت استت ،ولتی بتا چتارچوب
و نام مای ِز معمول در نوش ِ

پژوهش ما مناسبت بیش ری دارد .چنانكه در گزارش حاضر ،معنای هس یشتناخ ی ایتراد ،مطمتح
توجه مرار دارد.
الب ه میچل (1002الف،

صورت «مفهومی» ایتراد كمیتت
 )44با اشارهای كوشیده است تا
ِ

را از صورت «تجربی» آن م مایز كنتد؛ همچنتین بازشناستی نقتش دكتارت (بتهو یژه) و كانتت در
صورتبندی ایراد كمیت نیز ،پیشنهاد میچل(همان،

 )40-44است ،ولی در نهایتت ،آنچته در

اینجا آورده میشود ،با نظر او تفاوت دارد .ترندلر،2008( 4

 )298نیز بر اس وار كتردن روای تی

از ایراد كمیت بر «اموالی» از جان اس وارت میل ،2اصرار دارد ،تا آنجا كه آن را «ایراد میلی كمیت»

1

1. Kierkegaard
2. Fear and Trembling
3. quantity objection
4. Trendler
5. J. S. Mill

چالش گذار از تن به روان بحثی در بنیادهای کمیسازی دین ورزی

كمیت» 1میخواند ،ولی روایت او – به نظر نگارنده -شکلی از اشکال یا ن یجهای از ن ایج صتورت
ِ
معرفتشناخ ی ایراد كمیت است.
در هر حال ،ایراد كمیت ،صرف نظر از نلوه صورتبندی و مبانی آن ،از اواختر مترن نتوزده ،
به نلو گس ردهای علیه تالش برای اندازهگیری خصیصههای روانشناخ ی بهكار گرف ته شتد و هنتوز
ه كارآمدی خود را حفظ كرده است (برای جدیدترین حمتالت بته انتدازهگیری روانشتناخ ی بتر
مبنای ایراد كمیت نگاه كنید به ترندلر 2008 ،و .)2013

ْ
بر مبنای ایراد هس یشناخ ی كمیت ،هر چه كمیتپذیر است ،مادی است و روان مادی نیست ،یعنی

كمیتپذیر نیست .آنچه كمیتپذیر نیست ،ان ازهگیر ی آن بیمعناست.

َ
كمیتپذیری از اعراضی است كه به متاده اخ صتا

دارد .یعنتی اگتر چنتان نباشتد كته همته

موجودات مادی كمیتپذیر باشند ،چنان است كه همه كمیتپذیران ،ماده هس ند .بنتا بتر ایتن اگتر
موجودی مادی نبود ،كمیتپذیر نیست؛ روان ماده نیست ،پا كمیتپتذیر نیستت .حاصتل آنكته
اندازهگیری روان ممکن نیست .در ایراد هس یشناخ ی ،آنچه انتدازهگیری را نتاممکن میستازد ،بته
«موضوع اندازهگیری» (آنچه اندازهگیری میشود) مربوط میشود و از اندازهگیرنتده مست قل استت.
ً
یعنی صرف نظر از آن كه اساسا اندازهگیرندهای وجود داش ه باشد یا نه ،و اندازهگیری اتفا بیف د یتا
نه ،موضوع اندازهگیری به للاظ هس یشناخ ی در طبقهای مترار میگیترد كته امکتان انتدازهگیری را
من فی میكند.
بر مبنای ایراد معرفتشناخ ی كمیت ،روان اگر هم مادی باش  ،ناممكن است كه كمـی ادراك و/یـا
بیان شود و خصیصهای كه ادراك و/یا بیان آن بهصورت كمی ناممكن باش  ،ان ازهگیر ی آن ناممكن است.

در ایراد معرفتشناخ ی ،مسأله نه موضوع اندازهگیری كه «اندازهگیرنده» و «فرآیند اندازهگیری»
است.
ً
ً
در نوش ارگان ایراد كمیت ،كه عمال پا از ان شار اصول روانفیز یك فخنتر آغتاز شتد ،معمتوال
آمیزهای از هر دو مبنا وجود دارد .الب ه هر چه به زمان حال نزدیك میشو ی  ،صبغه معرفتشتناخ ی
ً
ایراد ،غلیظتر میشتود؛ متثال در نگاشت ه بورینتگ ( )1821هنتوز از بیتان هس یشتناخ ی میتتوان
ً
نشانههایی یافت (مثال  )422هر چند اغلب مباحثات ،معرفتشناسانه استت؛ در دیتدگاههای
1. The Millean quantity objection
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ً
ً
میچل (مثال  1002 ، 1881و  )2010و ترندلر ( 2008و  )2013ایتراد كمیتت صترفا بته ایترادی
معرفتشناخ ی فروكاس ه شده است .الب ه میچل ،زمانی امیدهایی بترای امکانپتذیری انتدازهگیری
ٌ
روانشناخ ی داش ه است (مثال  )313 ،1881كه معنای آن به نتوعی رد و باطتل شتمردن ایتراد
ً
ً
كمیت است؛ ولی به نظر میرسد كه اخیرا (مثال میچتل )2011 ،برختی از آن امیتدها را از دستت
داده باشد .اما ترندلر ( 2008و  )2013در نتاممکن انگاشت ن حتدامل ،بی ِان كم ی خصیص ههای
ِ
روان ی ه تیچ تردی تدی نتتدارد و بتته هم تین دلیتل میتتتوان او را در زمتتره مع قتتدان سختست ِتر ای تراد
معرفتشناخ ی كمیت جای داد.
در هر حال ،فخنر به عنوان پدر روانفیز یك ،در امکانپتذیر شتمردن انتدازهگیری روانشتناخ ی
باید به نلوی از سد انو یت دكارتی عبور میكرد :اگر تتن و روان بته للتاظ هس یشتناخ ی از هت
ً
م مایز باشند ،مهرا شیوههای شناخت تن (جس ) را نمیتوان در مورد روان بکار برد؛ در این صورت
چگونه میتوان از «اندازهگیری روانشناخ ی» به گونتهای بامعنتا ستخن گفتت؟ عمتل انتدازهگیری
زمانی معنا خواهد داشت كه «موضوع» اندازهگیری ما كمیتپذیر باشد و تا «موضتوع» ،م لیتز در
مکان نباشد ،كمیتپذیر نخواهد بود و دیدی كه بنابر نظتر دكتارت فقتط تتن (جست ) ،و نته روان،
م لی ز در مکان است .بنابر فقط تن (جس ) و نه روان را میتوان اندازهگیری كرد.
دكارت میان دو دس ه از و یژگیهای اجسام تمایز مائل است؛ و یژگیهایی كه بعدها تلت عنوان

«كیفیات اولیه و اانو یه» 1در رساله تحقیق درباره فهم انسانی با نام جتان الك 2پیونتد ختورد« .طبتق
نظر دكارت ،شکل ،عدد ،حركت و مانند آنها چون بهنلو روشن و م مایز درك میشوند ،وامعیاند»
ً
در حالی كه «كیفیات موسوم به كیفیات اانو یه ،از مبیتل رنتگ ،بتو ،گرمتا و طعت اصتوال در زمتره
صفات اشیاء نیس ند( ».مقدم حیتدری،1380 ،

)108؛ بته ایتن ترتیتب اشتیاء دارای دو دست ه

و یژگی هس ند :و یژگیهای وامعی و فیز یکی (كیفیات اولیه) و و یژگیهای كه در اصل از آنها نیست ند
و به تجربه ادراكی فرد مدرك وابس ه هس ند (كیفیات اانو یه) .دكارت «و یژگیهتای فیز یکتی (ماننتد
بعد و حركت و مانند آنها) را كمی و بنا بر این اندازهپذیر در نظر گرفت و و یژگیهای ادراكی (ماننتد
حرارت و رنگ و )...را غیر كمی و به همین دلیل ،اندازهناپذیر شتمرد( ».میچتل،1002 ،

)41

و یژگیهای ادراكی اشیاء در حقیقت نمونته هتایی از خصیصتههای روانشتناخ ی آدمتی هست ند و
1. primary/secondary qualities
2. John Locke
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حکمی كه بر آنها بار میشود درباره سراسر حیات روانی انسان صاد است.
حاصتتل آنكتته ،بنتتا بتتر دی تدگاه دكتتارت ،ه ت می تان تتتن و روان و ه ت می تان خصیصتتههای
جسمانی(فیز یکی) و خصیصههای روانی تمایز هس یشناخ ی برمرار استت .روان و خصیصتههای
روانی به للاظ وجودی ،با ماده و و یژگیهای مادی م فاوتند و روشن است كه نمیتتوان آنهتا را بته
صفات مادی (و از جمله كمیتپذیری) م صف كرد .به این ترتیب «ایراد هس یشناخ ی كمیت» بر
نظرات دكارت مب نی میشود.
معنای دیگر ایراد كمیت (معنای معرفتشناخ ی) به ایمانوئل كانتت مربتوط میشتود (میچتل،
،1002

 .)42بنا بر بیان سادهای از نظریه شناخت كانت ،زمان و مکان ،صتورتهای ملتض

ادراكی 1هس ند كه به گونهای پیشینی ،2ساخ ار ادراك انسان از جهان بیترون و جهتان درون را تعیتین

میكنند .به سخن دیگر ،دریافتهای حسی( 3به زبتان كانتت ،شتهود تجربتی )4در مالتب زمتان و
مکان و دریافتهای روانی (به زبان كانت ،شهود درونی تجربی )2در مالب زمان ملقق میشتوند.
هارتناك (،1316

 )42مبلث حسیات اس عالیی 6كانت را در سه گزاره زیر خالصه كرده است:

« -1زمان و مکان ،صور مقدم بر تجربه شهود [= ادراك]ند -2 .مکان بته منزلته صتورت مقتدم بتر
تجربه شهود [ادراك] ،شرط الزم تمام شتهودهای [= ادراكتات] بیرونتی ،و زمتان شترط الزم تمتام
شهودهای [= ادراكات] بیرونی و درونی است -3 .مکان و زمان به مثابه صور مقدم بر تجربه شهود
[=ادراك] ،شرط الزم و كافی برای ساخ ن احکام تألیفی و مقدم بر تجربهای هس ند كه میتتوانی در
ریاضیات بسازی ( ».در مورد ترجیح كلمه «ادراك» بر وا ه «شهود» ،به عنوان ما بته ازای اصتطالح
 Anschauungكانت ،نگاه كنید به كورنر،2626 ،
 163و نیز هالزهی و مودراچ،2002 ،1

 ،122و نیز توضیح م ترج در پتاورمی

 .)121از تللیل گزارههای دوم و سوم میتوان «مبنتای

كان ی» ایراد كمیت را ن یجه گرفت كه كانت آن را در «بنیادهای متافیز یكی عل و بایع ی» (

)9

اینگونه بیان كرده است« :مبانی [علوم طبیعی] را نمیتتوان در متورد پدیتدههای مربتوط بته شتهود
1. Pure perceptual forms
2. A priori
3. Sensory perception
4. Empirical intuition
5. Empirical internal intuition
6. Transcendental aesthetics
7. Holzhey & Mudroch
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درونی بهكار بست  ...زیرا پدیدههای روحی [= روانی] در [ظرف] شهود درونی ملض ،كته زمتان
باشد ،ساخ ه میشوند و [فقط] یك ُبعد را حائز هس ند  ...بنا بر این  ...هرگز  ...علمی چتون علت

روح =[ 1روانشناسی] ملقق نخواهد شد( ».به نقل از میچتل،1002 ،

)42؛ بته بیتان میچتل:

«از آنجا كه پدیدههای روانشناخ ی ،فقط در زمان ،و نه در مکان ،وجود دارند ،امکتان انتدازهگیری
آنها من فی است(».همان) به این ترتیب «ایراد معرفتشناخ ی كمیت» را میتوان بر نظترات كانتت
اس وار كرد.
ً
این نیز گف ه شود كه كورنر دمیقا برخالف میچل مع قد است:
«كانت با صورتبندی اصل ان ظار [از اصول تركیبی پیشتین فاهمته كته بتر مقتوالت كیفیتت
تطبیق میكند] لزوم توجیه فلسفی همه روانستنجیها و پتارهای ام صادستنجیها را پیشبینتی
كرده و خود نیز یکی از چنتین توجیهتات را عرضته داشت ه استت .الب ته او تردیتد داشتت كته
ریاضیات هرگز امکان داش ه باشد در روانشناسی و ح ی شیمی بکار رود ،ولی ایتن مستأله بتا
آنچه گف ی منافات ندارد( ».كورنر،1361 ،

)219

ً
الب ه «این مسئله» با «آنچه كورنر گف ه است» ،كامال منافات دارد یا دست ك آن اندازه منافات
ً
دارد كتته نادی تده گتترف ن آن ،عجی تب بنمای تد؛ چنتتان كتته متتثال میچتتل ( )61 ،2010گ ترایش
روانشناسان اروپایی را به روشهای كیفی (در مقابل رو یکرد كمتی روانشناستان انگلیستی زبتان)
ناشی از نفوذ كانت و عقیده او راجع به كمیتناپذیر بودن خصیصههای روانی میداند.
چنانكه گف تی ایتراد كمیتت بته هست ه مجتادالت پرشتمار پتارهای از م فکتران علیته فخنتر و
روانفیز یك او مبدل شد .بورینگ ( )422-460 ،1820سیاههای از ایتن مجتادالت را فتراه
ً
آورده و كوشیده است تا بته آنهتا پاستخ دهتد .فتون كترایا 2را عمومتا از نخست ین من قتدان فخنتر
ً
شمردهاند (مثال بورینگ 424 ،1821 ،یا المینگ )14 ،1881 ،كه سخنان او در نقد مبتانی
فخنر هنوز ه شنیدنی است (نگاه كنید به میچل،2010 ،

« :)28به نظر من ،كتل تتالش بترای

اندازهگیری ابعاد تجربه درونی ،چیزی جز تقلیدی ش ابزده و ناموجته از انتدازهگیری ابعتاد در علت
ً
فیز یك نیست( ».به نقل از المینگ )14 ،1881 ،به نظر میچل اتفاما علت عمده مقبولیت فخنر
همین عنایت ،بلکه شیف گی او به فیز یك بوده است:
1. A science of the soul
2. von Kries
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«پیش از فخنر ...نیز كسانی كوشیده بودند تا نوعی روانشناسی كمی تأستیا كننتد ،كته مابتل
ً
ذكرترین آنها هربارت  ...بود .آنها ن وانس ند ،اما فخنر توانست؛ زیرا اوال در سطح نظتری بته یتاری
موانین روانفیز یکش توانست میان روانشناسی كمی خود و عل كمی فیز یك القای مشتابهت كنتد.
ً
اانیا در سطح عملی به این موانین طیفی از شیوههایی كه مدعی بود روشهای انتدازهگیری هست ند،
ً
ضمیمه كرد .و االثا در سطح كالمی ،به گونهای سخن گفت كه موفق شد به مخاطبانش بباوراند كته
منظور او از انـ ازهگیر ی ،یعنی آنچه كه او ادعا میكرد با این شیوهها انجام میدهد ،همانی است كته

نگاه فیثاغورثگرایانـهی 1او بتود.
در عل فیز یك از این اصطالح مراد میكنند .ملرك او در این كارِ ،

یعنی فخنر نیز مانند فیثاغور  ...و به پیروی از او ،بسیاری از برجس هترین م فکران علت و فلستفه
ً
در طول تاریخ  ...مع قد بود كه وامعیت اساسا كمی است .به زبان او «اصل تعین ریاضی» هت بتر
حیطه ماده و ه بر حیطته روان ،حتاك استت( ».میچتل،1881 ،

 ،362تأكیتدات از میچتل

است).
وجه هس یشناخ ی آن را میتوان فرزند انو یت دكارتی دانست .به بیتانی دیگتر،
ایراد كمیت در ِ

اگر بر مبنای انو یت دكارتی به وارسی مقوله انتدازهگیری بپتردازی  ،مه تترین دستتآوردمان ایتراد
هس یشناخ ی كمیت خواهد بود .بنا بر این اگر بتر ایتن انو یتت و دوگانتهانگاری چیتره شتو ی  ،در
حقیقت مسأله را حل كردهای  .انتدازهگیری روانشتناخ ی ،بنیتاد هس یشتناخ ی ختود را از طریتق
تالش برای حل این دوگانگی تأسیا كرده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
بیان شد كه تلقق امکان اندازهگیری حیات دینی و زندگی معنوی منوط به تلقق دو فرآینتد مجتزای
اندازهگیری خصیصههای روانی و اندازهگیری خصیصههای فراروانی (روحی) است .بررسی مبتانی
و تعریف و تلدید این دو فرآیند اندازهگیری ،برای شناخت نقادانه یکی از ست ونهای اصتلی پترو ه
«دینشناسی علمی» یعنی كمیسازی دینورزی ضروری است.
امروزه ،در تمتام شتاخههای علمتی برآمتده از «مطالعته علمتی دیتن» (ماننتد روانشناستی و
جامعهشناسی دین) ،در هنگام اندازهگیری ،فر

ناگف های مبنی بر این كه تفاوتی میتان انتدازهگیری
1. Pythagor eanism
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حیات روانی و اندازهگیری حیتات دینتی نیستت ،وجتود دارد .در ایتن حیطته ،بتر مبنتای رو یکترد
اندازهگیری ،آدمی دارای دو دس ه و یژگی و خصیصته استت ،خصیصتههای بتدنی و خصیصتههای
روانی.
مبنایی كه در این نگاش ه معرفی میشود ،آن است كه انسان افتزون بتر دو نتوع خصیصته فتو ،
دارای نوع سومی از خصائ ،با نام خصیصههای روحتی استت كته تنهتا زمتانی میتتوانی آنهتا را
بهگونهای مع بر با روشهای اندازهگیری روانشناخ ی اندازهگیری كنی  ،كه نشان دهی ایتن دست ه از
خصیصهها (خصیصههای روحی) با خصیصه های روانی ،حدامل به للتاظ انتدازهگیری ،همستان
هس ند .بر مبنای شواهدی مابل توجه– كه به مواردی از آنها در باال اشاره شد -میتوان این همسانی
را رد كرد یا بهگونهای معقول مورد تردید مرار داد .در هر حال ،صرف نظر از موضعی كه فرد در مورد
همسانی یا عتدم همستانی خصیصتههای روانتی و خصیصتههای روحتی اتختاذ میكنتد ،تلقتق
كمیسازی دینورزی ،منوط به اتخاذ مواضع هس یشناخ ی و معرفتشتناخ ی خاصتی نستبت بته
تن ،روان و روح است .به همانگونه كه اندازهگیری حیات روانی ،از همان آغاز با چالش «دوگانگی
تن و روان» (یا همان انو یت دكارتی) مواجه بود ،اندازهگیری حیات دینی نیز با چتالش «ستهگانگی
تن ،روان و روح» روبروست؛ و همانگونه كه روانسنجی (اندازهگیری خصیصتههای روانتی) بترای
غلبه بر چالش دوگانگی و گذار از تن به روان ناچار شد بنیادهای هس یشناخ ی و معرفتشتناخ ی
معینی را تأسیا كند ،روحسنجی (اندازهگیری خصیصتههای روحتی) نیتز بتدون اب نتاء بتر مبتانی
هس یشناخ ی و معرفتشناخ ی و یژه امکان تلقق نخواهد داشت .چتالش ستهگانگی تتن ،روان و
چالش بهه پیوس ه است :نخست چالش دوگانگی تن و روان و دوم
روح در حقیقت مش مل بر دو
ِ
چالش دوگانگی روان و روح .چالش نخست ،مسأله اصلی اندازهگیری روانتی و همتانی استت كته
تلت عنوان انو یت دكارتی پیشینه تاریخی مبستوط و روشتنی دارد و در نخست ین مجتادالت حتول
اندازهگیری احواالت نفسانی در اواخر مرن نوزده در وجهی از مفهتوم ایتراد كمیتت م بلتور شتده
است .ولی از چالش دوم (دوگانگی روان و روح) فه روشن و روشمند چندانی در دس رس نیستت
و معرفی و بسط آن پا از شرح گذار از تن به روان ،در مومع خود خواهد آمد.
پژوهش در بنیادهای كمیسازی دینورزی ،معرفی ،تلدید و شرح و بازنمایی گذارهای دوگانه
(گذار از تن به روان و گذار از روان به روح) و بنیادهای چهارگانهای است كه در نهایت ،اندازهگیری
خصیصههای مرتبط با حیات دینی و معنوی بر آنها اس وار است .در این نگاش ه ،چالش گذار از تن
به روان بازنموده شده است تا زمینه برای معرفی بنیتاد هس یشتناخ ی انتدازهگیری روانتی (نگاشت ه
بعد) فراه آید.
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