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 مقدمه

هتا و یژگیشتمول و فتارز از ورانه، جهانیناستوگ یکتردیرو یکرد علمیشود تا رویاگر چه تالش م
 یین ادعتایز بتر چنتیاز اع بار عل  ن یاشود و بخش عمده یمعرف یتمدن-یفرهنگ یهایریگجهت

ق یتاز طرا ناخواست ه یتها، خواس ه یریگها و جهتیژگین ویاز ا یارین همه، بسیاس وار است، با ا
از  یانمونته 1«نیتد یعلمته مطالعت»شود. یجامعه من قل م یهار بخشیمرجع به سا یجوامع علم

د شتده یتن تولین در مغرب زمید یعلمه از آنچه با عنوان مطالع ین مقوله است. بخش مابل توجهیا
است وار  ع كلمته(یوست ی)به معنتا یغرب یهاانگاشتشینه چندان آشکار بر پ یاشود، به گونهیو م

نجامتد، ین بیتمع بر از د یش از آنکه به شناخ یب ،نید یعلمه درمطالع یران قادیاست و مشاركت غ
نگترش ختا   یر كردن مصرف كنندگان علت  در مقابتل نتوعیپذبیار در آسیعمدتًا ناهش یتالش

موضتع ، یفراتر از جهان ماد یق یانگارد و نسبت به وجود حقیمعنا میرا ب یكه هس  یاست؛ نگرش
 یزنتدگ یستت و مممنتان در جهتانین یریگزه  از عل   ،گرید یا تغافل دارد. از سویغفلت  ،انکار

 یاستت. بترا یِت دانتش علمتیتآن مرجع یهتایژگین ویترن و برجست هیاز مهم ر یکیكنند كه یم
 ید نتوعیت، بستا كته ب توان بتا تولین رویتاز ا .ش ر شناختید آن را بی، بایزیب هر چیكاس ن از آس

 ینته را بتراین، زمیتد یاز وجتوه شتناخت علمت ی، دستت كت  در متورد برختیان قاد یشناسروش
 یز بته شتناخ یتن ید راهتیدر برابر عل  فراه  كرد و شتا یات معنویش ِر حیت بیبه مصون یابیدست
 .افتی یورزنیوجوِه د یتر و مع برتر از برخرانهیناسوگ

 – یفرهنگت یکردهایز از روین ینید یرهایم غ یریگاندازهبخصو  و  یشناخ روان یریگاندازه
را بته  ییهابیبستا كته آست یران قتادیغ یابه گونه ،ست و مواجهه با آنین ین خالیمغرب زم یتمدن

مرتبط بتا  یها  اس فاده از آزمونیابد كه بدانییم یش ریت بیآنگاه اهممسأله  نیهمراه داش ه باشد. ا
 نه است. ین زمیدر ا یپژوهش یهاتین اجزاء فعالیاز پربسامدتر یکیت ین و معنوید

هس ند  یشناخ روان ییهاا اساسًا آزمونیت ین و معنویمربوط به د یهااسیش ر مقیاز آنجا كه ب
، ییگراتیتو معنو یورزنیتد یستازیكم  ه ، در پترو اندد شتدهیتتول یسنجبر اصول روان یا مب نی

ت یتن و معنویتد یشناخ ت سنجش روانیمرور وضع ی)برا اف ه استی یاژهیگاه ویجا یشناسروان
پردازنتد، ین میتد یعلم هكه به مطالع یمخ لف یهاان رش هیدر م(. الب ه 2002، 2لید به هینگاه كن
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د یسر و كار دارد و شتا ینیات دین وجوه حیترین و خصوصیتریف( با فردی)بنا به تعر یشناسروان
ن صتورت یترخ تهیامین و نیترر علوم متادر باشتد نتابیش از سایرود كه بین سبب ان ظار میبه هم

ن را یتد یشناسدر روان 1«ینید هتجرب»را بشناسد و بشناساند. رواج مطالعات مربوط به  ینیات دیح
 (. 1892، 2ید به هایدانست )نگاه كن ین ان ظاریبه چن ییپاسخگو یاز تالش برا یتوان انعکاسیم

ك یتن مبنتا را تتا حتد یتاست( ا« شناسجامعه»ن )ه  از آن رو كه یشناس دنمونه، جامعه یبرا
شناسانه مطالعته جامعه یرا از منظر ینیات دیرف ه است كه حیپذ« یشناخ روش ینیشیضرورت پ»

 یاج متاع یشتها و ستاخ ارهایا به مثابه( پویخ ه با )ین آمیپژوهد دیل آنچه او مین دلیكند و به هم
درستت و  یریتتوان تصتویشناستانه مجامعه یاست تنها از منظتر مع قدكه  یكس یاست. الب ه برا

ن  مابتل مبتول یتد یشناسجامعه یبرا ین حدودیین تعی( چن3 ین ارائه كرد )مانند دوركهایمع بر از د
  ی (. از نظتر دوركهتایترا در داختل پران تز آورد« ا به مثابهی»ز عبارت یل نین دلینخواهد بود )به هم

 یادهیتن اساستًا پدیتل كته دیتن دلیت، بته ایشتناخ روان یهتانیتین بتا تبیتت دشتناخ یتالش برا
 یاریبست دوركهتای (. امتا پتا از 1892، 4السی)هتراه به خطا خواهتد بترد است،  یشناخ جامعه

 هنمونت 2ینوستکیمال كته مقاومت كننتد یشناخ روان یهانییاس فاده از تب هن وانس ند در برابر وسوس
در  یشتناخ روان یهتانییاز نفوذ تب یگزارش ی؛ برا6،1891ننید به بی)نگاه كن تآنهاساز  ینامبردار

 – 1كیهالپا یریگبهرهتوان به می نهین زمی؛ در ا1892الس، ید به هینگاه كن یاج ماع یشناسانسان
 (. اشاره كردا ه یپ هیاز نظر -1818

ن یترین و خصوصتیتتریدر فتردرا  ینتیات دیتمادر است ح یشناسروانكه  ین احساس كلیا
 یعلمت یشناسنیو د یشناسان روانیوند میقت داش ه باشد، پیبه حق ی، اگر راهكند یبررس شکل آن

ار است وارتر یبست یشناستو روان یورزنیتد یسازیان كم  یوند میدهد؛ اما پیح میتوض یارا تا اندازه
 یآدمت یات فردی( حیرجسمانیغ) یرمادیوجوِه غ یریگاندازه ید از آن رو كه كوشش برایاست. شا

شناستان آزموده شده استت و روان یشناسروانه ش از هر جا، در حوزی( بیشناخ وجوه روان یعنی)
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نته ین زمیتهتا در اهتا، فنتون و مهارتد دانشیت، بته تولیر دانشتمندان علتوم اج متاعیش از ستایب
 اند.پرداخ ه

را  2یتیرواش یو افتزا یریگو انتدازه 1یابیل اع باریاز مب آنو ملزومات  ینید یهااسیمقساخت 
مستبو  بته دو تلتول  ،یوردان دست یچنتشمرد. « یورزنید یسازیكم»ه نمونتوان مسطوره و یم

 همطالعت»ر شتمردن یپتذن تلتول، امکانی. نخست بوده استت یعلوم انسان خیش عمده در تاریكماب
 یبترا) دهنتدی( نستبت م1923– 1800)3است كه معمواًل طرح آن را به ماكا متولر «نید یعلم
ر شتمردن یپذن تلول، امکانیدوم و (9163،   2002، 4آلند به یج نگاه كنیان راین بیبر ا ینقد

بتتا نتتام گوستت او تئتتودور  یعلمتت یشناستتخ روانیاستتت كتته در تتتار« یشتتناخ روان یریگانتتدازه»
زده ستال یود را ستخت 6انی بر علم اد یدرآمدوند خورده است. مولر ك اب ی( پ1901-1991)2فخنر

 ینید یهااسی( من شر كرد. ساخت مق1960در سالفخنر ) 1كیزیفاصول روانبعد از ان شار ك اب 
ه یتتک «نیتد یعلمت همطالعت»به  ،است یعلم یشناسنیده در گس راز تالش  یبخش از آن جهت كه

كته از  یدر متوارد ی)ح ت استت یشتناخ روان یریگاز انتدازه یاز آن جهت كته مصتدام یول ،دارد
 یریگانتتدازهمًا بتته ی، مستت قشتتود(یاستت فاده م یشتتناخ مطالعتتات جامعه یبتترا ینتتید یهتتااسیمق

 یستازیكم   یادهتایدِن بنیتستت كته پژوهیراه نیتن چنتدان بیت. بنا بر اشودیمربوط م یشناخ روان
ناستانه شروان ییعام كلمه( است، رنگ و بو یشناسانه )در معنااساسًا روش یقی، كه تلقیورزنید

 داش ه باشد. 
است.  یورزنید یسازیكم  ه در حوز یپژوهشه ك برنامین نگاش ه، گزارش بخش نخست از یا
بتر تلقتق دو  یورزنیتد یستازیشود تا نشان داده شود كته اواًل تلقتق كمین برنامه تالش میدر ا
، ینتی)د یروانتات فرایتح یریگو انتدازه یات روانتیتح یریگانتدازه یعنتی یریگز اندازهیند م مایفرآ

و  یشتناخ یاد هس یت، هتر كتدام بتر دو بنیریگنتد انتدازهین دو فرآیتًا ایتاستت، اان ی( مب نتیمعنو
چهارگانته،  یادهتاین بنیاز ا یك  برخرود كه دستیز اس وارند، االثًا گمان میم ما یشناخ معرفت
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را در معتر   یورزنیتد یسازیكم   یكِل بنا یاند كه اس واردهیب دیآس ییهاها و گسستاز رخنه
 خواهد شد. یها وارسها و گسستن رخنهی  ایا ترمیاند و سرانجام امکان رفع د مرار دادهیتهد

 یریگز اندازهیند متمایو دو فرآ یورزنید یسازیكم  

تق كم   ین پژوهش آن است كته بترایا یاز دعاو یکید، یآیكه از سطور فو  برمچنان  یستازیتلق 
 یریگن سخن آن استت كته انتدازهیا یملقق شود. مبنا یریگز اندازهیند م ماید دو فرآیاب یورزنید

ست كته یتر معلوم نقیدم یانیا در بی ؛م فاوت است یات روانیح یریگبا اندازه یو معنو ینیات دیح
 یهاصتهیخص» یریگرا با اندازه یات روانیح یریگست؟ اگر اندازهین سخن چیا یباشد. معنا یکی
ف دو ی ، تعریارز بدانه « یروح یهاصهیخص» یریگرا با اندازه ینیات دیح یریگو اندازه« یوانر

 یهاصتهیو خص یروان یهاصهی)خص یز انسانیم ماه صین دو خصییبه تع یریگز اندازهیند م مایفرآ
ت، انستان  یتن و معنویتده   كته در حتوزین اگتر نشتان دهتیت( موكتول خواهتد شتد. بنتابر ایروح
ِد ی  كه تردیاگر نشان ده یا ح یدارد،  یروان یهاصهیز از خصیاساسًا م فاوت و م ما ییهاصهیخص

ج در یتراه یتصته رواستت، معلتوم خواهتد شتد كته روین دو نوع خصیمعقول در همسان انگاش ِن ا
هتا، ، دانشیبتا مبتان یو معنو ینیات دیح یریگاندازه یعنی، ییگراتیو معنو یورزنید یسازیكم

 ز است.  یبرانگ)حدامل( مابل تأمل و پرسش یاهی، رویشناخ روان یها و ابزارهاوشر
اخ صتا  دارد،  یروانت یهاصتهیخص یریگاندازه یمبان ین نگاش ه صرفًا به وارسیاز آنجا كه ا

 یهاصتهیو خص یروانت یهاصتهیان خصیتز میت تمتایموضتوع یست تا به شرح مس وفاین یمجال
ت یتشده در پتژوهش كفا ی  و روابط معرفیمفاه ین اجمالییف و تبیعاًل تعرفپرداخ ه شود.  یروح

 كند.یم

 یروح یهاصهیخص

اساسًا م فتاوت  ی، خصائصیروان یهاصهیعالوه بر خص یكه آدم ین دعوین مواجهه با ایدر نخس 
ن یترا ایتز استت. زیبرانگگمتان مستئلهیب« روح»ز دارد، اصتطالح یتن  -«یروحت یهاصهیخص»-

 یاز معتان یپرشماره خانواد نینش اگ یومول ات و بهیها، تداعدگاهی ، دیاز مفاه یالح بر انبوهاصط
، چته رستد بته یعقالنت یاز آنها از دس رِس وارست یاریكند كه بسیم نوع و گاه ناهمخوان داللت م

ن اصتطالح یتروشن كردن حتدود و اغتور ا ،نیخارج است. بنا بر ا یو پژوهش علم یق فلسفیتلق
 است. یرورض

مًا در یاستت كته مست ق ییهاصتهینجتا، آن دست ه از خصیدر ا یروحت یهاصتهیمنظور از خص
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 1یشتناخ فراروان یهادهیپد .(كنند )مانند توكلیدا میت پیموضوع یو معنو ینیات دیچارچوب ح
ه ف در زمتریتن تعریتشتوند، در ایفتر  م« فتراروان»بتر  یا مب نتیف برآمده از/ یز كه بنا به تعرین

للاظ رش بتهیمابتل پتذ یاگونه( به1 یاا سازهیكه مفهوم نیرند. همیگیم یجا یروح یهاصهیخص
ت ین، معنویده آن عمدتًا به حوز ییمعنا هگس ر( 2داللت كند و  یانسان یاصهیبه خص یشناخ زبان

 یروحت یهاصتهیخصه ورود به حوز یدایست تا به عنوان كاندیمنلصر بماند، كاف یشناسو فراروان
 یروحته صتیك خصیت توك   یولت ،یروانته صیك خصی اعتمادن اساس، یدر نظر گرف ه شود. بر ا

از  )و مشتت قات آن( فتتر  دارد و بتته دو دستت ه ارتی  ز)و مشتت قات آن( بتتا  س   ركتته استتت، چنان
و  ی، رف تاریجتانی، هی، به للتاظ شتناخ 2یك مسافِر نوعیز اشاره دارد. یم ما یات انسانیخصوص

 یریگانتدازه یبرا یاسیم فاوت است. مثاًل اگر شما مق یك زائِر نوعیبا  ییایولو یزیف یهاالگو یح 
مستافر اجتراء  یهتایآزمودن یاس شتما آنگتاه كته بتر رویتد، مقیبستاز« در سفر یزان سازگاریم»
 یاصتهیشتما، زائتران هست ند، خص یهایرد و آنگاه كه آزمودنیگیصه را اندازه میك خصیشود، یم
داش ه باشد، در  یمناسبه سنجانروان یهایگژیاس شما ویتر، اگر مققیان دمیسنجد. به بیرا مگر ید

ن یست كه چنتیدر مورد زائران، معلوم ن یول ،مسافران )بنا به فر ( اع بار دارد یسازگار یریگاندازه
ت كته ب توان ستیمعلتوم ن یرد، ح یگیرا اندازه م یزیاس شما چه چیست كه مقیرا معلوم نیباشد؛ ز

 یاصتهیخص»ارت یتزه و تجربت یروان یاصهیخص« سفره تجرب»د. ینام یریگت شما را اندازهیفعال
 است.« یروح

از اجـاا   یاا منظومـهیـاجـاا  ه در بـر دارنـ  R  است تنها و تنها اگـر یروح یاصهیخص R  ن،یبنا بر ا
 ار یـپ  یشـناخ ا فراروانیـ یا معنوی ینید باش  كه تنها در بافت ی/روانیجا تن ا ج(ی یروان ب( ،یالف(تن

 شون .یم
ك یتف، ممکتن استت تنهتا جتزء یكه مطابق تعر -یروحه صیك خصی« ی/روانیجزتن»اجزاِء 

هست ند و  ینه تنتكه است  ییهایژگیآن دس ه از و -گریباشند، بر خالف دو جزء د یروحه صیخص
 یبندطبقه یژگین دو ویاز ا یکیه آنها را در زمر -توانیا هنوز نمی –توان یمنفردًا نم یعنی) ینه روان

 (.    3یكرد مانند ادراك فراحس

                                            
1  . Parapsychological  

2  . typical 

3  . Extera Sensory Perception 



   سازی دین ورزییبحثی در بنیادهای کم   چالش گذار از تن به روان

 

 یافتهیست و وظین یمب ن یایشناخ یانگاشت هس شیچ پیف فعاًل بر هین تعریدمت شود كه ا
پتژوهش،  یاز دعتاو یکیست كه خواننده را در فه  یش از شرح مصطللات بر عهده ندارد و كافیب
ا یـ) یروانـ یهاصهیا از خصیم ما یروح یهاصهیفرِض وجوِد خصن است: یا یعوكند؛ آن د یاری

 ( یـا تردیـ(، فـرض )یروحـ یهاصهیبا خص یروان یهاصهی  در همسان انگاش ن خصیتر: تردقیدق
ز آنهتا از یو تمتا ییهاصتهین خصیوجتود چنت یو تجرب یبلث در مس ندات مفهوم .است یمع بر 
ن چالش یتریحاضر به شرح اصله نگاش  .است یجال و مقال مس قلازمند مین یروان یهاصهیخص

 چالش گذار از تن به روان اخ صا  دارد.  یعنی ، یشناخ روان یریگاندازه
، بته را« توكتل»شمارد و یرا همسان م یو روان یروح یهاصهیكه خص یانمونه، پژوهنده یبرا

كند: آن یف میگونه تعرنیاند، توكل را اح مااًل ادیم« اع ماد»کسره و كاماًل از جنا ی عنوان مثال،
دار و آنچته او نیتان فرد دیمه كه در رابط یبر اع ماد یمب ن یهاجانیها و هدس ه از رف ارها، شناخت

صته یخص ی، همسان انگارین پژوهشگریچن یداند، وجود دارد. برایم یا امر مدسی یوجود م عال
ه ن پژوهنتده اگتر بخواهتد در متورد مقولتیدربر ندارد. اما همت ی، ظاهرًا مشکلیو روح یروان یها
، 2انیتبوند بته یتنگتاه كن یلیدر فرهنتگ مست 1و ترس از خدا ی)در فرهنگ اسالم« خوف از خدا»

ن یآفراح مااًل مستئله 3«جان ترسیه»با  ین خوفی( مطالعه كند، همسان انگاش ن چن1002/2269
 یزیبه خوف، ترس باشد، اما خوف از خدا چ یروانه صین خصیتركید نزدیخواهد بود. اگر چه شا

 ،استت 4نگترش یانگارانه( نتوعساده )و بلکه ساده یفیم فاوت با ترس است. خوف از خدا در تعر
ستت كته ی  كه خوف از خدا، نگرش استت، معلتوم نیریجان است. تازه اگر بپذیه یترس نوع یول

متداوم تترس ه . تجربتشتوداز آن یاد متی« ترس»ه باشد كه با وا  ین نگرش، همانیا یجانیهه مملف
كنتد یرا مخ تل م یاو حرفه ی، ارتباطی(، عملکرد خانوادگ2ری)مثاًل در مورد اخ الل اضطراب فراگ

 یهتایماریب یآمتار یصتیتشخ یراست چهارم راهنمایو یم نه س یاز بازنگر Eار ید به معی)نگاه كن
متداوم ختوف )از ختدا(، ه تجرب ی( ول2000 کا،یامر ی، انجمن روانپزشکDSM IV-TR: یروان
 یریگر از جهتتیحتذف ناپتذ یبخشت یان تجربتهیرا چنیز ،بخشدیرا بهبود م یین عملکردهایچن

                                            
1. Fear of God  

2. Bunyan  

3  . Fear  

4. Attitude   

5. Generalized anxiety disorder  
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 یدرونت یریگو جهتت ینتیکرد دیر روی( است و شواهد تأا1861، 1)آلپورت و راس یمذهب یدرون
 (. 2003، 2و ساندرس یار است )مثاًل هاكنیبس یبر سازگار ینید

 یهاصتهیو خص یروحت یهاصتهیان خصیتز میتمتامسأله  یشناخ فراروان یهادهیدر مورد پد
ز وارد شتده یتبته زبتان روزمتره ن ید كه ح ینمایم یعیز آن اندازه طبین تمایتر است. اواضح یروان

، »شود كه یچنانکه مثاًل گف ه م .است  یرعتادی، اس عداد و...( غیی، توانایژگی)وه صیك خصیفالن 
ه حتوزل در یتن دلیبته همت« .توانتد افکتار مختاطبش را بخوانتدی، مرموز و...( دارد و میعی)فراطب

 یعتی(، به طتور طبی)فراروان یروح یهاصهیو خص یروان یهاصهیان خصیز می، تمایشناسفراروان
ه طتیمتثاًل در ح –روشتن و روشتمند  یاگونتههنتوز به یزین تمتایرف ه شده است؛ اگر چته چنتیپذ

دستت آورد. الب ته شتواهد از آن به یاا نگارنده ن وانس ه است ستابقهینشده  یصورتبند -یریگهانداز
ِا چن یو مفهوم یتجرب ادراك »، همگتان  یست. مثاًل در سطح مفهومیك  ن 3یزین تمایدر مورد َنف 

 نتدین دو فرآیتا یانگارد استت كته همستانیتدانند و بعیناهمسان م« یادراك حس»را با « یفراحس
ل یاساسًا معنا ط یز در شترایتمتا»تتوان از جملته بته یز میتن یداش ه باشد. در سطح تجربت یملص 

 یاریر ستطح هشتییت، تغیشناخ جاد تجارب فراروانیا یج برایرا یهااشاره كرد. از روش« ییدایپد
 ( استت؛1899، 2د به آلتوارادوی)نگاه كن یت حسیا ملرومی 4یگمارق خوابیمثاًل از طر یآزمودن

 یاریهش یحال ها»ط ی، در شرایروان یهاصهی( بر خالف خصی)فراروان یروح یهاصهیخص یعنی
تر مشتاهده و مطالعته ن علتت، آستانیدهند و بته همتیرخ م یش ری(، با اح مال بASC) 6«دگرگون

ر خصتائ،، یز از ستایم ما یطی، در شرایانسان یهاصصهیاز خ ی  برخیرین كه بپذیشوند. همیم
ر ییتشتان تغییدایپد یا الگتویتابتد، ییا كاهش( میش )یدادشان افزاا اح ماِل رخیشوند یدار میپد
 آورد.  یها فراه  مصهیگر  خصیآنها با د یانگارتأمل در همسان ینه را برایكند، زمیم

ً  و یآدمـ ینـیات دیـحه در گس ر گفت:   توانیبنا بر آنچه آمد م وجـود دارد كـه  ییهـایژگی، اح مـا
ن یتن نگاش ه ایدر ا .كرد یبن و از جنس آنها، دس ه یروان یهایژگیل عنوان و یت آنها را ذیتوان با قطعینم

                                            
1. Allport & Ross  

2  . Hackney & Sanders 

3  . This distinction per se 

4  . hypnotism 

5. Alvarado  

6  . Altered States of Consciousness 
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 یادهتایشتود كته از بنیاند. حتال اگتر گف ته مشتده ینامگتذار یروحت یهتاصتهیها، خصیژگیو
 یروحت یهاصتهیخص یریگ، اندازهیروان یهاصهیخص یریگ، عالوه بر اندازهیورزنید یسازیكم

ر از یتغ» ییهاصتهیخص یریگمست لزم انتدازه ینتیات دیتح یریگاست، مقصود آن است كه انتدازه
 یهتاو روش یر از مبتانیغ ییهاو روش ی( و مبانیروح یهاصهیخص یعنی« )یروان یهاصهیخص

را بته زبتان « یروحت یهاصهیخص یریگاندازه»  اصطالح یز هست. اگر بخواهین یروان یریگاندازه
ادارك  ییتوانتا یریگاندازه»ا ی« ینیده سنجش تجرب»ر ینظ ییها ، عبارتیترجمه كن یامروز آشنا و
 یشناستخصتو  روانو به یعلم یشناسنی  كه در نوش ارگان دیاوری  شاهد بیتوانیرا م« یفراحس

اع اس ان وی مقش )متثاًل یایتن یریگانتدازه یشوند. تتالش بترایافت میوفور به یشناسن و فراروانید
و ی، بنسون، دوناه3یمانیاس بلوغ ایمقمان )مانند یا یریگ(، اندازه1898، 2، پولوما و پندل ون1شیاین

، ی، غبتارانیدانشجو یمعنوه اس تجربیمق)مانند  یمعنوه تجرب یریگ(، اندازه1883، 4کسونیو ار
، بلند و ینوكپارچه هوش معیاس یمق)مثاًل  یهوش معنو یریگ(، اندازه1394، یو ملمد یلواسان
، 2تج ار  نامتع ار ه اهیس )ماننتد  یشتناخ فراروان یهاتجربته یریگ( و اندازه1382ان، یشاطر

)م ناظر بتا  یسنجا روح  ی یروح یریگق اندازهیتوان از مصادی( را م1884، 6کاالیگاالگر ، كوما و پ
 و... یوح ستنج، ریروحته صیمانند خص ی( در شمار آورد. روشن است كه اصطالحاتیسنجروان  
ان خاب  یو روان یروح یهاصهیان خصیز میتما امكان یمطالعه و وارس ین پژوهش، صرفًا برایدر ا

 ست.       یآنها نه بر عهد یگریت دیاند و فعاًل مسئولا جعل شدهی
در نظتر  یزیتمتا 1تیت( و معنویورزنیاصطالحات وابس ه مانند دو ن )یان دین نگاش ه میدر ا

ن و یتان دیتز میدر بلث است؛ هتر چنتد تمتا یسادگ یز صرفًا براین عدم تمایاست و اگرف ه نشده 
ستخن از آن، بتدون شتناخت  واستت  یتمتدن -یفرهنگت یرهتایم تأار از م غ یات، مستئلهیمعنو

 ر آنها، بسا كه گمراه كننده باشد.یتأاه رها و نلوین م غیا یمس وفا
( یستنجا تلقتق روح  یت) یورزنیتد یستازیدر مورد تلقق كم   یتوان گفت كه دعویاكنون م

                                            
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: 
 م كهیكن یر یگاز آن( را واقعا  ان ازه یبخش ی)و ح  یو معنو ینیات دیم حیاآنگاه توانس ه

(  را یروانـ یصـه هـایش معـر  از خصیكمـاب ییهاا نمونـهیـ) یروانـ یهاصهیم خصیتوانس ه باش (1
 م؛یكن یر یگان ازه 2و روا 1مع بر یاگونهبه

( را یروحـ یهاصـهیش معـر  از خصیكمـاب ییهاا نمونـهیـ) یروحـ یهاصـهیم خصیتوانس ه باش (2
 م. یكن یر یگمع بر و روا ان ازه یاگونهبه

رد و نته یتمورد نظتر را انتدازه بگه صیب واند خص یریگاندازهه لیآن است كه وس»منظور از اع بار 
ب وان آن را در موارد م عدد »آن است كه  یریگك ابزار اندازهیز روا بودن و مقصود ا« را یگریر دیم غ

 (.  116،   1366به دست آورد )هومن، « کسانیج یموارد ن اه كار برد و در همبه
 یانتهیف كمیت، بر تعریریگاندازهه لیو اع بار وس ییبه تلقق روا یریگموكول كردن تلقق اندازه

 یك تفاوتهتایزیژه فیوو به یعیدر علوم طب یریگج اندازهیف رایكه با تعار است یمب ن یریگاز اندازه
(  1-23،   2004چتل، ید بته میتنگاه كن یریگف اندازهیبا الزامات تعر ییآشنا یدارد )برا یمهم

تفاوتهتایی ز ی( ن1869ونا، ی)اس  یشناسدر روان یریگج اندازهیف راین با تعریف، همچنین تعریا
 ر خواهد شد.  یپذچهارگانه امکان یهاادیل آن پا از گزارش بنیدال انیدارد كه ب

، احراز هر دو شترط )و نته یورزنید یسازیتلقق كم   ی  كه براید نشان دهیدر گام نخست با
 یق وارستیتاز طر ین دعتویتج است( ضترورت دارد. اابتات ایكه دأب رافقط شرط نخست، چنان

ش از دو شتق  ین متورد بتیتدر ا .شتودیممکتن م یریپتذتیتان روح و روان بر حسب كمینسبت م
 ست.یم صور ن یا ناهمسانی یهمسان

همستان  یریپذتیاز للاظ كم یروان یهاصهیو خص یروح یهاصهی، خصیهمسان بنا بر شق  
است اب دا  ین صورت، ضروریدر ا ست.ین ین للاظ وامعیحدامل از ا ،ن دویان ایز میهس ند و تما

 یستازیاابت شود تا تلقتق كم   یروان یهاصهیو خص یروح یهاصهیخصه نرایپذتیكم یهمسان
اگر كم رین حتد  از تردیتد معقتول د معقول در ین حد تردین كه كم ری. همدگردممکن  یورزنید

ها  روحي روا باشد )كه شواهد  دال بتر ایتن ها  رواني با خصیصهدر همسان انگاش ن خصیصه
عرضه خواهد شد( آنگاه بیش از دو راه پیش رو  « از روان به روحگذار »حد و بسا بیش ر در بخش 

                                            
1. Valid   

2. Reliable   
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متوده ید شرط دوم را احراز نمود. هر كدام از دو راه كه پیا بایدها را رفع كرد ید تردیا بای نخواهد بود:
د هتر دو شترط احتراز شتود( اابتت یتبا یورزنید یسازیتلقق كم   ین نگاش ه )برایا یشود، مبنا

ندارد و  یرد: در مورد احراز شرط اول بلثیپذی، هر دو شرط را میتر، مدعساده شود. به عبارتیم
 ز احراز كند.ی، شرط دوم را نیو روان یروح یهاصهیان خصیم یق اابات همسانیكوشد تا از طریم

 یریپتذتیاز للتاظ كم یروانت یهاصتهیو خص یروحت یهاصتهی، خصیناهمستان بنا بر شق  
 است. ین للاظ وامعیحدامل از ا ،ن دویان ایمز یناهمسان هس ند و تما

 یروحت یهاصتهیرف ه شده است. اگر خصیالب ه ضرورت احراز هر دو شرط پذ ،ن صورتیدر ا
 یریگدر انتدازه یابیتگر صرفًا با كامیم فاوت باشند، د یروان یهاصهیبا خص یریپذتیاز للاظ كم

را  یروحت یهاصهی  خصیارد كه توانس هتوان ادعا كی)احراز شرط نخست( نم یروان یهاصهیخص
  .یریز اندازه بگین

و  یروحتت یصتته هتتایخص ید در همستانیتتر بتتودِن تردیكتته خردپتذز گف ته شتتود یتتن نیتتالب ته ا
، یكه در وامع از هر جهِت وامع  مدارانه و مست قل یریپذتینه فقط از جهت كم یروان یهاصهیخص

ز، بنا یم ماه صه در دو طبقین دو نوع خصیا یبندطبقهاگر  یعنیكند. یم یاحراز شرط دوم را ضرور
ر شود، ضرورت احراز هر یپذ( امکانیریپذتیر از مالك كمیغ ی)ح  یو مس قل یبر هر مالك وامع

مًا احتراز ید شترط دوم را مست قیتا بای، یسنجروح یما( پا بر جا خواهد ماند. مدع یدو شرط )مبنا
گر در مواجهته بتا یان دیندارد. به ب یریتأا یریپذتی، بر كمیبندن مالك طبقهیا نشان دهد كه ایكند 
)كته در گست ره  یروان  یهاصهیخص یریگاندازه یهابا روش یروح یهاصهیخص یریگاندازه موردِ 
اس ثناست( اگتر صترفًا  دونبًا بیتقر یا، ماعدهینید یهااسیمثاًل ساخت مق یروح یهایریگاندازه

معقتول  یاگونته، بهینتیاز هر جهت ع یروان یهاصهیبا خص یروح یهاصهیدر همسان بودن خص
اول برستاند(  ما را به شق   یعنیمعقول رفع كند ) ینلود ما را بهید تردیا بایرنده یگ ، اندازهید كنیترد

 یریگان دازه ی یمس تق  از اعتا ار و روا( را یستنجختود )روح یروح یریگاندازه ییا اع بار و روای
 یهاصتهیاز خص یا برختیت) یروحت یهاصتهیشان دهد. مثاًل اگر نشان داده شتود كته خصن یروان

است قرار  یعنی –تر هس ند )فرضًا حالت توكل ر مقاومیی، نسبت به تغیروان یهاصهی( از خصیروح
و فترِد  aان فرِد یم 'Pه اس قرار رابط یعنی –از حالت اع ماد  -یو كانون امر مدس a ان فردِ یم Pه رابط
b- مقاومتت در برابتر »(، تا معلتوم نشتود كته ط و... ماندگارتر استیر در تجارب، ملییرغ  تغبه
  .كرد یریگك روش اندازهیصه را با یتوان هر دو نوع خصیندارد، نم یریتأا یریگبر اندازه« رییتغ

ج ی، اشتاره بته ن تایروانت یهاصتهیاز خص یروح یهاصهیخص زیامكان تما ش ریضاِح بیا یبرا
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ستت. ین هدیفااز  یخال یشناخ فراروان یهادهیمرتبط با پد یهاناهمخوان و ظاهرًا م نامِض پژوهش
ن صترفًا یتیر در باب تبیمقبول و فراگ یاهیكه نظر ی، حدامل تا زمانیشناخ فراروان یهادهیوجود پد

 یدر همستان د(یتش از تردید )و بستا بتیتترد یاز مبتان یکتیآنها در دس رس نباشتد،  یشناخ روان
( 282-3،   1313)مکتاران وی نسون و هیاست. اتک یروان یهاصهیو خص یروح یهاصهیخص

 یهتاییو وجتود توانا ی، حركت روانیفراحس یهاشیشناسان در مورد آزماكه روان ییرادهایا»ِل یذ
 كنند:ی، از جمله ذكر م«اندژه...عنوان كردهیو

 یتتریج غنیشتود، ن تایتر مقیتدم یشیآزما یها، هر چه روشیعلم یهاش ر پژوهشیدر ب»
ن رونتد صتاد  یت، عکتا ایمربوط به ادراك فراحس یهاشید. اما در مورد آزمایآیدست مبه

ش یط آزمتایهتر چته شترا ییگوبیتو غ یخوانشتهیمربتوط بته اند یهتادر پژوهش ... است
فامتد  ی[ فراروانتی]هتاییاز آنجتا كته توانا ... شتودید میتعا یبه ره جینابسنده]تر[ باشد، ن 

 یهاوهینتدارد. زمتان و مکتان بته شت ین آن]هتا[ حتد و مترزییاست، تب یو همسان یهمخوان
ممکتن استت هتر نتوع  ... هتا[ن پژوهشیت...]در ا ]هتا[ نتداردیین توانایتدر ا یمعمول، اار

 «.اردش آنها امکان ندیها ناملدود باشد، آزماهیتعداد فرض ی...]و[ وم  ارائه شود یاهیفرض
، را یعتیامتور فراطبه طتی، در حیروح یهاصهین معنا گرفت كه خصیتوان به این سخنان را میا

د اگر بتر ید. شایپژوه یروان یهاصهیخصه مطالع یشناخ روش یهاوهیو ش یتوان با همان مبانینم
 یهاوهیاف ن شتیت ی ، راه بتراینفشتر یپتا یروانت یهاصتهیو خص یروحت یهاصتهیخص یهمسان

 ها هموارتر شود.دهین پدیاه مطالع یبرا یآمدتركار

    یورزنید یسازیكم  ه چهارگان یادهایدوگانه و بن یگذارها

 یکتیبه مقصد برسد و به عنتوان  یورزنید یسازیكه موكب كم  آن یتوان گفت برایب مین ترتیبه ا
گتاه ی(، جاینتید یشناستو انسان یشناست، جامعهیشناست)ماننتد روان یعلمت یشناسنید یاز مبان
ه و دوم، گردنت گ اار از ت ب ب ه روانه د از دو گردنه صعب بگذرد: نخست، گردنتیابد، بایب یاس وار

ن یو با دومت یروان یهاصهیخص یریگن گذار )از تن به روان(، اندازهی. با نخس گاار از روان به روح
ن مطلب یان ایگر بیشکل د شود.یملقق م یروح یهاصهیخص یریگگذار )از روان به روح( اندازه
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و  1یشتناخ یهس  یادهتایاد اس وار استت: بنیبر چهار بن یورزنید یسازی  كم  ییآن است كه بگو
 .یروح یریگاندازه یشناخ و معرفت یشناخ یهس  یادهایو بن یروان یریگاندازه 2یشناخ معرفت

اد یتبن یعنتیچهارگانته،  یادهتاین بنیتاد از ایتن بنیِش رو، تالش خواهد شتد تتا نخست یدر سطوِر پ
و  3«یت دكتارتیتانو»ن دو مفهتوم یین كار، تبیا یگزارده شود. برا یروان یریگاندازه یشناخ یهس 

   است. یضرور یشناخ روان یریگاندازهه نیشیبه پ یاپا از اشاره ،4«تیراد كمیا»

 یشناختروان یریگاندازهه نیشیپ

ا كرد و یك تأسیپزیدر دانشگاه ال 1918به سال  2لهل  وونتیرا و یشناسشگاه روانین آزماینخس 
انتد رف هیپذ یارین سخن را اگر چه بسیاست. ا یعلم یشناسداد، آغاز روانین رویشود كه ایگف ه م

 یكه پافشتار ن نظر استیبر ا زی( ن21،   1884) 6یهیملل منامشه است. چنانکه ل یاما از جهات
در سته  یشناستكنتد. از نظتر او روانیرا پنهان م یشناسن روانیادیبن یچندگونگ آغاز، هن نقطیبر ا

 یکتیشتده استت:  یگتذارانیق م فتاوت بنیتهتا و عالانگاشتتشینقطه و با دس ان سه كا و با پ
 یستازگار یشناستگر روانیدد و ستهیفرو یاریناهش یشناسوونت، دوم روان یاریهش یشناسروان

 یت غالب آن بازشناسیك عل  را بر اساس وضعی هنیشی  پیر بخواهاگ ،گرید ی. از سو1مزیام جیلیو
کترد مستلط یبا رو یش ریت بیسنخ ،حافظه هدربار 9نگهاوسیهرمان اب یهاگمان پژوهشی ، بیكن

او از  یست كته بترایاز وجه ن یل خالین دلیو به هم دارد8ییگراشناخت یعنی امروز یشناسدر روان
شت ر یك علت  را بیت یگتذارانیبن ن همه، وامع آن است كه اگتری . با ایمائل شو یابهره« شأن تقدم»

،   1314) 10نتگیرو  بتا بیتتوانی ، میع و راهگشتا بتدانیبد یشناخ دگاه روشید همرهون عرض
 یشناسآغاز روان یبرا یترمناسب هنیخود گز كیزیفاصول روان   كه فخنر بایداس ان شو( ه 231
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، 1یدانستت )اتورن و هنلتیم« ون اویز مدیدر همه چ»وس، خود را نگهایكه اب یكس – است یعلم
2001   ،206.) 

ش یبود كته پت ییهااف هی یفلسف یبندمفهوم و یتجرب پردازش نظامدارِ  ،قتیتالش فخنر در حق
ده بتود تتا بتا یستت گتزارش كترده بودنتد. بستل كوشتیولو یزیف 3شناس و وبترس اره 2، بسلیاز و

ابتد یكاهش آن ب یبرا ی)بر حسب زمان( راه یدر مشاهدات نجوم یانسان عامل یخطا یریگاندازه
ك یتان تلریتنامبردار شد: م یشناسروان ین مانون كم  یان كرد كه بعدها به نخس یرا ب یاو وبر رابطه

ك افزوده شود تتا اخت الف دو ملترك احستاس ید بر آن تلریكه با یحواس و حدامل ین اعضایمع
 یكدام، به بررسچی(. نه بسل و نه وبر، ه9،   1364، 4وجود دارد )مان یشه نسبت ااب یشود، هم

فته را ین وظیتامتا فخنتر ا ؛ختود نپرداخ نتد یهااف هی یشناخ روش یامدهایو پ ینظر یان مبانیو ب
ق از ی دق یعلم ف ختود او: یك )بته توصتیزیفروان هگذارانانیبن یمش امانه بر عهده گرفت و با معرف

 یشناست( روان232،   1314نتگ، یروآن باشتد )ب یآن كه خود در پت ی(، بو روانان تب یم هرابط
 ا كرد.یرا تأس یعلم

آن است كه او توانست به نلتو  كندیم یعلم یشناسگذار روانانیعنوان بن هس یآنچه فخنر را شا
 یریگانتدازه»( نشتان دهتد كته یشناستان علمتبتًا تمتام روانیتقر ی)مانع كننتده بترا یامانع كننده

-201،   1002چتل، ید بته میتفخنر نگاه كن یابینقد كام یر است )برایپذامکان« یشناخ روان
 رومند اس وار كند، از همتان آغتازین یادیرا بر بن« یشناخ روان یریگاندازه» یآنکه بنا ی(. او برا61

او الب ه  ز كند.یپره یبه  نلو 2یت دكارتیانو یعنی ،ن حوزهیاه حفرن ی رف ر د تا از دراف ادن دریكوش
كته هتر تتالش  یشتناخ روان یریگنه فقط انتدازه ؛ زیرانداشت یریگز یت دكارتیاز مواجهه با انو

بتوده  آنر یجابتًا تلتت تتأایا ایدر جهان غرب از زمان دكارت تا كنون، سلبًا  فه  روان یبرا یادیبن
و  یشتناخ م فتاوت عصب ردکتیرودو ه ستیمقا یبترا ؛1882، 1اكیوزن ؛2012، 6نسونیراباست )
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ن یتا یمس وفا و خوانتدن یشرح ی؛ برا1811، 1د به پوپر و اكلزیتن ت روان  نگاه كنمسأله  به یفلسف
اف ن استاس و یت یز متا در پتژوهش ختود بترایل نین دلی(. به هم 2010، 2د به بانجیمبلث نگاه كن

  .یریبه آن ناگز هاز مراجع یشناخ روان یریگاندازه ینمبا

 یت دكارتیثنو

مهت   یاز كانونهتا یکتیكه پا از چند صد سال بلث و كنکتاش هنتوز هت   3«ت روان تن همسئل»
لستوف مشتهور مترن یاست كه با نتام ف یمسائل هدهد، از جمل یل میذهن تشک همجادله را در فلسف

 . (2000، 4پاترسونوند خورده است )یهفده ، رنه دكارت، پ
بشتر  یات فکتریتن مظتاهر حیتریمیاز اشتکال در متد یشتکلتوان بته یرا ممسأله  نیا هنیشیپ

 2گتراگانتهیا یگرا چندگانه یکردیتفکر غرب هر جا كه رو یباس ان هنیشیالمثل در پیجس جو كرد. ف
ت و یت)را نه حاضتر بتوده استتیتن ت روان، در زممسأله  ،ر جهان مطرح شده استین و تفسییدر تب
د یواحتد را شتا یظاهر ناهمگون و م نوع جهتان بته عنصترفروكاس ن م ی(. تالش برا2000، 6پاتر

الد )كته یت تن و روان شمرد كه تالا، در شش مرن مبتل از متیبا انو یضمنه ن مواجهیب وان نخس 
نگاشت ه شتده در  ین رشت ه استت. مک توبینامبردار اه ز آب است(، سرحلقیاد همه چیمع قد بود بن

نتد كته یگویآنهتا م»عرضه كرده است:  ین روند فکریاز ا یاالد گزارش نقادانهیچهار مرن مبل از م
د یتگویاز آنهتا م یکیز واحد توافق ندارند. ینام آن چه اما دربار ... هر آنچه وجود دارد، واحد است

ك از یتنامد و هر یخاك م یگریآن را آب و د یگریآن را آتش و د یگریهوا است، د ... ن واحدیكه ا
   ،1، ج1312، ی)گتاتر« .چ استتیوامع هتكند كته بتهیت میحما یهددگاه خود را با شایآنها د
126 ) 

او ه انیگراکترد تناستخیثتاغور  و رویژه فیوو به یشاسقراطیلسوفان پیدر فرهنگ غرب، اگر از ف
شتمرد( صترف نظتر « تتن و روانمسأله  هانیگراروان یبندصورت»ن یتریمیتوان مدیرا م 1)تناسخ
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 هیتبود كه با نظر ین كسینخس  ،افالطون(، 13،   3، ج 1312، ید به گاتری  )مثاًل  رجوع كنیكن
نستون، یرابد كترد )یتان تتن و روان تأكیتز میش و پا از تن، بتر تمتایروان )روح( پ یحضور و بقا

دانتد كته یم یق یحق یرا دارا یتناسخ، آدمه یاز نظر یرش صورتیضمن پذ 1فدروساو در  (.2012
امتا »پتردازد؛ یاحت در ملکوت میر و سیبه س یاه با زئوس و ارواح جاودانش از تعلق به تن، همریپ

و  اف تد...ین فترو می... به زمت كند ینیبر او سنگ یر فروماند و ... بار گناه و فراموشیاز س یاگر نفس
و هتر نفتا بتر « جز انسان ن وانتد رفتت یچ جانوریدر تن ه ... ن نفاین است كه ایسرنوشت چن

بتا  یباشتد، در تتن افتراد« دهیتقت را دیجلوه حق»خود، چه مقدار از  یر آسمانیس كه درنیحسب ا
متان استت و یاز آِن حک ،ن درجتهیترعیتكنتد؛ رفیاز حکمت و عتدالت هبتوط م یدرجات م فاوت

شتود ین چرخه تکترار میز همیاخ صا  دارد؛ پا از مرگ ن« حاكمان س مگر»ن رتبه به یترپست
قتت جتاودان یب از نظر افالطتون، اصتل مانتا و حقین ترتی(. به ا131-133،   1336)افالطون، 

 ست.   یر نیرا و فناپذیم ی، روح )روان( است و تن جز ململ و مركبیآدم
و  2نیفلتوطق یتقت وجتود استت( از طریافالطون )روان، اصل و حق همداراندًا روانیت شدیانو

، 2اكانتلز یتو ن 336،   1861، 4فر)شتا 3نیگوس آسنت ه واسطبه یلیدر غرب مس انینوافالطون
كته  در مانتد؛ چنان یبتام یجهان نصران یاز شعور جمع ییتا مرنها به عنوان جز (192،   1869

 ینا( و اهل دل )ستهروردیسو ابن ی، فارابیاز اهل تعقل )كند یز با پردازِش بزرگانین یشر  اسالم
د یتن و روان مبتدل شتد و شتامسأله  یهایبندن صورتیاز مشهورتر یکی( به ین عربیالد یو مل

 ی  از عال  خاك/ چنتد روزیاز آن شمرد: مرز باز ملکوت  ن یات حافظ را گزارش بسندهین بیب وان ا
ن( ی)فلتوط یونتانیخ یرا  شتیتز از میت( ننیگوس آان )یترساه ا پرآوازیاند از بدن . مدساخ ه یمفس
 یهتاشیامتا همستو بتا گرا ،از روح و تتن استت یبیترك ین، آدمیاز نظر اگوس »برد:  یمشابهه بهر

 یدانتد. روح كته گتوهریشمارد و روح و تن را نام قتارن مین دو را ناهمسنگ میاش، اینوافالطون
( 2012، 6)مندلستون« .كنتد ییه شده است تا بر تتن فرمتانروایاست از تن برتر است و تعب یمعنو

                                            
1. Phaedo  
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ختود را  ی، اارگذاریلیمس یشناسانسانه نیز زما یش از هزار سال به عنوان بخشیبن یگوس آدگاه ید
-نیتآخترت و د-ایت)ماننتد دن یمقوالت انتو یاز برخ یحفظ كرد و نقش خود را بر فه  انسان غرب

  نهاد.  یدولت( بام
را مطترح كنتد و آن را  روان -تنمسأله  از ین صورتبندیترن دكارت بود كه توانست روشنیاما ا

 -وسیتد بته مونیتج نگتاه كنیتدگاه رایتن دیتم فتاوت بتا ا ینظتر ی)بترا دَر آَو « مت ن»به « نهیزم»از 
تن ت روان، از آن زمان تاكنون نه فقط حفتظ شتده كته مسأله  یگاه ملوری. جا(2008، 1نسونیهاچ

از  ،یانستان غربت یبترا   كتهیید گزافه نباشد اگر بگتویت آن افزوده شده است. شایبر رفعت و اهم
 )پرسش تن ت روان( پرامر نبوده است.« پرسش»ن یا هبه انداز« یپاسخ»چ یه ،زمان دكارت تاكنون
و در تأمتل  ت ممتتتن و روان را در ك تاب معتروف مسأله خود از  یانو یبنددكارت، صورت

 گزارش كرده است:« ان نفا و بدن انسانیم یقیرت حقیو مغا یاء مادیدر وجود اش»شش ، 
  وجتود دارد، از آن جهتت كته یعظت یتفتاوتان نفتا و بتدن ین  كه میبینجا نخست میدر ا»

را وامعتًا یتستت. زیر نیپذمستمت یچ رویر است و نفا به هتیپذجس ، بالطبع همواره مسمت
در  یتیتتوان  اجزایكن ، نمیشد للاظ متیاندیكه م یزیخودم را به عنوان چ یعنینفس   یوم 

و اگر چه ظاهرًا تمام نفتا ن . یبیكاماًل واحد و تام م یزی، ده ، بلکه خود را چیخود تشخ
ن یتدان  كته بتا ایم ،از بدن  جدا شود یگریا عضو دیبا تمام بدن م لد است، اما اگر پا، بازو 

ن یهمت ،فترا نگرف ته باشت  یگتریو اگر تاكنون از منابع د ... شودیاز نفس  مطع نم یزیكار چ
)دكتارت، « .رت داردیمغتا یا روح بشر كاماًل بتا بتدن ویاموزد كه ذهن یاست تا به من ب یكاف

1391   ،109-101) 
 هق عرضتیتآن از طر یابیتن بازیت روان هم تنمسأله  هنین دس اورد ماندگار دكارت در زمینخس 

 یدر مکان و روان وجتود 2زیم ل یوجود ،تن ،یت دكارتینظامدار است. بنا بر انو یك صورتبندی
بتا هت  ندارنتد. تتا  ی یزند و ستنخیم مااز ه   3یشناخ یز در مکان است كه به للاظ هس ینام ل

 یز بتا معرفتیتن جا نین حال اعالم موضع پرداخ ه است و تا همیو در عمسأله  انینجا دكارت به بیا
و چته  یآدمت تنتمام اجسام )چه  یکسانید بر یف تن و تأكیتعر یبرا« ز در مکانیتل»مالك واحد 

                                            
1  . Munoz-Hutchinson 

.2 extended 

 .3 ontologically 
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حتاك  بتر آنهتا  یکتیزین فیاف ن متوانیتاران و بدن جانتد یکیزیف همطالع یك پاره سنگ(، راه را برای
ا یتأست 2یکتیزیف یولو یزیف ی، نوع1انگارانهنین نگرش ماشیا یبر مبنا هموار كرده است. او خود  

 كرد.
دهد: اگتر یتن ت روان ممسأله  است كه به پرسش نهف ه در بطن یپاسخ ،دكارت گرِ ید كار مه 

ك یتشتوند؟ چگونته یز هس ند، چگونه با ه  مرتبط میتن و روان دو وجود ناهمسنخ و اساسًا م ما
شتود؟ و ی)احستاس درد( م یك رخداد روانتیجاد ی)ضربه خوردن به بدن( باعث ا یکیزیرخداد ف
)حركتت انتدامها(  یکتیزیك رختداد فیت ییدآیت)مصد حركتت( ستبب پد یك رخداد روانیچگونه 

گر یکدینه است: تن و روان با یزم نیدكارت در ا مه ن دس اورد ین پرسش دومیشود؟ پاسخ به ایم
توانتد یز میتر در روان شود همانگونه كته روان نییجاد تغیتواند علت ایدارند. تن م 3«یتعامل عل  »

 ر در تن شود.ییجاد تغیعلت ا
ر و پرشمار بتوده استت كته اگتر یفراگ مدرآن روان -تنمسأله از  یدكارت یبندصورت یامدهایپ

و  4) شتول ز استتد یتگتذار از دوران رنستانا بته دوران علت  جد نمادِ  ،ن جهتیبه ا، اوادعا شود 
 .       باشدن ینامقبول گزاف و یدعو بسا كه (،29،   1312شول ز، 

ت یتتتر انوقیتت)و بتته عبتتارت دم 2یشتتادكارتیت پیتت ، انویز اشتتاره كتتردیتتشتت ر نیچنانکتته پ
كتاماًل  ی یانتو ،یلیمست ییاگرتیتز رهبانیتو نن یگوست آر افالطتون، ی(، تلتت  تتاایشارنسانسیپ

 یریناپذسهیتا حد مقا ،تیانو ی..( در ترازو.شه، خرد ویروان )روح، ذهن، اند هبود. كف 6مدارروان
ن اصل خالصته كترد: یتوان در این را میگوس آ یشناسكه تمام انسانتر بود. چناننیتن سنگ هاز كف

مائتل شتدن بته تعامتل تتن و ه ش بهتریزاافت(. دكارت با 192،   1869، 1)اكانل روح یعنیانسان 
ب یتن ترتیر داد و به اییتغ 9«مدارتن ی یانو»را به   «مدارت روانیانو»ن یا ن دو،یاان یم یم قابل عل  

متان مصتالله یو ا كه با وموع رنسانا آغاز شده بود یامدارانهان مطالبات روزافزون تنید تا میكوش

                                            
1. mechanistic 

2. physical physiology 
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.4  Schultz 
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6. Mind-oriented-dualism 
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ك چتارچوب یرا در  یاسیو س ی، هنری، اج ماعیالبات فکرن مطیا یتمامد ب وان یشا ؛ جاد كندیا
گانته، ی ییبته مبنتا« فترد شتدن» یبترا ی. انستان غربتكترد یبازشناست 1«یتیفردگرا» یعنتیر یفراگ

 بتود. یین مبنتایچنت« تتن»از داشتت و یتن ینیر و عیر، در دس رس، واضح، انکارناپذیناپذمشاركت  
 یكاركردهتا یتمتام ،فتع تتن مصتادره كترد؛ بجتز تفکترازات روان را بته نیتبًا تمام ام یتقر دكارت

،   1312روان بودند به تتن اعطتاء شتدند )شتول ز و شتول ز،  ن از آِن یش از ای، كه پیشناخ روان
ن كترد. یتی، را به عنوان ملل تعامل تن و روان تع2یاز مغز، جس  صنوبر یبخش ی(. دكارت ح 63
از  .بتود یسكالبدشناه و فلسفبر  یمب نه شناسانییبایزشهود  ی، نوع3«یابیمکان»ن یا یاو برا یمبنا

ز از مغتز حاضتر  یتنها ممکن است در آن بخش ،ط استیو بس ینظر دكارت از آنجا كه روان نام ج 
آن زمتان  یدانتش كالبدشتناخ  یبتر مبنتا .نته باشتدیبدون مر« در وامع»گانه و نام عدد و یشود كه 
چتون  گرید یكرد. از سویرا احراز م ین شرطیز بود كه چناز مغ یتنها اندام یصنوبر هغد دكارت،

نداش ه باشتد و  یریر جانوران نظیافت كه در سایاز مغز را  ید بخشیبا ،روان مخ ، به انسان است
ر اش باه كترده یاخ هن نک یكند )الب ه او در ایرا احراز م ین شرطیاست كه چن یباز ه  جس  صنوبر

انتدام »مغتز را  هكته همت ی، راه را گشود تا بعدها، نه جس  صنوبرسانهشناییبایزن شهود یبود(. هم
)كته « روان بته مثابته مغتز ههم» هدیتا ا« مغز به مثابه اندام روان ههم» هدیملمداد كنند. از ا 4«روان

ز یتتو ن 2،1881د بتته دنتتتیتتدهتتد، نگتتاه كنیل میمعاصتتر را تشتتک یعلتتوم شتتناخ  یاز مبتتان یکتتی
 ست.ین یادیراه زز ین (1869، 6آرمس رانگ

 یرهایهتا و تفستنیتیتب یمدار بود و اگر چه راه را براتن ،ییل نهایدر تلل اگر چه یت دكارتیانو
. دكتارت در نگتاه داشتتختود را  1یگتوهر انتو ،اما در هتر حتال ،انه از انسان هموار كردیگراماده

ت یتنرفتت كته موجودش یآمدند( هرگز تا آنجتا پت یكه پا از و یاریخود )بر خالف بس یمدارتن
مان بود و او هرگز از یا ینف یاو به معنا یفکر هدر سامان یكار نیروان را به نفع تن مصادره كند. چن

                                            
1. Individualism 

2. Pinal body 
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7. dualistic essence 



 9313 بهار/87/ ش  02شناسی علوم انسانی / سروش 411

)و چته  یكته كستاننیتاز ا یبه درست  2لرز ترس و هدر مقدم 1ركگاردییمان خود دست نشست. كیا
 آشوبد: یكنند، برمیم یمعرف« زیشك در همه چ»خود در  یرا راهنما دكارت(، یار كسانیبس

-یبت دتوانتیچ كتا نمیگمتان هتیش را بیهاشمند فروتن و صاد ، كه نوشت هیدكارت آن اند

غتا كته یگفت. در ،كرد و آنچه را كه كرد ،آنچه را كه گفت ،جان بخواندین هیترقیاحساس عم
موضوعات د در یگویگونه كه خود بارها مار نادر است! دكارت همانیما بس هن نمونه در زمانیا
 (.32و  31،   1319 ،یركگارد كیك نکرد)یتشک یمانیا

 ت یراد كمیا

 كته ان شتار یگتردد، زمتانیش به اواخر مرن نوزده  بتاز میكماب 3«تیراد كمیا»مفهوم  از ییرونما
ن یتختت؛ امتا ایرا برانگ یروانت یریگانتدازه یریپذفخنر، واكنش مخالفان امکان كیزیفاصول روان

شتود: یز متراد میم ما یت، دو معنایراد كمین نگاش ه، از ایدارد. در ا یتریمیمد یهاشهیر« رادیا»
، كته یشناخ معرفت ییشود و معنایم یبندنظرات دكارت صورته یكه بر پا یشناخ یهس  ییمعنا

 یت، اگر چه با شکل كلیراد كمیاه دوگان یاز نظرات كانت مابل اس خراج است. برجس ه كردن معان
بتا چتارچوب  یولت ،ِز معمول در نوش ارگاِن مربوطه )دست ك  در ظتاهر( م فتاوت استتی ماو نام

راد، مطمتح یتا یشتناخ یهس  یكه در گزارش حاضر، معنادارد. چنان یش ریپژوهش ما مناسبت ب
 توجه مرار دارد.

ت یتراد كمیتا« یمفهوم»ده است تا صورِت یكوش یا( با اشاره44،  الف1002چل )یالب ه م
ژه( و كانتت در یونقتش دكتارت )بته ین بازشناستیز كنتد؛ همچنتیآن م ما« یتجرب»از صورت را 

ت، آنچته در یتدر نها ی( است، ول40-44،   همانچل)یشنهاد میز، پیت نیراد كمیا یبندصورت
  ی تیز بر اس وار كتردن رواین( 298،   2008) 4شود، با نظر او تفاوت دارد. ترندلرینجا آورده میا

 1«تیكم یلیراد میا»، اصرار دارد، تا آنجا كه آن را 2لیاز جان اس وارت م« یاموال»ت بر ید كمرایاز ا
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ِج صتورت یاز ن ا یاجهیا ن یاز اشکال  یشکل -به نظر نگارنده –ت او یروا یخواند، ولیم 1«تیكم
 ت است.      یراد كمیا یشناخ معرفت

از اواختر مترن نتوزده ،  آن، یمبانو  یبندصورته ، صرف نظر از نلوتیراد كمیادر هر حال، 
كار گرف ته شتد و هنتوز به یشناخ روان یهاصهیخص یریگاندازه یه تالش برایعل یابه نلو گس رده

بتر  یشتناخ روان یریگن حمتالت بته انتدازهیدتریجد یخود را حفظ كرده است )برا یه  كارآمد
 (. 2013و  2008د به ترندلر، یت نگاه كنیراد كمیا یمبنا

 یعنی ،ستین یاست و رواْن ماد یر است، مادیپذتیهر چه كم ت،یكم یشناخ یراد هس یا یر مبناب
 معناست.یآن ب یر یگست، ان ازهیر نیپذتیآنچه كم .ستیر نیپذتیكم

ه اگتر چنتان نباشتد كته همت یعنتیاست كه به متاده اخ صتا  دارد.  یاز َاعراض یریپذتیكم
ن اگتر یتماده هس ند. بنتا بتر ا ،رانیپذتیكمه چنان است كه همر باشند، یپذتیكم یموجودات ماد

كته ستت. حاصتل آنیر نیپتذتیست، پا كمیست؛ روان  ماده نیر نیپذتینبود، كم یماد یموجود
ستازد، بته یرا نتاممکن م یریگ، آنچه انتدازهیشناخ یراد هس یست. در ایروان ممکن ن یریگاندازه

رنتده مست قل استت. یگشود و از اندازهیشود( مربوط میم یریگزه)آنچه اندا« یریگموضوع اندازه»
ا یتف د یاتفا  ب یریگو اندازه نه،ا یوجود داش ه باشد  یارندهیگصرف نظر از آن كه اساسًا اندازه یعنی

را  یریگرد كته امکتان انتدازهیتگیمترار م یادر طبقه یشناخ یبه للاظ هس  یریگ، موضوع اندازهنه
 كند. یم یمن ف

ـ یروان اگر هم ماد، تیكم یشناخ راد معرفتیا یبر مبنا ا یـادراك و/ یباش ، ناممكن است كه كم 
 آن ناممكن است.    یر یگناممكن باش ، ان ازه یصورت كم  ان آن بهیا بیكه ادراك و/ یاصهیان شود و خصیب

« یریگند اندازهیفرآ»و « دهرنیگاندازه»كه  یریگنه موضوع اندازهمسأله  ،یشناخ راد معرفتیدر ا
 است. 
فخنتر آغتاز شتد، معمتواًل  كیزیفاصول روان ت، كه عماًل  پا از ان شاریراد كمینوش ارگان ا در

 یشتناخ معرفته  ، صبغیشویك میاز هر دو مبنا وجود دارد. الب ه هر چه به زمان حال نزد یازهیآم
تتوان یم یشتناخ یان هس یت( هنتوز از ب1821)نتگ یبوره شتود؛ متثاًل در نگاشت یتر مظیراد، غلیا

 یهادگاهیتشناسانه استت؛ در د( هر چند اغلب مباحثات، معرفت422افت )مثاًل   ی ییهانشانه

                                            
1. The Millean quantity objection  
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 یرادیتت صترفًا بته ایتراد كمیت( ا2013و  2008( و ترندلر )2010و  1002،  1881چل )مثاًل یم
 یریگانتدازه یریپتذامکان یبترا ییدهایما یچل، زمانیفروكاس ه شده است. الب ه م یشناخ معرفت

راد یترد  و باطتل شتمردن ا یآن به نتوع ی( كه معنا313،  1881داش ه است )مثاٌل  یشناخ روان
دها را از دستت یتاز آن ام ی( برخت2011چتل، یرًا  )مثاًل میرسد كه اخیبه نظر م یت است؛ ولیكم

، ( در نتاممکن انگ2013و  2008ترندلر )اما  .داده باشد  یهاص هیخص یاِن كم  ی باشت ِن حتدامل 
راد یتتستتِر امع قتتدان سخت  ه تتتوان او را در زمتتریل میتتن دلینتتدارد و بتته همتت یدیتتچ تردیهتت یروان  

 داد.     یت جایكم یشناخ معرفت
 یشتناخ روان یریگر شتمردن انتدازهیپتذدر امکان ك،یزیفبه عنوان پدر روان   فخنردر هر حال، 

از هت   یشتناخ یكرد: اگر تتن و روان بته للتاظ هس یعبور م یت دكارتیواز سد ان ید به نلویبا
ن صورت یتوان در مورد روان بکار برد؛ در ایشناخت تن )جس ( را نم یهاوهیمهرًا ش ،ز باشندیم ما

 یریگمعنتا ستخن گفتت؟ عمتل انتدازهبا یاگونتهه ب« یشناخ روان یریگاندازه»توان از یچگونه م
ز در یت، م ل«موضتوع»ر باشد و تا یپذتیما كم یریگاندازه« موضوع»هد داشت كه معنا خوا یزمان

  كه بنابر نظتر دكتارت فقتط تتن )جست (، و نته روان، یدیر نخواهد بود و دیپذتیمکان نباشد، كم
 كرد. یریگتوان اندازهیز در مکان است. بنابر فقط تن )جس ( و نه روان را میم ل

كه بعدها تلت عنوان  ییهایژگیاست؛ ومائل ز یاجسام تما یهایژگیان دو دس ه از ویدكارت م
طبتق »ونتد ختورد. یپ 2با نام جتان الك یفهم انسانه ق درباریتحقه رسالدر  1«هیه و اانویات اولیفیك»

« اندیشوند، وامعیز درك مینلو روشن و م ماحركت و مانند آنها چون به ،عدد ،نظر دكارت، شکل
گرمتا و طعت  اصتواًل در زمتره  ،ل رنتگ، بتویته، از مبیات اانویفیات موسوم به كیفیك»كه  یدر حال

دو دست ه  یاء دارایب اشتیتن ترتیت(؛ بته ا108،   1380، یدریت)مقدم ح« .س ندیاء نیصفات اش
ست ند یكه در اصل از آنها ن یهایژگیه( و ویات اولیفی)ك یکیزیو ف یوامع یهایژگیهس ند: و یژگیو

)ماننتد  یکتیزیف یهتایژگیو»ه(. دكارت یات اانویفیفرد مدرك وابس ه هس ند )ك یادراكه و به تجرب
)ماننتد  یادراك یهایژگیر در نظر گرفت و ویپذن اندازهیو بنا بر ا یبعد و حركت و مانند آنها( را كم  

( 41،   1002چتل، ی)م« .ر شتمردیناپذل، اندازهین دلیو به هم یر كم  یحرارت و رنگ و...( را غ
هست ند و  یآدمت یشتناخ روان یهاصتهیاز خص ییقت نمونته هتایاء در حقیاش یادراك یهایژگیو

                                            
1. primary/secondary qualities 

2. John Locke  



   سازی دین ورزییبحثی در بنیادهای کم   چالش گذار از تن به روان

 

 انسان صاد  است.  یات روانیشود درباره سراسر حیكه بر آنها بار م یحکم
 یهاصتتهیان خصیتتان تتتن و روان و هتت  میتتدگاه دكتتارت، هتت  میتتبنتتا بتتر د ،كتتهحاصتتل آن

 یهاصتهیخصروان و  .برمرار استت یشناخ یهس  زیتما یروان یهاصهی( و خصیکیزی)فیجسمان
تتوان آنهتا را بته یم فاوتند و روشن است كه نم یماد یهایژگی، با ماده و ویبه للاظ وجود یروان

بر « تیكم یشناخ یراد هس یا»ب ین ترتی( م صف كرد. به ایریپذتی)و از جمله كم یصفات ماد
 شود.یم ینظرات دكارت مب ن

چتل، یشتود )میمانوئل كانتت مربتوط می( به ایشناخ معرفت یت )معناید كمرایگر اید یمعنا
ملتض  یهاه شناخت كانت، زمان و مکان، صتورتیاز نظر یاان سادهی(. بنا بر ب42،   1002

ن یتیرون و جهتان درون را تعیت، ساخ ار ادراك انسان از جهان ب2ینیشیپ یاهس ند كه به گونه 1یادراك
( در مالتب زمتان و 4ی)به زبتان كانتت، شتهود تجربت 3یحس یهاافتی، درگریكنند. به سخن دیم

شتوند. ی( در مالب زمان ملقق م2یتجرب ی)به زبان كانت، شهود درون یروان یهاافتیمکان و در
ر خالصه كرده است: یزه كانت را در سه گزار 6ییات اس عالی( مبلث حس42،   1316هارتناك )

صتورت مقتدم بتر ه بته منزلت مکان -2شهود ]= ادراك[ند. ه تجرب زمان و مکان، صور مقدم بر -1»
شترط الزم تمتام  زمتانو  ،یرونتیب]= ادراكتات[  یشهود ]ادراك[، شرط الزم تمام شتهودهاه تجرب

مکان و زمان به مثابه صور مقدم بر تجربه شهود  -3است.  یو درون یرونیب]= ادراكات[  یشهودها
  در یتتوانیهس ند كه م یاو مقدم بر تجربه یفیساخ ن احکام تأل یبرا ی]=ادراك[، شرط الزم و كاف

اصتطالح  یبه عنوان ما بته ازا ،«شهود»ه بر وا « ادراك»ه ح كلمی)در مورد ترج« . یات بسازیاضیر
Anschauung یح م ترج  در پتاورمیز توضی، و ن122،   2626د به كورنر، یكانت، نگاه كن   

 یمبنتا»توان یدوم و سوم م یهال گزارهی(. از تلل121،   2002، 1و مودراچ یز هالزهیو ن 163
( 9)  « یع یعل و  با یكیزیمتاف یادهایبن»جه گرفت كه كانت آن را در یت را ن یراد كمیا« یكان 

مربتوط بته شتهود  یهادهیتتتوان در متورد پدی[ را نمیعی]علوم طب یمبان»ان كرده است: ینگونه بیا
                                            
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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ملض، كته زمتان  ی[ در ]ظرف[ شهود درونی]= روان یروح یهادهیا پدریز ... كار بستبه یدرون
چتون علت   ین ... هرگز ... علمیك ُبعد را حائز هس ند ... بنا بر ایشوند و ]فقط[ یباشد، ساخ ه م

چتل: یان میت(؛ بته ب42،  1002 چتل،ی)به نقل از م« .[ ملقق نخواهد شدیشناس]= روان 1روح
 یریگ، فقط در زمان، و نه در مکان، وجود دارند، امکتان انتدازهیشناخ نروا یهادهیاز آنجا كه پد»

توان بر نظترات كانتت یرا م« تیكم یشناخ راد معرفتیا»ب ین ترتی( به اهمان«).است یآنها من ف
 اس وار كرد.

 چل مع قد است: یقًا برخالف میز گف ه شود كه كورنر دمین نیا
ت یتفین فاهمته كته بتر مقتوالت كیشتیپ یبیاصول ترك اصل ان ظار ]از یبندكانت با صورت»

 ینتیبشیها را پیام صادستنج یاها و پتارهیستنجروانه هم یه فلسفیكند[ لزوم توجیق میتطب
د داشتت كته یتهتات را عرضته داشت ه استت. الب ته او تردین توجیاز چنت یکیز یكرده و خود ن

بتا مستأله  نیتا یبکار رود، ول یمیش یو ح  یشناسات هرگز امکان داش ه باشد در روانیاضیر
 ( 219،   1361)كورنر، « .  منافات نداردیچه گف آن

ا دست ك  آن اندازه منافات ی، كاماًل منافات دارد «چه كورنر گف ه استآن»با « ن مسئلهیا»الب ه 
ش ی( گتترا61،   2010چتتل )ید؛ چنتتان كتته متتثاًل میتتب بنمایتتده گتترف ن آن، عجیتتدارد كتته ناد

تی)در مقابل رو یفیك یهارا به روش ییان اروپاشناسروان زبتان(  یستیشناستان انگلروان یکرد كم 
 داند. یم یروان یهاصهیر بودن خصیناپذتیاو راجع به كمه دیاز نفوذ كانت و عق یناش

ه فخنتر و یتاز م فکتران عل یامجتادالت پرشتمار پتارهه ت  بته هست یتراد كمیت  ایكه گف تچنان
فتراه  را ن مجتادالت یتاز ا یااههی( س422-460  ، 1820)نگ یشد. بور او مبدل كیزیفروان

ن من قتدان فخنتر یرا عمومتًا از نخست  2ایآنهتا پاستخ دهتد. فتون كترابته ده است تا یآورده و كوش
 ی( كه سخنان او در نقد مبتان14،   1881نگ، یا المی 424،   1821نگ، یاند )مثاًل بورشمرده

 یبه نظر من، كتل  تتالش بترا(: »28،  2010چل، ید به می)نگاه كناست  یدنیفخنر هنوز ه  شن
ته از انتدازه یدیجز تقل یزی، چیدرونه ابعاد تجرب یریگاندازه ابعتاد در علت   یریگش ابزده و ناموج 

ت فخنر یمقبولعمده چل اتفامًا علت ی( به نظر م14،   1881نگ، ی)به نقل از الم« .ستیك نیزیف
 ك بوده است: یزیاو به ف ی گفیبلکه ش ،تین عنایهم

                                            
1. A science of the soul  

2. von Kries  



   سازی دین ورزییبحثی در بنیادهای کم   چالش گذار از تن به روان

 

كته مابتل  ،ا كننتدیتأست یكم   یشناسروان یده بودند تا نوعیكوش یز كسانیش از فخنر... نیپ»
 یاریتبته  یرا اواًل در سطح نظتریآنها ن وانس ند، اما فخنر توانست؛ ز .بود ... ن آنها هربارتیذكرتر

 .مشتابهت كنتد یك القایزیف یعل  كم  خود و  یكم   یشناسان روانیکش توانست میزیفن روانیموان
هست ند،  یریگانتدازه یهابود روش یكه مدع ییهاوهیاز ش یفین طین موانیبه ا یًا در سطح عملیاان

سخن گفت كه موفق شد به مخاطبانش بباوراند كته  یا، به گونهیو االثًا در سطح كالم .مه كردیضم
است كته  یدهد، همانیها انجام موهین شیكرد با ایم آنچه كه او ادعا یعنی، یر یگانـ ازهمنظور او از 

 .او بتود 1یانـهیگراثاغورثیفن كار، نگاِه یكنند. ملرك او در این اصطالح مراد میك از ایزیدر عل  ف
ن م فکران علت  و فلستفه یتراز برجس ه یاریاز او، بس یروی... و به پ ثاغور یز مانند فیفخنر ن یعنی

هت  بتر « یاضین ریاصل تع»است. به زبان او  یت اساسًا كم  یع قد بود كه وامعم ... خیدر طول تار
چتل یدات از میت، تأك362،   1881چتل، ی)م« .روان، حتاك  استته طتیماده و ه  بر حه طیح

 است(. 
گتر، ید یانیتدانست. به ب یت دكارتیتوان فرزند انویآن را م یشناخ یت در وجِه هس یراد كمیا

راد یتآوردمان ان دستتیتتر ، مه یبپترداز یریگانتدازهه مقول یبه وارس یت دكارتیانو یاگر بر مبنا
 ، در یره شتویتچ یانگارت و دوگانتهیتن انویتن اگر بتر ایت خواهد بود. بنا بر ایكم یشناخ یهس 
ق یتختود را از طر یشتناخ یاد هس یت، بنیشتناخ روان یریگ . انتدازهیارا حل كردهمسأله  قتیحق

 ا كرده است.یتأس ین دوگانگیل اح یتالش برا

 یریگجهینتبندی و جمع

 ینتد مجتزایمنوط به تلقق دو فرآ یمعنو یو زندگ ینیات دیح یریگان شد كه تلقق امکان اندازهیب
 یمبتان ی( است. بررسی)روح یفراروان یهاصهیخص یریگو اندازه یروان یهاصهیخص یریگاندازه
ه پترو  یاصتل یهااز ست ون یکیه شناخت نقادان ی، برایریگدازهند انین دو فرآید ایف و تلدیو تعر

 است.  یضرور یورزنید یسازیكم   یعنی« یعلم یشناسنید»
و  یشناست)ماننتد روان« نیتد یعلمته مطالعت»برآمتده از  یعلمت یهاامروزه، در تمتام شتاخه

 یریگان انتدازهیتم یتفاوت كهمبنی بر این  یا، فر  ناگف هیریگن(، در هنگام اندازهید یشناسجامعه

                                            
1. Pythagor   eanism   
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کترد یرو یطته، بتر مبنتاین حیت. در ا، وجتود داردستتین ینتیات دیتح یریگو اندازه یات روانیح
 یهاصتهیو خص یبتدن یهاصتهیصته استت، خصیو خص یژگیدو دس ه و یدارا ی، آدمیریگاندازه

 .یروان
فتو ، ه صتینتوع خص آن است كه انسان افتزون بتر دو ،شودیم ین نگاش ه معرفیكه در ا ییمبنا

  آنهتا را یتتوانیم یاستت كته تنهتا زمتان یروحت یهاصهیاز خصائ، با نام خص ینوع سوم یدارا
ن دست ه از یت  ای ، كه نشان دهیكن یریگاندازه یشناخ روان یریگاندازه یهامع بر با روش یاگونهبه

، همستان یریگازه، حدامل به للتاظ انتدیروان یصه های( با خصیروح یهاصهیها )خصصهیخص
 ین همسانیتوان ایم -از آنها در باال اشاره شد یكه به موارد –مابل توجه یشواهد یهس ند. بر مبنا

كه فرد در مورد  ید مرار داد. در هر حال، صرف نظر از موضعیمعقول مورد ترد یاگونها بهیرا رد كرد 
كنتد، تلقتق یاتختاذ م یروحت یهاصتهیو خص یروانت یهاصتهیخص یا عتدم همستانی یهمسان

نستبت بته  یخاصتشتناخ ی معرفتو  یشناخ ی، منوط به اتخاذ مواضع هس یورزنید یسازیكم
 یدوگانگ»، از همان آغاز با چالش یات روانیح یریگگونه كه اندازهتن، روان و روح است. به همان

 یگانگسته»ز با چتالش ین ینیات دیح یریگ( مواجه بود، اندازهیت دكارتیا همان انوی« )تن و روان
 ی( بترایروانت یهاصتهیخص یریگ)اندازه یسنجروبروست؛ و همانگونه كه روان« روان و روح، تن

 یشتناخ و معرفت یشناخ یهس  یادهایو گذار از تن به روان ناچار شد بن یغلبه بر چالش دوگانگ
 یبتدون اب نتاء بتر مبتانز یت( نیروحت یهاصتهیخص یریگ)اندازه یسنجا كند، روحیرا تأس ینیمع

روان و  ،تتن یگانگامکان تلقق نخواهد داشت. چتالش سته ژهیو یشناخ معرفتو  یشناخ یهس 
تن و روان و دوم   یوس ه است: نخست  چالش دوگانگیه  پقت مش مل بر دو چالِش بهیروح در حق

استت كته  یمتانو ه یروانت یریگاندازه یاصلمسأله  روان و روح. چالش نخست، یچالش دوگانگ
ن مجتادالت حتول یدارد و در نخست  یمبستوط و روشتن یخیتاره نیشیپ یت دكارتیتلت عنوان انو

ت م بلتور شتده یتراد كمیتاز مفهتوم ا یدر اواخر مرن نوزده  در وجه یاحواالت نفسان یریگاندازه
ستت یدر دس رس ن یروان و روح( فه  روشن و روشمند چندان یاز چالش دوم )دوگانگ یاست. ول

 و بسط آن پا از شرح گذار از تن به روان، در مومع خود خواهد آمد. یو معرف
دوگانه  یگذارها یید و شرح و بازنمای، تلدی، معرفیورزنید یسازیكم یادهایپژوهش در بن

 یریگت، اندازهیاست كه در نها یاچهارگانه یادهای)گذار از تن به روان و گذار از روان به روح( و بن
ن نگاش ه، چالش گذار از تن یبر آنها اس وار است. در ا یو معنو ینیات دیمرتبط با ح یهاصهیخص

ه )نگاشت  یروانت یریگانتدازه یشتناخ یاد هس یتبن یمعرف ینه برایبه روان بازنموده شده است تا زم
 د. یبعد( فراه  آ
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