سنجش روانی از ديدگاه قرآن
محمدکاویانی
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اهداف آموزشی
از دانشجو انتظار میرود که بعد از یادگیری این فصل بتواند:
 -1پیوستاری و آزمون پذیر بودن مفاهیم اسالمی را توضیح بدهد.
 -2بعضی از مصادیق قرآنی برای خودسنجی هشیار و خودسنجیِ ناهشیار را توضیح بدهد.
 -3دگرسنجی بینفردی و دگرسنجی عمومی (سنجش میدانی) در مفاهیم قرآنی را بررسی کند.
 -4آزمون معیارمرجع و هنجارمرجع و جایگاه آنها در سنجش قرآنی را توضیح دهد.
 -5آزمونهای توصیفی و تجویزی و جایگاه آنها در سنجش قرآنی را بیان کند.
 -6محدودیتها در ساخت و اجرای یک آزمون معیار مرجع را بررسی کند.

سنجش 2در علوم انسانی از اموری بسیار ضروری تلقی میشود .اگر چه در علوم انسانی اسالمی ،نمییتیوان
همیشه دل در گرو علوم کمیّ 3داشت و معارف و علوم کیفی 4را کم اهمیت تلقی کرد .اما از آن سیوی محیروم
بودن از روشهای کمی در مطالعات اسالمی ،نیز آسییبی جدی است؛ برای پیشبرد اهداف دینی ،نیاز است کیه
در کنار بسیاری از علوم دینی که کیفی و کامال مفهومی هستند ،از کمّیسازیِ علوم نیز بهرهمنید شیویم؛ یی
چند دهه اخیر ،در این مسیر تالشهای فراوانی انجام شده است ،اما روانشناسی ،هنیوز در ابتیدای ایین مسییر
است و با حالت ایدهآل ،فاصله زیادی دارد .در این فصل ،دیدگاه قرآن در باب «روانسنجی »5مورد بررسی قیرار
میگیرد .در ابتدا نگاهی به پیشینه کرده ،سپس بررسی میشود که آیا مؤمن بیودن ،مسیلمان بیودن ،مفیاهیم
 - 1عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Assessment-
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4
5

- Psychometrics

اسالمی ،صفات و ویژگیهای اسالمی و ،...به حالت اسمی «صفر ییا ییک »1اسیت ییا بیه حالیت فاصیلهای 2و
پیوستاریِ« 3صفر تا یک» پس از آن بررسی میشود که چه نوع سنجشهای روانی در مفاهیم دینیی ممنین
است و فایده هر کدام چیست در نهایت بررسی خواهد شد که ابزار سنجش مفاهیم دینی ،چه ویژگیهیايی را
باید داشته باشد
در باب سنجش دینی ،در کشورهای دیگر ،از چند دهه قبل پژوهشهای فراوانی انجام شده و آزمون دینیی
بسیاری ساخته شده است؛ از جمله :پیتر هیل و رالف هود 4صد و بیسیت و ییک «مقییا دینیی »5را معرفیی
کردهاند .در ایران نیز ،در سه دهه گذشته بیش از  40آزمون روانشیناختی -دینیی سیاخته شیده اسیت .6ایین
پژوهشها نقطه عطفی در روانسنجیِ مفاهیم اسالمی محسوب میشوند ،لنین هیی کیدام از آنهیا از ابتیدا وارد
قرآن نشده و به این سؤآل نپرداختهاند که «چه مفاهیمی در باب سنجش روانیی از قیرآن دریافیت مییشیود و
چگونه میشود آن را ساختارمند کرد » در این فصل ،به این مطالعه قرآنی توجه شده است.

اسالم و ایمان حالت پیوستاری دارد
اسالم و ایمان اسالمی ،به صورت همه یا هی نیست .بلنه یک پیوستار است که مراتب پایین و مراتب بیا
دارد؛ بسیاری از درجات ایمان و ویژگیهای مؤمنان آن قدر روشن است که حتی اگر در کیالم الهیی و رواییات
هم نیامده باشد ،باز هم روشن است ،ممنن است دیگران آنها را به عنوان ویژگییهیای انسیانی بشناسیند ،امیا
بعضی از درجات ایمان ،فراتر از آن چیزی است که به نام ویژگیهیای انسیانی مییشناسییم .پیوسیتاری بیودن
اسالم و ایمان اسالمی از آیات و روایات متعددی برمیآید که در ادامه از بیاب نمونیه بیه بعضیی از آنهیا اشیاره
میشود.
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 - 6به عنوان نمونه فقط به بعضی از آنها اشارهای میشود :علوانآبادی ( ،)1352با هدف سنجش نگرش مذهبی دانشآموزان دبیرستانی ،پرسشنامهای مبتنی برر
روش فرافکنی ،ساخته است .گلريز ( ،)1353بر اساس برداشتی از نظريه جهتگیری مذهبی درونسو و برونسوی آلپورت ،6پرسشنامه نگرشسنج مذهبی
ساخت .سراجزاده ( ) 1375نگرش ها و رفتارهای دينی نوجوانان تهرانی را مورد مطالعه قرار داد .آرين ( )1378رابطه دينداری و رواندرستی را در ايرانی-
های مقیم کانادا بررسی کرد .باقری و اسکندری ( )1378مبنای نظری و فرايند ساخت پرسشنامهای مربوط به مبادی عمل از ديدگاه روانشناسی اسرممی
را گزارش دادند .جانبزرگی ( )1378پرسشنامهای تحت عنوان «خودشناسی در چارچوب مذهبی– اجتماعی» ساخت .خداياریفررد و همکراران ()1378
به «تهیه مقیاس اندازهگیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجويان» اقدام کردند .طالبان ) 1378( ،ارتبراط دينرداری و بزهکراری در میران جوانران را مرورد
مطالعه قرار داد .اکبری و پارسا ( ،)1379نگرش جوانان نسبت به دين را بررسی کردند .در سالهای اخیر نیز آزمونهائی توسط دانشجويان علوم اسممی و
روانشناسی ساخته شده است ،به عنوان مثال ،آذربايجانی (« )1380آزمون جهتگیری مذهبی با تکیه بر اسمم» را تهیه کررده اسرتا العرانی ( ،)1384ير
پرسشنامه رفتار دينی ،در دو فرم  1و فرم  2تهیه کرده استا جديری ( ،)1388به ساختن «مقیاس رضامندی زناشويی اسممی» اقدام کرده استا شررييی و
همکاران (« ،)1387ساخت و بررسی ويژگیهای روانسنجی پرسشنامه گرايش های معنوی» را به انجام رساندهاندا صيورائی ( )1388برای ساختن «مقیاس
سنجش کارآمدی خانواده از ديدگاه اسمم» تمش کرده استا اکبری و فتحیآشتیانی( )1388مقیاسی برای سنجش دنیاگرائی براساس متون دينی ساختهاندا
علیمحمدی (« )1389مقیاس شادکامی در اسمم» را تهیه کرده استا قديری ( ،)1388برای سنجش «هدف در زندگی با تکیه بر اسرمم» مقیاسری را تهیره
کرده استا کاويانی ( )1388به ساخت و روانسنجی آزمون «سب

زندگی اسممی» اقدام کرده میردريکوندی (« ،)1388مقیاس سنجش عقل» را تهیه کرردا

نی صيت (« ،)1386روشهای سنجش شخصیت از منظر دين و روانشناسری» را توضری دادا ولریزاده ،و آذربايجرانی (« ،)1389آزمرون اولیره سرنجش
حسادت با تکیه بر منابع اسممی» را تهیه کردندا

()1

خداوند به ایمانآوردگان ،دوباره امر به ایمان آوردن میکند 1.ایین ننتیه اشیاره بیه مراتیب ایمیان دارد .در
وصف منافقانی که از رفتن به جبهه به بهانه بلید نبیودن ،اجتنیاب کردنید ،مییفرمایید« :آنهیا امیروز بیه کفیر
نزدیکترند تا به ایمان» .2این آیه نیز نگاهی پیوستاری را القاء میکند.
آیات متعددی که به ازدیاد ایمان و عوامل آن اشاره میکنند نیز همین د لت را دارند؛ «مؤمنان چون خیدا
نزدشان یاد شود دلهایشان میترسد و چون آیات خدا بر آنان خوانده میشود بر ایمانشان افزوده میشود و بیر
پروردگار خود توکل میکنند» .3در صدر اسالم گروهی از مؤمنان بودند که مورد تهدید دشمنان واقع شیدند و
«مردم به ایشان گفتند :مردمان برای جنگ با شما گرد آمده انید؛ پیس از آنیان بترسیید ،ولیی ایین سی ن بیر
ایمانشان افزود و گفتند :خدا ما را بس است و نینو حمایتگری است»« .4و چون مؤمنان دستههیای دشیمنان
را دیدند ،گفتند این همان است که خدا و فرستادهاش به ما وعده دادند ،و خدا و فرستادهاش راسیت گفتنید و
جز بر ایمان و فرمانبُرداری آنان نیفزود» .5آری «اوست آن کس که در دلهای مؤمنان آرامش را فیرو فرسیتاد
تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند» .6و «کسانی که به هدایت گراییدنید خداونید آنیان را هرچیه بیشیتر هیدایت
ب شید».7
از نظر قرآن ،این حالت پیوستاری ،در بعد مقابل ایمان نیز وجود دارد .کفر و بییایمیانی نییز درجیات دارد؛
فقط به بعضی موارد از باب نمونه اشاره میشود؛ خداوند میفرماید« :و اما کسانی که در قلیبهایشیان بیمیاری
است ،پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمیگذرند»« .8جابجا کردن و تأخیر ماههیای حیرام ،افزایشیی
در کفر است ،که با آن کافران گمراه میشوند؛ ییک سیال آن را حیالل و سیال دیگیر آن را حیرام مییکننید.9
گمراهی که در رف منفیِ پیوستار قرار دارد ،نیز کم و زیاد دارد و قابل اندازهگیری است ،قرآن کسیانی را کیه
هوای نفس خود را خدای خود قرار دادهاند ،همچون چارپایان ،بلنه گمراهتر از آنان مینامد.10
آیات دیگری نیز به د لت التزامی این معنی را میرساند ،برای مثال ،قرآن میفرماید« :و سبقت گیرنیدگان
مقدماند ،همانان که مقربان درگاه خدایند» 11.از واژه «مقرّب» میشود پیوستاری بیودن را برداشیت کیرد .اگیر
نزدیک شدن به خداوند ارزش است ،بعضی افراد در این ارزش ،از دیگران پیشی گرفتهاند و تقرّب بیشتری پیدا
کردهاند ،بعضی ممنن است تقرّب کمتر داشته باشند و بعضی ممنن است کامال از خداوند دور باشند .در جای
دیگر به درجات پایین اشاره کرده و میفرماید« :ای پیامبر ،برخی از بادیه نشینان گفتند ما ایمان آوردیم .بگیو

« .1يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّه وَرَسُولِهِ وَالْکتَابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلَی رَسُولِهِ( »...نساء.)136 /
« .2هُمْ لِلْکيْرِ يوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِإلِيمَانِ( »...آلعمران.)167/
« .3إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُکرَ اللّه وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیتْ عَلَیهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَی رَبِّهِمْ يتَوَکلُونَ» (انيال.)2 /
« .4الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَکمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّه وَنِعْمَ الْوَکیلُ» (آلعمران.)173 /
« .5وَلَمَّا رَأَی الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّه وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّه وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِیمًا» (احزاب.)22 /
« .6هُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکینَة فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ» (فت .)4 /
« .7وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی» (محمد)17 /ا «وَيزِيدُ اللّه الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًی( »...مريم.)76 /
« - 8وَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَی رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ کافِرُونَ» (توبه.)124/

- 9إِنَّمَا النَّسِیءُ زِيَادَةٌ فِی الْکُيْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ کَيَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ
أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ الَ يَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ (توبه.)37 /
 - 10أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا (فرقان.)45 /
 .11وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِ

الْمُقَرَّبُونَ (واقعه 10 /و .)11

()2

ایمان نیاوردهاید بلنه بگویید اسالم آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمیان داخیل نشیده اسیت» 1.گیاه نییز بیه
درجات با ی ایمان یعنی صدق ،اشاره میکند و میفرماید« :درحقیقت ،مؤمنان کسانیاند که به خدا و پییامبر
او گرویده و دیگر شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردهاند؛ اینان راستگویانند» .2آیات بسیاری
که با تعبیر «درجات» ،مؤمنان را تقسیمبندی میکند ،این معنی را میرساند؛ برای مثال ،میفرمایید« :و بیرای
هر یک از آنچه انجام دادهاند ،درجاتی خواهد بود و پروردگار از آنچه که آنان انجام میدهند غافیل نیسیت» 3و
نیز آیاتی که با تعبیر «مزیت داشتن» ،آنها را در مراتب م تلف قرار میدهد ،از همین قبیل است ،برای مثیال،
میفرماید« :مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جانشیان در راه خیدا جهیاد
می کنند ینسان نیستند ،خداوند کسانی را که مال و جان خود را جهاد میکنند ،به درجهای بر خانیه نشیینان
مزیت ب شیده است.4»...
از نظر روایات نیز این پیوستار مورد توجه دقیق تر قرار گرفته است .روایات صیرف ورود بیه ایمیان را کیافی
نمیدانند ،بلنه ایمان را دارای درجاتی میدانند که با پیمودن آنها بر کمیال هیر فیرد ،افیزوده مییشیود .امیام
صادق(ع) میفرمایند« :ایمان همچون نردبانی است کیه ده پلیه دارد و پلیههیا ینیی پیس از دیگیری پیمیوده
میشود .5پس کسی که دارای دو درجه از ایمان است نباید آن را که دارای یک درجه است ،بیایمان بپنیدارد،
و همین ور در مراتب بعدی تا به مرتبه دهم برسد ،بلنه باید پایینتر از خیود را بیا مهربیانی بیه درجیه خیود
برسانیم و آنچه را که توان او نیست بر او تحمیل نسازیم و او را سرزنش نننیم که کمرش خواهد شنست .6آن
حضرت در جای دیگر میفرمایند« :مؤمنان هفت درجه دارند ،خداوند عزّوجلّ بیه تناسیب درجیهای کیه افیراد
دارند ،درجات بعدی را میافزاید» 7پیامبر(ص) میفرمایند :ایمان به  79درجه تقسیم میشود ،یعنی بر مبنیای
اعمال صالحی که انسان انجام میدهد درجات ایمان او افزایش میییابید و گنیاه از درجیات ایمیان مییکاهید،
با ترین درجه ایمان این است که اقرار به یگانگی خدا داشته باشیم و در عمیل نییز کسیی را بیا خیدا شیریک
نسازیم؛ و نیز میفرمایند :پایینترین درجه ایمان آن است که هر آنچیه در معیابر عمیومی سیبب آزار و ا ییت
عابران میشود ،از سر راه دور سازیم تا موجب ا یت دیگران نشود 8ایمان پیارهای سیفید از نیور در قلیب پدیید
میآورد ،پس اگر بنده ای اَعمال صالح را انجام دهد ،آن نور رشد میکند و زیاد میشود تیا آننیه همیه قلیب را
9
سفید میکند. ...
از امام رضا(ع) راجع به ایمان و اسالم پرسیده شد ،ایشان به نقل از امام باقر(ع) فرمودند :دین صحیح فقیط
اسالم است ،ایمان با تر از اسالم ،تقوا با تر از ایمان ،و یقین با تر از تقوا است ،»...پرسیده شد :یقین چیست
فرمودند :توکل بر خدا و تسلیم خدا شدن و راضی بودن به قضای خدا و واگذاشتن کارها به خدا.
 .1قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدْخُلِ الْإِيمَانُ فِی قُلُوبِکمْ (حجرات.)14 /
 .2إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنيُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّه أُوْلَئِ
 .3وَلِکلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّ

هُمُ الصَّادِقُونَ (حجرات.)15 /

بِغَافِلٍ عَمَّا يعْمَلُونَ (انعام.)132 /

.4الَّ يسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیرُ أُوْلِی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنيُسِهِمْ فَضَّلَ اللّه الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنيُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِينَ دَرَجَة...
(نساء.)95 /
« .5إنّ اإليمان عشر درجات بمنزلة السّلم ،يصعد منه مرقاة بعد مرقاة»...ا (کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.)44
« .6وکذل

صاحب العِشرَين ال يکون مثل صاحب الثمثة االعشار و کذل

من تم له جزء ...لم يلُمّ احد احدا» (همان ،ج ،3ص.)74

« .7المؤمنون علی سبع درجات ،صاحب درجة منهم فی مزيد من اللّه عزّوجلّ( »...مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،66ص.)169
« .8االيمان بضع و سبعون شعبة فاکبرها قول ال اله اال اللّه و ادناها اماطة االذی عن الطريق» (طبرسی ،مشکات االنوار ،ص.)40
« .9ان االيمان لیبدوا بیضاء فاذا عمل العبد الصالحات نما و زاد حتی يبیض القلب کله» (کاشانی ،محجة البیضاء ،ج ،1ص.)277
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البته باید توجه داشت که تعیین تعداد مش ص درجات برای ایمان در روایات به مفهوم انحصار در آن عیدد
نیست ،بلنه ما فقط این استفاده را میکنیم که درجات ایمان متعدد است .از همینرو ،در روایات دیگر درجات
کمتر یا بیشتری نیز برای ایمان شمردهاند.
مباحث تفسیری و کالمی نیز به شنل دیگری این مراتب را نشان میدهند ،گفته میشود ایمان دارای سیه
مرحله علمالیقین ،عینالیقین و حقالیقین است« 1.علمالیقین» ،بدین معنا است که انسان با د ییل و شیواهد،
به مسئله ای برسد و نسبت به وجود آن ا مینان و ایمان پیدا کند ،همچون کسی که با دیدن آثار آتش و دود،
به ور قطع به وجود آتش در محل مشاهده پی ببرد .اما گاه فرد ،از مرحلۀ مشاهدۀ آثار فراتیر رفتیه و نزدییک
آتش شده و گرمای آن را احسا میکند ،یعنی گرمای آتش در او اثر میگذارد ،که این مرحله« ،عینالیقین»
است .گاه ،از این نیز فراتر رفته و وارد آتش می شود ،در این حالت ،احسا او از آتش ،بسیار قوی است و آثیار
آن را به وضوح و به ور کامل در خود مشاهده میکند .در حقیقت در این مرحله ،انسان خود را وارد حقیقیت
میسازد ،وجود خود را کنار گذاشته و آثار آن را به ور کامل حس مییکنید ،بیه ایین مرحلیه« ،حیقالیقیین»
گویند.
بر این اسا معتقدیم برای مفاهیم اسالمی می شود و ضرورت دارد که آزمونهای م تلیف سیاخته شیود،
اینگونه آزمونها ،ممنن است مربوط به بعد شناختیِ مفاهیم اسالمی باشد ،یا بعد عا فی و یا بعد رفتیاری ،ییا
ترکیبی از آنها.
بسیاری از آیات که خداوند در مورد آزمایش انسانها مطیرح مییکنید ،بیه صیورت غیرمسیتقیم بیه بحیث
سنجش مربوط میشوند .به ور کلی ،آزمایش کردن و سنجش کردن و کم و کیف امیور را معلیوم سیاختن از
سنتهای الهی است و انسانها هم اگر در امور روزمره خود این کار را میکنند ،در واقع به همیان سینت الهیی
تمسک جستهاند .آزمایش کردن ،به این معنی و منظور است که جایگاه و رده بندی اشیاء یا افراد در باب ییک
موضوع خاص معلوم شود.
همه چیز وسیله آزمایش است «قطعا شما را با چیزی از تر  ،گرسنگی ،و کاهش در مالها و جانها و مییوه
ها آزمایش میکنیم» ،2اموال و او د نیز از آن جمله است .3خداوند آنچه را که روی زمین اسیت ،زینیت قیرار
داد تا انسانها را به واسطه آن آزمایش کند و معلوم شود که کدام افراد نینوکارتر هستند .4آزمایش را بایید از
مفاهیم اساسی روانشناسی اسالمی به حساب آورد چون بسیار تعیین کننده است و در همیه جیا حضیور دارد؛
خداوند میفرماید هر انسانی عم مرگ را میچشد ،و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش میکنیم و سیرانجام
به سوی ما باز میگردید .»5اگر آزمایش مهم است ،و اگر در همه امور حضور دارد ،پیس مییشیود آن را ییک
ابزار سنجش به حساب آورد ،یعنی کسانی که در آزمایشها بیشتر موفق میشوند ،ایمان با تر دارند از کسیانی
که موفق نمیشوند یا کمتر موفق میشوند.
بعضی از روایات و سیره معصومین نیز د لت دارند بیر ضیرورت آزمیایش در امیور زنیدگی؛ در امیوری کیه

 .1کلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیقِینِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَینَ الْیقِینِ( ...تکاثر.)7_5 /

 - 2وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنيُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (بقره.)156 /
 - 3وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْالَدُکُمْ فِتْنَةٌ ( ...انيال.)29 /
 - 4إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (کهف.)8 /
 - 5کُلُّ نَيْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ (انبیاء.)36 /

()4

دستوری از رف خدا و رسول نرسیده است ،زم است که مردم خودشان فنر کنند ،آزمیایش کننید ،خیوب و
بد ،یا سود و زیانِ آن را بسنجند ،آنگاه تصمیم بگیرند .لحه ابن عبداهلل نقل میکند که «با رسول اهلل در حال
عبور بودیم ،به قومی رسیدیم ،که کار تلقیح ن لها را انجام میدادند ،پیامبر پرسید که اینها چنیار مییکننید،
توضیح داده شد؛ آنگاه حضرت فرمودند ،گمان نمیکنم فایدهای داشته باشد ،آنها این کار را رها کردند ،خبر به
پیامبر رسید ،آن حضرت فرمودند :اگر نفعی به حالشان دارد ،آن را انجام بدهند ،من فقط گمان کردم؛ شما مرا
به «گمان» اخذ نننید .اگر از خدا نقل کردم ،شما آن را عمل کنید ،من به خدا نسبت کذب نمیدهم» (مسیلم
به نقل از عمار ،عبدالرزاق .)2009 ،در روایت دیگری آمده است که »شما به امیور دنییايی خودتیان داناتریید»
(همان).
گاهی خداوند به صورتهای غیرمنتظره و غیرعادی انسانها را امتحان میکند ،میثال کسیی کیه در احیرام
است و صید کردن برایش ممنوع است ،به گونهای صید در دستر او قرار میگیرد که با دست و نیزه میتواند
آن را بگیرد ،او باید امتحان بشود و نشان بدهد که در نهان و تنهايی خودش هم از خداوند میترسید و پییروی
میکند.1
بعضی از آیات ،رسیدن به یک موقعیت و مقام توسط یک ش ص را مترتب بر اموری دیگر میکنید ،از ایین
گونه آیات نیز میتوان مرحلهای بودن و پیوستاری بودن را استنباط کرد؛ بیه عنیوان مثیال ،در میورد حضیرت
ابراهیم میفرماید « به خا ر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسیایل گونیاگون آزمیود و او بیه خیوبی از
عهده این آزمایش ها برآمد ،خداوند به او فرمود :من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم .»2...،پس هر کسی که
بیشتر از عهده ابتاليات برآید و موفقتر از آنها عبور کند ،نمره بیشتری گرفته است.

انواع سنجش دینی
وقتی صحبت از سنجش از دیدگاه قرآن مطرح شود ،برای کسانی کیه بیا قیرآن آشینايی دارنید« ،سینجش
اعمال در آخرت» زودتر از «سنجش دنیوی» به هن تداعی میکند ،محققان بسیاری راجع به سنجش اخروی
س ن گفتهاند و آیات زیادی از قرآن نیز به آن اختصاص یافته است(وحدانی بنیام .)1391 ،امیا ایین سینجش،
مورد نظر این پژوهش نیست ،بلنه ما به دنبال بحث از «روانسنجی از دیدگاه قرآن» ،در همین دنیا هستیم تیا
به صورت جامعهسنجی ،3خودسنجی 4و دیگرسنجی 5جایگاه خودمان ییا دیگیران را بیا لحیاا مفیاهیم قرآنیی
معلوم سازیم .مباحث مرتبط با «روانسنجی قرآنی» ،به سه ریق ممنن است انجام شود:
الف) جامعهسنجی :به معیارها و شاخص های دینی که جلوه اجتماعی دارد و از ریق مشاهدات و دادههای
آماری قابل محاسبه است ،مثل مقدار شرکت در مراسم دینی ،مساجد ،نماز جماعیت و نمیاز جمعیه ،پرداخیت
خمس و زکات ،حضور در جهاد ،اعتناف ،انجام رفتارهای حمایتیِ عام (مثل ساختن مدرسیه ،خیابیان ،کوچیه،
پل و ،)...زیارت معصومین ،زیارت اهل قبور ،نوع لبا پوشیدن مردم در کوچیه و بیازار ،معمیاریهیا و ویواهر

 - 1يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيکُمْ وَرِمَاحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ ( ...مائده.)95 /
 - 2وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُ َ لِلنَّاسِ إِمَامًا ( ...بقره.)125 /
- Sociometrics
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- Self-evaluations
- Testing others
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ساختانها ،شعارهای غالب و علنیِ شفاهی و کتبی ،دیوار نویسیها ،تندیسهای میادین و چهیار راههیا ،مقیدار
وقف و موارد مصرف موقوفات و ،...مراجعیه کیرده و آن را در قالیب اعیداد و ارقیام در آورده و میورد بررسیی و
مقایسه قرار دهیم و کمّ و کیف دینی بودن جامعه را تش یص دهیم؛ در این گونه شاخصهیا فقیط زم اسیت
که اسالمی بودن یا نبودن آن شاخص را معلوم سازیم؛ به عنوان مثیال ممنین اسیت کسیی معتقید باشید کیه
رفتارهایحمایتیِ 1عام ،شاخص دینی نیست ،بلنه اعم است .یا زیارت اهل قبور ،به غلط یک رفتار دینی تلقیی
شده است؛ اگر معلوم ساختیم که این شاخص ،دینی است و افراد جامعه هم آن را به عنوان رفتار دینیی انجیام
می دهند ،آنگاه مجازیم آن را در سنجش دینداری جامعه ،مورد استفاده قرار دهیم .این نوع سنجش بیه لحیاا
روششناختی 2مشنلی ندارد ،لنن دقت ِکافی و کاملِ دینسنجی در آن وجیود نیدارد ،جیامع و میانع نیسیت.
همان ب ش و همان شاخص را نشان میدهد ،و یک نگاهِ مقایسهایِ هنجارمرجع را برای میا فیراهم مییسیازد.
میشود جامعهای را با جامعهای دیگر ،یا یک جامعه را در مقا ع زمانیِ متفاوت بیا خیودش مقایسیه کیرد؛ امیا
نمیتوان گفت این جامعه با ایدهآل اسالمی چه مقدار فاصله دارد .به عبارت دیگر این مقیا  ،فاصیلهای اسیت
(د ور ،)1371 ،صفر مطلق ندارد ،نقطه برش ندارد.
3
ب) دیگرسنجی :پرسشنامههایی براسا محتوای دینی به شنل مقیا لینرت بسازیم که از گیزارههیای
ش صی (به شنل متنلم وحده) تشنیل شده است و فرد با پر کردن آن ،خیود را بیرای آزمیونگر ،بیه گونیهای
توصیف میکند که خود صالح می داند و از این ریق خود را در معرض داوری دیگران قرار میدهید؛ البتیه بیا
نگاه اولیه به نظر میرسد که این نوع سنجش ،خیلی هنی 4باشد و «سوگیری خدمت به خود »5در آن حضور
داشته باشد ،اما با دقتهای روانسنجی میتوان از هنی بودن آن کاست و بر عینیت آن افزود؛
ج) خودسنجی :براسا شاخصها و معیارهای دینی ،میتوان یک خودسنجیِ درونی انجیام داد؛ مییشیود
پرسشنامهای سا خت که فرد را در معرض داوری خودش قرار دهد ،بدون ایننه هی فرد دیگری در جریان قرار
بگیرد؛ برای مثال ،قرآن میفرماید« :بگو ای یهودیان اگر گمان میکنید که فقط شما دوستان خدايید ،نه سایر
مردم ،پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگويید »6و...؛ اینگونه شاخصها در آیات و روایات اسیالمی فیراوان
است ،و هر فردی را با چهره درونی خودش مواجه میکند و به او میفهماند که در چیه درجیهای از دیینداری
قرار دارد؛ بسیاری از صفات اخالقی مثل ریا ،حسد ،عجب ،...و رف مقابیل آنهیا ،از ایین نیوع اسیت؛ در کتیب
اخالقی ،بسیاری از معیارهای تش یص و راههای درمان هم بیان شده است .میتوانیم اینگونه پرسشنامههیا را
مبتنی بر آیات و روایات بسازیم و برای خودسنجی درونی در باب مفاهیم دینی از آن اسیتفاده کنییم .تیاکنون
ی درونیی ،سیاخته نشیده اسیت .خیودسینجی و
هی نمونهای از اینگونه پرسشنامه ها در بررسی مفیاهیم دینی ِ
دیگرسنجی را از دیدگاه قرآن ،با تفصیلِ بیشتری بررسی خواهیم کرد.
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- Prosocial behaviors
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- Subjective
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- The self- serving bias

 - 6قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (جمعه.)7 /

()6

الف :خود سنجی

آیاتی که د لت بر خود سنجی دارد ،به دو سطح متفاوت اشاره دارند .یک سطح آن است که افیراد ممنین
است خودشان هم ا الع نداشته باشند ،بلنه نسبت به آن ناهشیار 1باشند؛ به عبارت دیگر ،به عنوان مثیال ،بیه
واهر نمیخواهند دروغ بگویند و خیال میکنند راست گفتهاند ،اما خداوند یک معیار و مقیا به آنها میدهد
که اگر می خواهید راست و دروغ س نان خودتان را بفهمید ،بر اسا این معیار ،رفتارتان را بررسیی کنیید .در
این قسم از آیات ،خداوند آنها را به صورت واقعی به درون خودشان ارجاع میدهد ،آنها را به فنر وا مییدارد ،و
البته نتیجه نهايیِ آن ،اتمام حجت هم هست .سطح دوم عبارت است از آنچه خود افراد از وضعیتِ خود ،آگاه و
نسبت به آن هشیار 2یا نیمه هشیار 3هستند ،اما به لحاا منافع ،امیال و انگیزههای خاص خودشیان ،آن را بیه
ور منرر م فی میکنند و شاید آرام آرام خودشان هم دروغ خود را باور میکنند؛ خداوند در اینگونه آیات در
واقع با آنها اتمام حجت میکند؛ این گونه س ن گفتن خداوند ،در واقع ارايه استد لهای جدید و متعدد است
که هم فرد را به درون خودش ارجاع میدهد و غبار انگیزههیای ناصیحیح را بیه کنیاری مییزنید ،و هیم بیرای
دیگران روشنگری و راهنمايی را به دنبال دارد.
الف )1 -خود سنجی در سطح ناهشيار و بيدارگري وجدان

ینی از راههایی که مؤمنان می توانند به سینجش خیود بپردازنید ،مراجعیه بیه درون خیود اسیت .خداونید
ی خودشیان را بیه صیورت ملمیو دریافیت
معیارهايی را به افراد ارايه میکند که بتوانند صدق و کیذب ایمیان ِ
کننند .این گروه از آیات اگر چه شأن نزول خاصی داشته است ،اما هم اکنون برای ما هم گوییا اسیت .بیا ایین
آیات می توانیم هشیار و ناهشیار خود را بیشتر بناویم ،به عنوان مثال ،اگر مین در عمیق وجیودم معتقیدم کیه
کاره ایم خوب بوده است و اگر هم اکنون بمیرم ،در نزد خداوند متعال جای دارم ،پس باید نتیجهاش این باشد
که از مرگ هراسی نداشته باشم ،بلنه تمنای مرگ داشته باشم و اگر اینگونه نیستم ،بر اسا این آیه باید بیه
خودم باز گردم و ببینم اشنال کار در کجا است.
خداوند به پیروان موسی (ع) گفت دستوراتی را که به شما دادیم ،محنیم بگیریید و درسیت بشینوید ،آنهیا
گفتند «شنیدیم ولی م الفت کردیم و دلهای آنها به خا ر کفرشان با محبت گوسیاله آمی تیه شید ،4...آنیان
گمان می کردند که خداوند با آنها قرابت دارد و آنها را بیشتر از دیگران دوست دارد ،آنگاه خداونید مییفرمایید
ای موسی به اینها بگو «اگر چنان که مدعی هستید ،سرای آخرت در نزد خداوند م صوص شماست ،نیه سیایر
مردم ،پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگويید.5
در جای دیگر راجع به رزمندگانی که در مسیر جبهه جنگ هستند و درجه ا اعت پذیری آنهیا از فرمانیده
شان ،میفرماید « :و هنگامی که الوت (به فرماندهی لشنر بنی اسرايیل منصوب شید و) سیپاهیان را بیا خیود
بیرون برد ،به آنها گفت :خداوند شما را با یک نهر آب آزمایش می کنید ،آنهیا کیه (بیه هنگیام تشینگی) از آن
بنوشند از من نیستند و آنها که به جز یک پیمانه با دست خود بیشتر از آن ن ورند از مین هسیتند ،پیس جیز
1

- Unconscious

2

- Conscious

3

- Preconscious
 - 4خُذُواْ مَا آتَیْنَاکُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَأُشْرِبُواْ فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُيْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُکُمْ بِهِ إِيمَانُکُمْ إِن کُنتُمْ مُّؤْمِنِینَ (بقره.)94 /

 - 5قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ اآلَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (بقره.)95 /

()7

عده کمی ،همگی از آن آب نوشیدند»1...؛ پس ا اعت پذیری از رهبر الهی هم ینیی از معیارهیای خودسینجی
دینی است.
نمونه قرآنیِ دیگر این است که یهود و نصارا هر دو مدعی بودند که فرزند خیدا و دوسیتان خیاص خداونید
هستند ،خداوند به پیامبر میفرماید «به آنها بگو پس چرا خداوند شما را به خا ر گناهانتان عیذاب مییکنید
بلنه شما هم بشری هستید از م لوقاتی که آفریده است »2گویا اینگونه آیات ،انسان را بیا ییک «ناهمیاهنگیِ
شناختی »3مواجه می کند تا به دنبال همیاهنگی بگردنید و از ایین رهگیذر خودشیان را بیه صیورت واقعییتیر
بشناسند؛ یهود و نصارا هم در دین خودتان معتقد به عذاب الهی هستند ،این آیه می گوید اگر شما فرزند خیدا
و دوست خاصِّ خداوند هستید ،پس چرا شما را در روز قیامت عذاب میکند پس معلوم میشود که شما هیم
مثل بقیه انسانها بنده خداوند هستید و نسبت ینسان با خداوند دارید.
قرآن به مشرکان میفرماید « اگر راست می گويید ،به من خبر دهید که اگر عذاب پروردگار به سراغ شیما
آید ،یا رستاخیز برپا شود ،آیا (برای حل مشنالت خود) غیر خدا را میخوانید  »4این آیه ما را به سطح نیمیه-
هشیار و ناهشیارمان سوق میدهند و گوشهای از آن را برایمان آشنار میسازد و از این ریق موجب می شیود
به انگیزه های عمیق تر خود توجه کنیم.
خداوند به کافران میفرماید «پس چرا هنگامی که جان بیه گلوگیاه مییرسید( ،توانیايی بازگردانیدن آن را
ندارید ) و در آن حال فقط نظاره میکنید (و کاری از دستتان ساخته نیست)  ،...پیس روح را بازگردانیید اگیر
راست میگويید .5انسان وقتی به خودش مراجعه میکند به ضعف عمیق خودش در برابر پروردگار پی میبرد.
حضرت ابراهیم بت پرستان را به درون خودشان ارجاع داده و وجدان آنها را بیدار می کند؛ بیه آنیان میی-
گوید :چگونه من از بت های (خدایان خیالی) شما بترسم در حالی که شما که بدون هیی دلیلیی بیرای خیدا
همتايی قرار داده اید ،نمیترسید؛ اگر میدانید( ،راست بگويید) کدام یک از این دو دسته (بت پرسیتان و خیدا
پرستان) شایستهتر به ایمنی (از مجازات) هستند 6این آیه م الفان را به خودشیان برمیی گردانید و مقایسیه
بین خدای راستین و خدایان دروغینِ آنها را از خودشان می خواهد.
حضرت ابراهیم (ع) در روزی که به رسم عمومی ،مردم از خانه و دیار بیرون می روند به بت انه رفته و بیت
ها را می شنند ،وقتی مردم برمی گردند و وضع را آنگونه می بینند ،پیگیر می شوند که چه کسی این کار را
کرده است و سرنخ ها ،آنها را به حضرت ابراهیم می رساند( « ،هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتنید تیو
این کار ارا با خدایان ما کرده ای ای ابراهیم گفت بلنه این کار را بت بزرگ انجام داده است ،اگیر آنهیا سی ن
می گویند از خودشان بپرسید؛ آنها به وجدان خویش باز گشتند و (به خود) گفتند :حقیا کیه شیما سیتمگرید

 - 1فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِیکُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِالَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِالَّ قَلِیمً مِّرنْهُمْ...
(بقره)250 /
 - 2وَقَالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُکُم بِذُنُوبِکُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْيِرُ لِمَن يَشَاء وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَراء وَلِلّرهِ مُلْر ُ السَّرمَاوَاتِ
وَاألَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ (مائده.)19 /
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- Cognitive Dissonance
4

 -قُلْ أَرَأَيْتُکُم إِنْ أَتَاکُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْکُمُ السَّاعَةُ أَغَیْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (انعام.)41 /

 -5فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (واقعه )84 /وَأَنتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ ( .... )85تَرْجِعُونَهَا إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (واقعه.)88 /

 - 6وَکَیْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَکْتُمْ وَالَ تَخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَیْکُمْ سُلْطَانًا فَأَیُّ الْيَرِيقَیْنِ أَحَقُّ بِاألَمْنِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ (انعام.)82 /

()8

سپس سرهایشان واژگون شد و گفتند تو می دانی که اینها س ن نمی گویند».1
ینی از راههای تش یص ایمان این است که فرد با شنیدن نام خداوند چه عنس العملی از خود نشیان میی
دهد؛ قرآن میفرماید «هنگامی که خداوند به یگانگی یاد میشود ،دلهای کسانی که به آخرت ایمیان ندارنید،
مشمئز (و متنفر) می شود اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود ،آنیان خوشیحال میی شیوند» .2اگیر
کسی با شنیدن نام خداوند و یگانگی او ،قلبش مشمئز و متنفر میشود این نشانه عدم ایمیان اسیت .چیه بسیا
خود فرد هم در ابتدا نتواند این حالت را به وضوح در خودش لمس کند ،اما آنگاه که قرآن یادآوری مییکنید و
از افراد میپرسد ،میتوانند به درون خود تأمل و دقتی دوباره داشته باشند.
ینی از راه های خودسنجی دینی این است که به عنس العمل فرد به آیات الهی توجه شود ،با آمدن آییات
الهی اگر ایمان فرد اضافه می شود ،خوب است و اگر بر پلیدی دل او اضافه می شود ،بیمار است .خداونید میی
فرماید « ، ...اما کسانی که ایمان آوردند بر ایمانشان افزود و آنها (به فضل و رحمت الهی) خوشیحال هسیتند ،و
اما آنها که در دل هایشان بیماری است ،پلیدی بر پلیدیشان افزود»3...
در بعضی آیات ،خداوند صفاتی را به مؤمنان و گاهی به کافران یا منافقان نسبت میدهد و بیین آن صیفات
با بعضی از رفتارهای اختیاریِ آنها همایندی برقرار می کند ،از این «هماینیدی »4بیه یور غیرمسیتقیم ،ییک
امنان خودسنجی برای ما فراهم می شود .به عنوان مثال ،می فرماید «آنها که ایمان آوردند و یهود و صايبان و
مسیحیان ،هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند ،نه ترسی بر آنها است و نیه
غمگین خواهند شد .»5از این آیه شریفه واهرا یک همبستگی منفی بین «ایمان» و «حزن و خوف» اسیتنباط
میشود ،یعنی هر قدر ایمانشان بیشتر شود ،از حزن و خوفشان کاسته میشود بنابر ایین اگیر کسیی خیوف و
حزن زیادی در خود می بیند ،شاید بتواند ضعف ایمان خیودش را نتیجیه بگییرد و بیر عنیس ،اگیر کسیی در
موقعیت های حسا و خطرناك ،خوف و حزن ندارد ،یا بسیار کم دارد ،میی شیود آن را بیه ایمیان بیشیترِ او
نسبت داد.
الف )2 -خودسنجی هشيار و استداللی:

کسانی که به خداوند افتراء می بستند که خداوند فرزند دارد و مالينه را مؤنث آفریده است و دختران را بر
پسران ترجیح داده است و ،...قرآن به آنها میگوید« ،شما را چه شده است چگونه حنم میکنید آییا متیذکر
نمیشوید شما دلیل روشنی در این باره دارید کتاب تان را بیاورید اگر راست میگويیید .»6ایین آییه شیریفه
آنها را به خودشان ارجاع میدهد و اعالن رسمی می کند که دیگران هم بدانند؛ به آنها میگوید شیما بیر حیق
 -1قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِیمُ ( )63قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا يَنطِقُونَ ( )64فَرَجَعُوا إِلَى أَنيُسِرهِمْ فَقَرالُوا إِنَّکُرمْ
أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ( )65ثُمَّ نُکِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ (انبیاء.)66 /
 - 2وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُکِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (زمر.) 46 /
 ... - 3فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( )124وَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ( ...توبه.)125 /
4

- Coincidence

ف َعلَر ْی ِه ْم َو َال هُرمْ يَحْزَنُرونَ
م خَر ْو ٌ
ل صَرا ِلحًا فَر َ
 - 5إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَرنَ بِاللّرهِ وَا ْلیَر ْو ِم اآلخِر ِر و َعمِر َ
(مائده.)70/
 - 6فَاسْتَيْتِهِمْ أَلِرَبِّ َ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (صافات )150 /أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِکَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ( ... )151أَصْطَيَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِینَ ( )154مَرا
لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ ( )155أَفَلَا تَذَکَّرُونَ ( )156أَمْ لَکُمْ سُلْطَانٌ مُّبِینٌ ( )157فَأْتُوا بِکِتَابِکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (صافات.)158 /
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نیستید ،اگر فنر میکنید برحقید ،کتاب تان را بیاورید.
در جای دیگر خداوند به پیامبرش میفرماید «هنگامی که منافقان نزد تو آیند میگویند :ما شهادت میی-
دهیم که یقینا تو رسول خدايی ،خداوند می داند که تو رسول او هستی ،ولی خداوند شیهادت میی دهنید کیه
منافقان دروغگو هستند (و به گفته خود ایمان ندارند) .1در این آیات قرآن با منافقان اتمیام حجیت میی کنید،
وضعیت درونیِ آنها را به خودشان اعالم می کند و برایشان نوعی خودسنجی را فراهم می آورد.
در موردی دیگر میفرماید «آنهايی را که غیر از خدا میخوانید( ،و پرستش میکنیید) ،بنیدگانی هیمچیون
خود شما هستند؛ آنها را ب وانید و اگر راست می گويید ،آنها نیز باید بیه شیما پاسیخ بدهنید (و تقاضیایتان را
برآورند)2؛ اما همین که می بینید کاری از دست آنها برنمی آید و خواسته شما را اجابت نمی کنند ،بدانید کیه
آنها خدا نیستند؛ این استجابت یا عدم استجابت دعا ،الزاما یک امر درونی و ش صی نیست .وقتی از معبودهای
خودشان ،مطلبی را می خواهند ،هشیار هستند که کاری از دست آن معبودهای دروغین برنمییآیید ،امیا زم
است که حجت بر آنها تمام شود.
در موردی دیگر ،خداوند راجع به مننران نقل می کند که می گفتند «خدا از ما پیمان گرفته که بیه هیی
پیامبری ایمان نیاوریم تا این معجزه خاص (دادن قربانی توسط آن پییامبر و خیورده شیدن آن قربیانی توسیط
ص اعقه آسمانی) را بیاورد ،ای پیامبر به آنها بگو قبال پیامبرانی آمدند که د یلی روشن و آنچه را گفتید آوردند،
پس چرا آنان را به قتل رساندید اگر راست می گويید .»3اینان خودشان به خطیای خیود هشییار هسیتند ،میی
دانند و عمل نمی کنند ،بلنه دنبال بهانه می گردند .این بیان و استد ل قرآن برای اتمام حجت است.
گاهی خداوند داشتن یا نداشتن صفات یا قدرت انجام کاری را نشان از صحت یا بطالن ادعا می داند؛ بنیابر
این اگر بتوانیم معلوم سازیم که چه کسی آن صفت و قدرت را دارد و چه کسی ندارد ،در واقع معلیوم سیاخته
ایم که چه کسی درست گفته و چه کسی س ن با ل گفته است؛ و این نوعی سنجش است کیه قابلییت ارايیه
بیرونی و عینی هم دارد؛ به عنوان مثال ،خداوند به بت پرستان می گوید «آیا (آن بت ها اقیل هماننید خیود
شما) پاهايی دارند که با آن راه بروند یا دست هايی دارند که با آن چیزی را بگیرند (و کاری را انجام دهند )
یا چشمانی دارند که با آن ببیینند یا گوش هايی دارندکه با آن بشنوند (نه هرگز ،هی کیدام) ،بگیو (اکنیون
که چنین است) ،بت های خویش را که شریک خد قرار داده اید( ،برضد من) ب وانید ،و برای من نقشه بنشید
و لحظه ای مهلت ندهید( ،تا بدانید که کاری از آنها ساخته نیست) .4این استد ل نیز ییک خودسینجی اسیت
که بیشتر معنای اتمام حجت را می رساند ،چرا که آنها خودشان می دانستند و می دیدند کیه بیت هیای آنهیا
دست و پا و چشم و گوش ندارند و کاری از آنها ساخته نیست.
خداوند برای کسانی که کفر میورزند و رفتار زشت انجام میدهند ،کارها و قیدرت خیودش را بیه رن آنهیا
میکشد ،می گوید آسمان و زمین را چه کسی آفرید باران را چه کسی از آسمان نازل کرد و بیا آن بیاغ هیای
 -1إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ َ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ َ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْرهَدُ إِنَّ الْمُنَرافِقِینَ لَکَراذِبُونَ ( )2اتَّخَرذُوا أَيْمَرانَهُمْ جُنَّرةً
فَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّهِ ( ...منافقون.)3 /
 - 2إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (اعراف.)195 /
 - 3الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَیْنَا أَالَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِیَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْکُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءکُمْ رُسُرلٌ مِّرن قَبْلِری بِالْبَیِّنَراتِ وَبِالَّرذِی قُلْرتُمْ فَلِرمَ
قَتَلْتُمُوهُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (آل عمران.)184 /
 - 4أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُرواْ شُررَکَاءکُمْ ثُرمَّ کِیردُونِ فَرمَ
تُنظِرُونِ (اعراف.)196 /
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شادی آفرین را به وجود آورد چه کسی زمین و نهرها و کوه ها و ،...را اینگونه قرار داد چیه کسیی بیه وقیت
اضطرار و دعای به درگاهش شما را اجابت می کند چه کسی شما را در تارینی های درییا و خشینی هیدایت
می کند و بادها را می فرستد چه کسی برای اولین بار شما را خلق کرد و دوباره خلق میی کنید بعید از ایین
همه سؤال ،آنگاه می گوید ،اگر شما راست می گويیید و برهیانی داریید ،آن را بیاوریید .1ایین نییز افیراد را بیا
خودشان مواجهه میدهد و یک خودشناسی برایشان حاصل می کند که ضیعیفند ،و بنیده خداینید و کیاری از
آنها ساخته نیست.
از بعضی آیات استفاده می شود که خداوند به گونه ای آزمایش آنها را ادامه خواهد داد کیه نیه فقیط خیود
افراد از نتیجه این آزمایش ها باخبر می شوند و آن را درك می کنند و یک خودسینجی برایشیان حاصیل میی
شود ،بلنه اصو نمود بیرونی و اجتماعی هم پیدا می کند ،یعنی صفوف و گروه بنیدی افیراد از هیم جیدا میی
شود و افراد دیگر امنان م فی کاری ندارند ،بلنه مؤمنان به ور آشنار در یک صف و کافران بیه یور آشینار
در صفی دیگر قرار می گیرند و خداوند به آنها دستور می دهد کیه خودشیان و محاسباتشیان را بیر آن اسیا
اصالح کنند« .آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را از شما کیه
جهاد کردند و غیر خدا و رسول و مؤمنان را محرم اسرار خویش قیرار ندادنید( ،از دیگیران) مشی ص نسیاخته
است (باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا شوند) . 2این هم خودسنجی از نوع هشیار و اتمام حجت است.
ب :ديگر سنجی

بعضی از آیات و روایات و آموزههای اسالمی ،اشارهای دارند به ایننه درجات دینداری و قوت و ضعف اسالم
و ایمان افراد ،توسط افراد دیگر هم می تواند به محک زده و سنجیده شود .دیگرسنجی نیز به دو صیورت کلیی
ممنن است صورت پذیرد. 1 .دیگرسنجی بیین فیردی ،کیه بیه صیورت هیای م تلیف صیورت میی پیذیرد.2 .
دیگرسنجی عمومی (سنجش میدانی)3؛ برای هر یک از دو نوع ،نمونه هايی کر میشود.
ديگرسنجی بينفردي:

یک از دستورات دینی که مسلمانان در جامعه اسالمی دارند و از آن استفاده می کنند ،عبارت اسیت از امیر
به معروف و نهی از مننر . 4به واسطه این قانون که در بیین مسیلمانان وجیود دارد و بیه آن عمیل میی کننید،
خداوند آنها را بهترین امت ها نامیده است . 5بر اسا این قیانون ،هیر کیدام از مسیلمانان متوجیه بشیوند کیه
مسلمان دیگری از اعمالِ مثبت و ارزشمندِ اسالمی فاصله گرفته یا به اعمال منفی و ضد ارزش اسالمی نزدییک
شده است ،به او در مراحل م تلف و به اشنال م تلف یادآوری می کنند و تالش می کنند که او را از کارهیای
ناپسند دور کنند و به کارهای پسندیده نزدیک سازند .تشریعِ این قانون از یرف خداونید نشیان دهنیده ایین
معنی است که تش یص «خوب یا بد بودنِ» بسیاری از اعمال توسط دیگر مسلمانان ممنین اسیت؛ و نیه تنهیا
امنان دارد بلنه مسلمانان مووف هستند که هرگاه در رفتار یندیگر ،رفتارهیای مثبیت ییا منفیی ای را نظیاره
 ،... - 1أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِیدُهُ وَمَن يَرْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ (نمل.)61 -65 /
 - 2أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَکُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنکُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَالَ رَسُولِهِ وَالَ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً ( ...توبه.)16 /
- Survey research

 - 4وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَرئِ َ هُمُ الْمُيْلِحُونَ (آل عمران.)105 /
 - 5کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ ( ...آل عمران.)111 /
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کردند ،آن را با خط کش اسالم بسنجند و در صورت لزوم اقدام به اصالح کنند .بر این اسا  ،امر به معیروف و
نهی از مننر با سنجش اسالمی ،ارتباط روشنی دارد؛ به عبارت دیگر اگر تش یص خوب و بیدِ رفتارهیای فیرد،
برای دیگران امنان نداشت ،اصو امر به معروف و نهی از مننر بی معنی می بود.
از ریق رفتار افراد می شود درون آنها را شناخت .رهبران دینی زم است که در موقعیت هیای عملیی در
جامعه ،بتوانند افراد و خوب و بد آنها را شناسايی کنند .در زمان پیامبر بعضی از افراد می آمدند و از پیامبر بیه
عذری و بهانه ای ا ن می خواستند که در جهاد شرکت نننند ،و پیامبر هم به افرادی ا ن می داد؛ خداونید بیه
پیامبرش می فرماید «خداوند تو را ب شید؛ چرا پیش از آننه راستگویان و دروغگویان را بشناسی ،به آنها اجازه
دادی خوب بود صبر می کردی تا هر دو گروه خود را نشان دهند »1از این آیه شریفه استفاده میی شیود کیه
 .1رهبران دینی میتوانند از ریق رفتار ،پیروان خود را بشناسند و صیادق بیودن و نبودنشیان در دینیداری را
محک بزنند .2 ،این محک زدن و دقت و تأمل کردن زم و صحیح است .3 .واهرا همان ور که رهبران میی-
توانند رفتارهای خوب و بد افراد را تش یص دهند ،بقیه میردم هیم در سیطح ا العیات خودشیان مییتواننید
دیگران را بشناس ند و رده بندی کنند؛ اینها همه به نوعی به دیگر سنجی که مورد بحث ما است ،ارتبیاط دارد.
به عنوان مثال ینی از نشانه های مؤمنان به خدا و معاد ،این است که برای ترك جهاد مالی و جیانی از پییامبر
اجازه نمی خواهند و عذر نمی آورند ،2بلنه با اشتیاق اقدام می کنند ،اما کسیانی کیه ایمیان ندارنید و در قلیب
شان تردید راجع به خدا و معاد وجود دارد ،به دنبال بهانه میی گردنید و عیذر مییآورنید و از پییامبر ا ن میی
خواهند که شرکت نننند؛ اینگونه نشانه ها ،امنان سنجش را فراهم می آورد.3
در اسالم پیروی از رهبر دینی– در اینجا پیامبر -بسیار مهم است ،و این امر با اوهاراتِ کالمییِ تنهیا ثابیت
نمیشود ،بلنه افراد در عمل آزمایش می شوند ،با مالحظه رفتار افراد است کیه متابعیت ییا عیدم متابعیت ،ییا
مقدار متابعتِ افراد از پیامبر ،معلوم می شود ،بنابر این ،متابعت از رهبر دینی که عینی و اغلیب قابیل مشیاهده
است ،نیز می تواند یک معیار برای سنجش دینیِ افراد باشد .خداوند می فرماید « ...و ما آن قبلهای را که قیبال
بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی را که از پیامبر پیروی میکنند ،از آنها کیه بیه عقیب بیاز میی
گردند ،مش ص شوند .»4...پس در اینجا ،هم موضوعِ مورد سنجش دینی (پیروی از رهبر دینیی) مطیرح شیده
است ،و هم روش سنجشِ آن (پذیرفتن قبله ای که پیامبر اعالم کرده و به سیوی آن نمیاز خوانیده اسیت ،ولیو
ایننه با یهودیان مشترك باشد).
ديگرسنجی عام (سنجش ميدانی)

بعضی از مفاهیم قرآنی مثل ایمان ،کفر ،نفاق ،تقوا ،توکل ،...،مفاهیمی بسیط نیستند ،بلنه مفیاهیمی کلیی
هستند که هر کدام ممنن است ترکیبی از چند مفهوم جزيی تر باشند؛ و آن مفاهیم جزيی تر در واقیع مؤلفیه
های آن مفهوم کلی هستند؛ بنابر این هر قدر آن مؤلفه ها بیشتر و قیوی تیر وجیود داشیته باشیند و هیر قیدر
 - 1عَيَا اللّهُ عَن َ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَ َ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْکَاذِبِینَ (توبه.)43 /
 - 2مؤمنان برای جهاد آنقدر اهمیت قائل هستند که حتی بعضی افراد ،شب زفاف شان را پشت سر می گذارند و زود خودشان را به لشکر اسمم می رسرانند
( نمیدانم راجع به حنظله غسیل الممئکه در قران اشاره ای داريم؟)
 - 3الَ يَسْتَأْذِنُ َ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنيُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ ( )44إِنَّمَا يَسْرتَأْذِنُ َ الَّرذِينَ الَ يُؤْمِنُرونَ بِاللّرهِ وَالْیَروْمِ اآلخِررِ
وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (توبه.)45 /

 ... - 4وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِالَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ( ...بقره.)144 /
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ترکیب آن مؤلفه ها انسجام بیشتری را حاصل کند ،آن مفهومِ کلی در سطح با تری وجود پیدا می کند؛ بنیابر
این از ریق سنجش آن اجزاء زمینه سنجش برای آن مفیاهیم کلیی نییز وجیود دارد .ایینگونیه سینجش در
مفاهیم دینی ،رواج بیشتری پیدا کرده است که در ابتدای فصل مورد اشاره قرار گرفت؛
ت زیسیت
به عنوان مثال می توان به مفهوم «حیات» ت وجه کرد .در بعضیی آییات ،عیالوه بیر حییات و میو ِ
شناختی ،یک موت و حیات معنوی برای انسان مطرح می شود که با ایمان همبستگی مثبت دارد ،امیا انطبیاق
کامل با ایمان ندارد ،دو مفهوم موت و حیات نیز متضایف هستند و نشانهها و مؤلفه هايی دارند که باید از آیات
دیگر قرآن است راج شود؛ مثال به پیامبر(ص) می فرماید «تنها کسانی (دعوت تو را) می پذیرند که گوش شنوا
دارند ،اما مردگان (و آنها که روح انسانی را از دست داده اند) ،خداوند آنها را در قیامت برمی انگییزد .1از ویاهر
این آیه شریفه استفاده می شود که ینی از نشانه های حیات معنوی این است که گیوش شینوا بیرای سی نان
پیامبر داشته باشند .کسانی را که گوش شنوا برای س نان پیامبر ندارند ،مردگان می شمارد .وقتیی بیا نگیاهی
جامع به قرآن می نگریم و تمام آیاتی را که به نوعی با حیات معنوی انسان میرتبط اسیت ،بیه صیورت تفسییرِ
قرآن به قرآن مورد دقت قرار می دهیم ،ممنن است ده ها نشانه و زمینه و پیامد برای حیات معنیوی بییابیم و
بر اسا آن یافته ها به خوبی بتوانیم یک آزمون بسازیم که با اجرای آن معلوم بشود چه کسی در چیه درجیه
ای از حیات معنوی به سر می برد.
ینی دیگر از مفاهیم قرآنی که پیوستاری است و افزایش و کاهش می یابد ،عبارت است از مفهیوم هیدایت؛
خداوند در یک آیه میفرماید «و اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند ،خداوند بر هدایتشان میافزاید و آثیار
شایسته ای که (از انسان) باقی می ماند ،ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش خوبتر اسیت »2و در آییه
ای دیگر می فرماید ،کسانی که راه هدیت را انت اب کردند ،خداوند نیر بر هدایتشان میی افزایید .3بیه همیین
ترتیب ،با مطالعه تفصیلی در آیات قرآن می توانیم شیاخص هیا و مؤلفیه هیای «هیدایت» را از دییدگاه قیرآن
است راج کرده و بر اسا آن شاخص ها ،آزمونی برای «هیدایت اسیالمی» بسیازیم و افیراد و گیروه هیا بیا آن
سنجیده بشوند.
ایمان نیز مفهومی پیوستاری است و افزایش و کاهش در آن راه دارد؛ بر اسیا آنچیه در آییات و رواییات
آمده است ،ایمان باید هم در بُعدِ شناختی 4و هم در بعد عا فی 5و هم در بعد رفتاریِ 6انسان ،خودش را نشان
بدهد؛ و در هر بُعدش ،ممنن است نشانه ها و شاخص های فراوانی برای آن در آیات قرآن بیان شده باشید؛ بیا
به دست آوردنِ آن ابعاد و آن شاخص ها و بررسیِ دقیقِ آنها و معلوم ساختنِ جایگاه هر کیدام و وزن نمیره ایِ
هر کدام از آنها ،قادر می شویم که یک آزمون برای سنجش ایمان بسازیم.
از اینگونه مفاهیم بسیار زیاد است و در موارد متعددی نیز توسیط محققیان اسیالمی و روانشناسیی ،میورد
سنجش و ابزارسازی قرار گرفته است؛ موارد متعددی از آن را در پیشینه و در فهرست منابع کر کردیم .لنین
به نظر می رسد که دقت و توجهی دوباره و بیشتر زم است تا در این حرکت بسیار مهم و اساسی ،به خطیايی
 - 1إِنَّمَايَسْتَجِیبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَیْهِ يُرْجَعُونَ (انعام.)37 /
 - 2وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّ َ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَّرَدًّا (مريم.)77 /
 - 3وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ (محمد.)18 /
- Cognitive

4
5

- Affective

6

- Behavioral
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گرفتار نشویم .ما در ادامه ،به نناتی اشاره می کنیم که در ساختن یک آزمون اسالمی بایید میورد توجیه قیرار
بگیرد ،و در انتها نیز به بعضی از محدودیت ها اشاره خواهیم کرد.

ننات مهم در ساخت یک مقیا

دینی

آزمون های دینی در اموری مثل «هنجارمرجع» یا «معییارمرجع» بیودن ،و «توصییفی »1ییا «تجیویزی»2
بودن ،مراحل ساخت و بدست آوردن «روايی محتوايی« ،»3محدودیتها» ،و بعضی ویژگی های دیگر با آزمیون
های غیردینی تفاوت دارند ،و در اموری مثل «روايی صوری« ،»4دقت های اجرايی»« ،پایايی سنجی »5آزمون و
مؤلفه ها (آلفای کرونبان« ،»)6ضرورت و کیفیت انجام تحلیل عاملی« ،»7استنباطهای آماری از داده هیا» ،و،...
شبیه به هم هستند .به گوشه ای از این تفاوت ها اشاره میکنیم.
آزمون هاي «هنجار مرجع » 8و «معيار مرجع»9

برخالف بسیاری از آزمونهای روانشناختی ،آزمونهای دینی ،معیار مرجع هستند ،نه هنجار مرجع .آزمیون
معیار مرجع آن است که درستیِ پاسخ آزمودنی به سؤآ ت ،از ریق یک معیار مش ص از پیش شناخته شده،
معلوم می شود ،در آزمون های دینی ،معیار صحیح یا غلط بودنِ پاسخ ها ،خود دین وآموزه های دینیی اسیت؛
اما در آزمون های هنجار مرجع ،پاسخِ از پیش معلوم شده ای وجود ندارد ،بلنه خود آزمیون (ییا آزمیون هیای
مشابه) پس از اجرا شدن ،یک شاخص آماری مثل میانگین را به عنوان معیار خیوب و بید ،ضیعیف و قیوی ،ییا
درست و غلط به دست می دهد .نقطه ای را به عنوان نقطه برش معرفی می کند که پایین تر از آن و بیا تر از
آن حنم متفاوتی دارد .این دو نوع آزمون در هدف گذاری اولیه ،کیفیت ساخت و در تفسیر نتایج متفاوت میی
شوند .آزمون «هنجارمرجع» به دنبال این است که معلوم سازد یک آزمیودنی ،ییا گیروه نمونیه چیه مقیدار بیا
هنجارهای اجتماعی و وضعیتِ متعارف موجود هماهنگی و قرابت دارد؛ اما آزمون «معیار مرجع» به دنبال ایین
است که معلوم سازد یک آزمودنی چه مقدار با معیارِ تعریف شده خاصی که مورد نظر است ،قرابت و هماهنگی
دارد؛ آن معیار ،هر نوع معیاری ممنن است باشد ،مثل دین اسالم ،قیانون اساسیی ،مقیررات مشی ص شیده از
رف یک شرکت تجاری ،یا...؛ بر این اسا به نظر میرسد که آزمون های دینی ،معیار مرجع هسیتند؛ بیرای
ساختن آزمون «جهت گیری مذهبی» ،معیارهای مذهبی بودن ،ابعاد آن ،شدت وضعف آن و ،...را باید از متیون
دینی به دست آوریم و آن را تبدیل به یک آزمون کنیم؛ آنگاه با اجرای آن بر روی آزمودنی ها معلوم می شیود
که کدام آزمودنی ،چه مقدار جهتگیریهایش مذهبی است ییا غییر میذهبی؛ بیرای سیاختن آزمیون «سیبک
زندگی اسالمی» ،سبک زندگیِ دستور داده شده توسط اسالم ،ابعاد آن ،ارزش نمرهای هر کدام از آن ابعیاد و،...
1

- Desvriptive

2

- Prescriptive

3

- Content validity

4

- Face validity

5

- Test reliability

6

- Cronbach alpha

7

- Factor analysis

8

- Norm- refrenced

9

- Criterion - refrenced
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از متون اسالمی شناسايی شده و است راج می شوند و بر اسا آنها آزمونی ساخته میشود؛ آنگاه با اجرای آن
آزمون معلوم میشود که کدام آزمودنی ،سبک زندگیاش بیشتر اسالمی است و کدام کمتر .بیه عنیوان مثیال،
برای ساختن آزمون هدفمندی اسالمی ،به متون اسالمی مراجعه شده ،هدف گذاریهای اسالم بیرای زنیدگی،
رده های م تلف اهداف که در ول یا عرض هم هستند ،ترتّب و جایگاه هرکدام از آن اهداف ،کلیی و جزيیی،
اصل و فرع ،و اهم و مهم هر کدام از آنها از دیدگاه اسالم معلوم میشود و بر اسا آن یک آزمون ساخته می-
شود .بدیهی است که وزن نمره ایِ سؤا ت ینسان نیست ،که در به دست آوردنِ روايیِ محتیوايی بایید بیه آن
توجه ویژه بشود .آنگاه با اجرای چنین آزمونی معلوم میشود که کدام آزمودنی ،به لحاا هدفمندی زندگیاش
با اسالم انطباق و قرابت بیشتر دارد و کدام کمتر .همه آزمونهای اسالمی دیگری که سیاخته مییشیوند بایید
همین مسیر را ی کنند.
توصيفی يا تجويزي بودن

برخالف آزمونهای روانشناختی که توصیفی هستند و برای این ساخته شده اند که در یک موضوع خیاص،
وضعیت موجودِ فرد یا گروه را توصیف کنند ،آزمونهای دینی در مقام ساخت ،تجویزی هستند و در مقام اجیرا
و استنباط ،توصیفی .این آزمونها از آنجا که معیارمرجع هستند ،زیر بنای تجویزی دارند ،بیه ایین معنیی کیه
معیار مورد نظر ،در هر سؤآل یک پشتوانه توصیهای و تجویزی را دارد که بدون آن معیار ،اصیو آزمیون معنیا
پیدا نمی کند .لنن قابل توجه است که همان آزمون دینی ،پس از ایننه ساخته شد و به مییدان اجیرا کشییده
شد ،توصیفی می شود و وضعیت موجودِ دینداریِ متدینان و جایگاه آنان ،نسبت به معیار مورد نظر را توصییف
می کند .در هر صورت ،آزمونِ دینی ای که در شنل گیریِ اولیه گویههایش ،مبتنی بر آموزههای دینی نباشید
و از آن آموزه ها کشف و است راج نشده باشد ،به لحاا «روايیِ محتیوايی» قابیل قبیول نیسیت .و در بعضیی از
آزمون های ساخته شده این خطای استراتژیک وجود دارد.
مراحل و شيوه انجام ساخت يك آزمونِ معيار مرجع

برای ساختن آزمون اسالمی (معیارمرجع) ،زم است کیه مراحیل م تلفیی یی شیود (گیال و دیگیران،1
 .)1383این مراحل به لحاا نامگذاری ،ترتیب و اهمیتی که هر کدام دارند ،با آزمونهای غییر دینیی ینسیان
هستند ،لنن دقتهايی که در هر مرحله زم است ،در بعضی مراحل متفاوت میشود با آزمونهیای غیردینیی،
به عنوان مثال برای به دست آوردنِ روايیِ محتوايی ،باید بیشترین دقت و تالش بشود؛ از آنجا که بنا اسیت آن
آزمون ،اسالمی تلقی بشود ،باید تایید اسالم شناسان متعدد را به عنوان پشتوانه خود داشته باشد .مراحل مورد
نظر عبارتند از :تعیین اهداف برای ساخت آزمون ،مش ص کردن گروههای هدف ،مطالعه متون دینیی در بیاب
آن مفهوم خاص ،تبدیل یافتههای دینی به جمالت خبری ش صی ،تفنیک گزارهها و ساختاردهی بیه آزمیون،
آمادهسازی دستورالعملهای اجرای آزمون برای آزمودنی و آزمیونگر ،بدسیت آوردن روايیی محتیوايی ،بدسیت
آوردن روايیصوری ،ساختن کلید برای آزمون (کاویانی .)1389 ،در یک آزمون دینی کیه معییار مرجیع اسیت،
نقطه برش وجود ندارد ،از نمره میانگین برای رد و قبولیِ نمرات ،استفاده نمیشود .گوییههیای اولییه و خزانیه
سوا ت را حق نداریم از جامعه و هنجارهای آن دریافت کنیم ،بلنه باید به ور مستقیم از آموزه های اسیالمی
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دریافت کنیم.
محدوديت هاي آزمون هاي دينی

از آنجا که مفاهیم دینیِ مورد سنجش ،امری عینیی نیسیتند ،بعضیی از مقییا هیای سیاخته شیده بیرای
سنجش آنها ،از دقت و کاربرد کافی برخوردار نیستند؛ چرا که ممنن است او  ،بعضی از ابعیادِ میورد سینجش،
برای خود فردِ پاسخ دهنده (آزمودنی) هم ناهشیار باشند و مقیا های موجیود ،فقیط حیطیه هشییار فیرد را
می سنجند؛ ثانیاً ،گاهی افراد تحت تأثیر سوگیری «خدمت به خیود» ،از ابیراز ابعیادِ هشییارِ خیود نییز سیرباز
می زنند و خالف نگرش واقعی خویش پاسخ می دهند؛ ثالثاً نمی دانیم پاس ی کیه فیرد میی دهید ،ریشیه در
کدام یک از حیطه های شناختی ،عا فی ،یا آمادگی رفتاری فرد دارد آزمونی مرکب و جامع مورد نییاز اسیت
که او سه مؤلفه فوق نسبت به یک مفهوم دینی را به صورت جداگانه سنجش کند .ثانیاً در صیورت امنیان از
روشهای فرافنن 1نیز استفاده کند تا پاسخ ها ،عنسالعملی 2نباشد ،ثالثاً نمیره هیای بیه دسیت آمیده از سیه
مؤلفه را بر روی یک مقیا خطی ،منطبق کند و وحدت ب شد .تاکنون چنین مقیاسی ایجاد نشده است.
محدوديتهاي روش شناختی:
الف) دین و دینداری سازهای بسیط است اما در درون خود مشیتمل اسیت بیر ابعیاد شیناختی ،عیا فی و
رفتاری؛ نمی شود در سنجش آن بر یک بعد تنیه کرد و ابعاد دیگر را نادییده ،ییا موفیول عنیه پنداشیت .اگیر
آزمون با نام های «دین سنجی»« ،سنجشدینداری»« ،جهتگیری مذهبی»« ،نگرشسینج میذهبی» و امثیال
اینها که معنايی عام دارند ،نامیده بشود ،باید به این سه بعد توجه کامل داشته باشد ،و رعایت این ننته ،امیری
است بسیار دقیق و مشنل و بسیاری از آزمون های دینی به آن توجه ننردهاند.
ب) دینداری ،موضوعی است که افراد انگیزه پنهان کاری در آن را دارند چون با ارتبا ات اجتماعی و منافع
آنان پیوند دارد ،بنابراین پاسخ دادن به سؤا ت کامال صریح و مستقیم ،ممنن است از دقت سنجش آن بناهد.
پس حتیالمقدور باید از از روش های غیرمستقیم استفاده بشود.
ج) حتی افرادی که صداقت کامل داشته باشند و به صورت خودآگاه انگیزههای جانبی را دخالت ندهد ،بیاز
هم نمی توان مطمئن بود که به صورت ناخودآگاه این کار را ننرده باشند .بنیا بیراین ،سینجش غیرمسیتقیم و
حتی المقدور راه یابی به ناخود آگاه فرد مطلوب است.
محدوديت عرفی:
در عرفِ بعضی از متدینان ،به خا ر قدسی بودن دین ،نباید از پاسخ دادن بیه سیؤا ت و بیه یور کلیی از
کمّی کردن آموزههای دینی استقبال کرد ،زمه این محدودیت این است که آزمیونگر ییا خیود از مت صصیان
دینی و مورد اعتماد آنان باشد ،یا توسط مجموعه ها و مت صصان دینیِ دیگری که مورد اعتماد هستند معرفی
و حمایت شود.
محدوديت معرفتی:
اکثر آزمودنیها ،در پاس دهی به آزمونهای اسالمی ،نوعی محدودیت معرفتی دارنید کیه باعیث مییشیود
پاسخهای ناپ ته بدهند ،چرا که افراد معمو در خودشناسی و دروننگری قوت زیادی ندارنید ،بلنیه بیشیتر از
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بافت فرهنگی و هنی جامعه اثر میپذیرند ،حتی ممنن است احسا ها و نگرشهای دینیی وییژهای داشیته
باشند ،اما ندانند آن را در قالب چه کلمات و جمالتی باید بیان کنند .این محیدودیت بیا توضییحات کتبیی در
سربرگ آزمون و پاس نامه و توضیحات شفاهیِ آزمونگر ،خیلی کمرنگ تر می شود.

()17

