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دانشــیار : ارولد کوئنیرر ردکتررر هرر
ی روانپزشکی در دانشـااه دوك مـی   رشته
ی مدیر و موسـ  مرکـز ملالعـات    باشد و
ــذهب ــااه  م ــت و ســالمت در دانش / معنوی

ی بین المللی روانپزشکی دوك؛ دبیر نشریه
در طب؛ و سردبیر ماهنامه ی بـین المللـی   

جان تمپلتـون بـا عنـوان تـازه هـای      بنیاد 
ــی   ــاوری م ــم و فن ــی درعل ــد. پژوهش باش

کوئنیگ تحصیالت کارشناسـی خـود را در   
دانشااه استنفورد به انجام رسـانید. سـپ    
ــکی را در دانشــااه    ــوزپ پزش دوره ی آم
کالیفرنیا واقـع در سانفرانسیسـکو گذرانـد.    
عالوه بر این او دوره ی تخصص خـود را در  

نپزشکی، طـب سـالمندان، و   زمینه های روا
آمار پزشکی در مرکز پزشکی دانشااه دوك به انجام رسانید. وی دارای مـدرك بـورد در   
روانپزشکی عمومی، روانپزشکی سالمندان، و طب سالمندان است و نیز به عنـوان اسـتاد   
روانپزشکی و علوم رفتاری و همچنین دانشیار پزشکی،عضو هیئت علمـی دانشـااه دوك   

ی سـالمت روان، طـب سـالمندان و مـذهب     کوئنیگ آثـار زیـادی را در زمینـه    باشد.می
 26های مختلـف و نیـز   مقاله ی علمی و فصول کتاب 250                          منتشر کرده که شامل حدودا  

ی مـذهب و  های وی می توان بـه دسـتنامه  کتاب در حال چاپ می باشد. از جمله کتاب
مذهب و سالمت: مروری بر یـك  (، 2001(، نیروی شفابخش ایمان)2001سالمت روان )
( و ایمـان و سـالمت روان   2002(، معنویت در مراقبـت از بیمـاران )  2001قرن پژوهش)

ی مـذهب، سـالمت، و اخـالق پزشـکی، از     ( اشاره کرد. پژوهش های او در زمینه2005)
مجلـه و   200برنامه ی رادیـویی و نزدیـك بـه     80ی تلویزیونی، برنامه 50            طریق حدودا  

، در سلح ملی و بین المللی، در دسترس عموم قرار گرفته است. کوئنیـگ تـا بـه    روزنامه
 بار نامزد دریافت جایزه ی تمپلتون برای پیشرفت در مذهب شده است. 2حال 

 

 

 



  



 

 

 تمجید و قدردانی
 

کمـال  ، بایست از کسانی که مرا در امر نوشـتن ایـن کتـاب یـاری نمودنـد      می در این جا

)کارشـناس علـوم    1مل آورم. افرادی از قبیل دکتـر گـری کـرایت    گزاری را به ع سپاس

روانپزشـك و  ) 2دکتـر کیـت جـی. میـدر    ، دینی و تاریخ قرون وسلی در دانشااه دوك(

)کارشناس علوم دینی و دانـش   3و دکتر دانیل ای. هال، دوك( علوم دینیاستاد دانشااه 

در نااشتن مباحث مذهبی این که با دانش خود مرا ، ییل( دینی علومدانشااه ی  آموخته

مواد و سـالمت  مصرف  سوء خدماتی  کنم از اداره می کتاب یاری نمودند. همچنین تشکر

که ما را در این راه از حمایـت  ، روان در دپارتمان خدمات انسان و سالمتی ایاالت متحده

 خود بهره مند ساختند.

  

                                                           
1
Dr. Garry Crites  

2
Dr. Keith G.Meador 

3
Dr.Daniel E.Hall 



 

 

 

 

  



 

 

 بر کتاب ايمان و سالمت روانای  مقدمه

 
از سویی قـرن   21که قرن اند  مان پژوهش در علوم انسانی و رفتاری وعده دادهپیشاا

مغز، و از سوی دیار قرن معنویت خواهد بود. این کتاب عینیت این وعده، تجربه عملـی  
توان پـ  از ملالعـه    که میدهد  می شده و محتوای کشفیات آتی را در این زمینه نشان

موارد بـالینی   21رود که عالقمندان در قرن  می امیدایمان آورد، و  "قرن معنویت"آن به 
بـا   را در سلح وسیعی در آغوپ گیرند. کوئنیگ و اجتماعی مداخالت معنوی در سالمت

شرح کوتاهی که از شرح حال علمی اپ در زیر خواهد آمد، با روح بـزرگش و بـا جسـم    
نظیـر   با تالشی بی توانمندپ در حالی که نمی تواند از ویلچرپ و از معلولیتش جدا شود

کنـد و شـواهد معتبـری     می صحبت 21بزرگ دین و ومعنویت در قرن های  از همه وعده
دهد که دوباره دین، معنویت، ایمان، دعا، عرفان، بخشش، محافل و اماکن دینـی   می ارایه
فاکتور و پدیده دیار معنوی در یك نظام یکپارچه در سالمت، سـالمت روان و در  ها  و ده

رنج تنهایی امـروز درمـاناران و    انیدن به بیماران روان عینیت خواهد بخشید، ویاری رس
بیماران را در دستیابی به آرامش، امنیت روان، صلح و سـازگاری معنـوی پایـدار خواهـد     

   کرد.
روانپزشـك و اسـتادی برجسـته و     کوئنیگ در بخش اول این کتاباز یك طرف نـدای 

ایی یا پیامبر گونـه در طـرح درد و رنـج مـردم و     دانشااهی و از طرف دیار ندایی مسیح
کتاب و بـه ویـژه در   های  دعوت از اهل ایمان در کمك به آنها را دارد. او در بیشتر بخش

کـه بـه انسـتیتو     70اندازد. او در دهه  می مرا بیاد مرحوم استاد عالمه جعفری بخش اول
برای سـخنرانی و بحـث در   آمد،  می روانپزشکی: دفتر ملالعات اسالمی در بهداشت روان

و تحـوالت  هـا   حوزه مشترك سالمت روان و دیـن و بـه ویـژه بـرای یـاد گیـری نظریـه       
روانشناسیپ  از روانشناسی فروید و یونـگ، و قـول داده بـود کـه چـون خـودپ وقـت        

پدیده نادری کـه دیاـر امـروزه قـرار نیسـت کـه علمـا و         -ندارداز ما در این باره بیاموزد
او اولـین شـعارپ احتـرام بـه ادیـان، بـه همـه مکاتـب          -بیاموزندها  ئین تراز پاها  باالیی

هـا و نوشـته هـایش    روانشناسی و فلسفی بود. کوئنیگ نیز در این کتـاب و همـه کتـاب   



گیــرد.  مــی چنــین اســت. او دو گــروه بــزرگ از مخاطبــان را بــرای ایــن کتــاب در نظــر
روشـی علمـی در تـدوین تـاریخ      دانشااهیان و پژو هشاران علوم دینی و حوزوی. او بـه 

از ای  ادیان و در توصیف جوامع پیرو ایمان، ایمان یا اعتقادات خرافی مردم را نه در هالـه 
در حالیکـه روانپزشـکی    تقدس دست نایافتنی و نه به صورت خرافاتی تنفر برانایز، بلکه

بـه همـه    غیر سوگیرانه، و با احترامی بسـیار زیـاد  ، مسیحی است به صورتی پژوهشارانه
آموزد که انسان به  می ادیان و همه رفتارهای دینی و معنوی، و به ویژه به اسالم ملرح،و

اندازه طول عمر انسان شدنش با اعتقاد و ایماناجین بوده، آنرا در تامین امنیت، دردرمـان  
و مراقبــت از ســالمت خــود بکــار گرفتــه و کوتــاهی مــا در فهــم ایــن پدیــده کــه یــك 

 است.ناپذیر  ست برای دستیابی به سالمت و مبارزه با بیماری جبرانا "رفتارانسانی"
هایی بـزرگ، فـداکار، و مـومن    درس بزرگ دیار کوئنیگ در بخش اول معرفی انسان

در طول تاریخ روانپزشکی و دین اسـتکه بـه جنـبش سـالمت روان خـدمت کـرده انـد.        
زوفرنیا، دوقلبــی و اســکی -انســانهایی کــه یــا روحــانی بودنــد، یــا بیمــار روانــی شــدید 

پزشکی شدید، مراقبت از اما عمر خود را در جهت خدمت به بیماران روان -اسکیزوافکتیو
و موجـب جنبشـهای خـدمات    انـد   نهادهای خیریه سپری کرده وها  آنها و ایجاد موسسه

 خیریه، خدمات دینی، خدمات با رویکرد اجتماعی و خدمات داوطلبانه شـدند. امـا بـاز او   
کند که چرا در جامعه امروز چنین افرادی یافت نمی شوند و چرا یـك   می و گلهرنجد  می

فرد سالمند یا بازنشسته حاضر نیست با بیماران روانپزشکی شدید ما دوست شـود و از او  
بـرای کمـك بـه     volunteerism))مراقبت کند؟او معتقد بـه جنـبش خـدمات داوطلبانـه     

اسـت و بیمـاران را در تنهـایی خـود تنهـا      بیماران است که جایش در کشـور مـا خـالی    
 گذاشته شاید که در آینده ایمان گروههای ایمانی به یاری آنها بیاید.

پردازد اناار نـه یـك    می "کوپینگ و سازگاری دینی"کوئنیگ در بخش دوم وقتی به 
را درون مایـه قـوی و پایـداری در     "دیـن و دینـداری  "محقق که یك مومنی اسـت کـه   

چه موارد خفیف بیماریها و  -داند می و بحرانهای زندگیها  ه انواع استرسسازگاری با هم
 سپتامبر. این در حالی است که 11چه در بیماریهای منجر به مرگ و فجایعی ملی چون 

و بی دینی اروپای شـمالی در قـرن    )نابهنجار( او با واقع بینی تمام از دینداری پاتولوژیك
نی و نیز ازخرافات یـا تحریفهـای دینـی بـی اثـر در      و کم رنگ شدن سازگاریهای دی 20

سازگاری)کوپینگ( به خوبی صحبت دارد و پ  از بیان فاکتورها و متغییرهای گونـاگون  
 هشـدار انـد   ژنتیکی، شخصیتی، روانی، فضیلتی، و عبادی که برخی مثبت و برخی منفـی 



م، و در قضـاوت  دهد که در ملالعه علمی دین و معنویت به روشهای مرسوم تن ندهی می
و نیز هر نـوع دیـن و ایمـانی بـدون      بالینی هشیار باشیم که هر نوع رشد و تربیت دینی،
بـرای   گویـد  مـی  اسـت مفیـد نیسـت. او    توجه به عمل کرد واقعی آنکه رسالت پیامبران

رسیدن به نتایج معتبر تـر الزم اسـت در ایـن حـوزه بـه ملالعـات طـولی و آینـده ناـر          
 بپردازیم.

این کتاب در پرداختی متعهدانه به رنج دیـدگان از اسـترس و   های  و یافتهدقت عمل 
بیماران شایع نوروتیکیاست که حجم عظیمی از بار بیماریها را بر دوپ افراد، خانواده ها، 
دولت و بیمه گذاشته است. در جای دیار کتاب از روی برگرداندن بسیاری از بیمـاران از  

که شـیوعی بسـیار    PTSDاره دارد. این شامل بیماران مذهب به عنوان یافته جدیدی اش
مراکـز  "شود و این در حالی است که کتاب بـر ضـرورت ایجـاد     می در کشور ما دارند نیز
برای ایناونه بیماران تاکیـد دارد. زیـرا کـه روشـهای سـنتی آمـوزپ و        "مشاوره معنوی
افراد پاسخاو نیسـت  دیار برای این  -همچنان که در کشور ما چنین است -تبلیغ دینی 

 نیازمند است.ای  و روشی علمی، بالینی و مشاوره
بـا گونـاگونی و    -بیماری وسواسبه ویژه انواع وابسـته بـه باورهـا و تشـریفات دینـی      

در طول تاریخ به ویژه در جوامع دینی با ابتالی بزرگانی چون خواجـه   -شدتهای متفاوت
و تعـالی و   موجـب کشـفیات و ابـداعات   یـا   عبداهلل انصـاری تـا دیارسرشناسـان تـاریخ،    

کارامدی برای بشر شده است و یا پیامد آن بالیی در جان مبتالیان یا اطرافیان و پیـروان  
آنها شده است. این کتاب نکات جدیدی و فقط گشایش بابی در وسواس دارد کـه خیلـی   

 و در کمـك بـه پـژوهش درمـان وسـواس     هـا   دقیق و مفید است و امید است این یافتـه 
 مذهبی که تباه کننده جامعه است،جامعه پزشکیرا یاری دهند.های  وسواس

بسیاری نشان داده کهدینداری ،حمایت وسـیع دینـی، معنـوی، روانـی،     های  پژوهش
سـالی اسـت کـه     30اجتماعی و فرهنای به همراه دارد. اما بـر خـالف انتظـار، بـیش از     

 کـه  بهانـه  ایـن  بهاری در کشورمان بیماران ما از گرفتن حمایتهای نوین اجتماعی و مدک
و امـام علـی )ع(    دارد وجـود  کشورمان رسمی دین در و معنوی دینی حمایتهای چنین

 خـدمات  و نیـز هـا   مددکار بزرگ تاریخ دین بوده است، محروم شده اند، و نیـز دانشـکده  
حمایـت روانـی و اجتمـاعی در مراکـز     هـای   تضعیف، و بودجه هابیمارستان در مددکاری
ی مددکاری و دانشااهی تا حد صفر کاهش پیداکرده است. با این اتفاق که ناشی از رسم

ــن     ــاعی در دی ــی اجتم ــای روان ــود حمایته ــری از وج ــره گی ــك در به ــل پاتولوژی تحلی



است،نیازمنداناین خدمات در مشکالت وسیع خود تنها گذاشته شده اند. برداشت درست 
ناشناس مواد غذایی تنها یك یا چند نمونه از  با توزیع شبانه و تر اینست که امام علی)ع(

ساده ترین روشهای کمك به نیازمندان را در آن دوران بربریت به جامعـه بشـری نشـان    
قـرن بعـد کـه همـه موضـوعات اجتمـاعی و حمـایتی بـه          15داد، اما امروز و نزدیك به 

در علـم و دیـن   نوینی در ایـن بـاره   های  پیچیدگی ویژه این دوران رسیده، نیازمند یافته
توانـد   مـی  هستیم. البته منهم چون کوئنیگ معتقد نیسـتم کـه حمایـت دینـی معنـوی     

جایازین دیار حمایتها شود اما همچنان که در این کتاب آمده اسـت ماننـد او معتقـدم    
ملالعات در این حوزه سرمایه و کار بزرگی خواهـد و بیشـترین بـار ایـن ملالعـه را الزم      

مـرتبط بـه   هـای   ین توانمندسازی روانی اجتماعی و دیار حرفهاست مددکاران، متخصص
 عهده بایرند.

در پایان تبریك صمیمانه خود را به جناب آقای دکتر طهماسبی پور و همکـارانش، و  
نیز ناشر محترم کتاب برای حسن انتخاب و کوشش طوالنی شان در ترجمه و نشر کتاب 

علمی و دینی با گنجانیـدن ایـن   های  حوزه ابراز داشته آرزومندم مدیران و تصمیم گیران
درسی در حـوزه و دانشـااه تعهـد خـود را بـه غفلـت        کتاب به عنوان یك منبع آموزشی

طوالنی که در حق بیماران و ملالعات نقش ایمان در تامین سالمت شـده اسـت جبـران    
 نمایند.
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 مقدمه

 
دینی نیست که به بیماری روانی پرداخته باشد. من نیـز در مـورد هـیک یـك از ادیـان جهـان       ی  این کتاب یك رساله

 و یـا حتـی مـذهب خـودم کـه مسـیحیت      ، بـودا  یا، هندو، یهودیت، توانم در مورد اسالم نمی تخصص ندارم و از اینرو
هـا   آنتـثثیر   مذهبی وهای  مختلف در آیینهای  بررسی تفاوت ایدئولوژی، صاحب نظر باشم. هدف این کتاب، باشد می

در مـورد ارتبـام مـذهب و سـالمت روان و چاـونای ارائـه       نظیری  بی بلکه اطالعات علمی، باشد نمی بر سالمت روان
 دهد. می به دست خوانندگان، خدمات سالمت روان از سوی مسیحیت و دیار ادیان جهان را

برخـورد  ، ار مشکالت هیجانی یا روانـی هسـتند  با افرادی که دچها  است و سالپزشکی  روان تخصصی منی  رشته
را در هـایی   پـژوهش ، کنم. طی بیست سـال گذشـته نیـز    می                                که واقعا  دوستشان دارم و درکشانهایی  داشته ام؛ انسان
مصـرف   سـوء  خـدمات ی  اداره، انجام داده ام. از اینـروی ، مذهب بر سالمت روان و بهزیستی افرادتثثیر  مورد چاونای
 -ایمـان هـای   از من خواست تا نقش سازمان 4در دپارتمان خدمات انسان و سالمتی ایاالت متحده روان مواد و سالمت
مواد به افراد نیازمند بررسی نمایم. این تجارب موجـب شـد تـا    مصرف  سوء خدمات سالمت روان وی  ئهابنیان را در ار

 تصمیم به نوشتن این کتاب بایرم.
علوم دینی آگـاهی دارم و بـرای آن ارزپ و   تثثیر  ستم اما نسبت به نقش واگرچه من کارشناس مسائل مذهبی نی

            ، تقریبـا   اول اسـتعمار هـای   خداوند و نیز روابط بین خداوند و جهان( از همان سالی  ملالعه) احترام قائلم. علوم دینی
 بـه ویـژه  ، سـیحیت متـثثیر   قـرار داده اسـت.  تـثثیر   اجتماعی و سیاسی را در ایـاالت متحـده تحـت   های  جنبش تمام

و حتـی  ، پزشـکی هـای   سیسـتم مراقبـت  ، اجتمـاعی هـای   ارزپ، سیاسیهای  حزب، بر حکومت، مسیحیت پروتستان
، مذهبی را در خدمت رسانی بـه فقـرا  های  اگر بخواهیم که نقش سازمان، تشکیالت علمی ما بسیار زیاد است. بنابراین

دینـی و  هـای   بایست نسـبت بـه جریـان    ، میدریابیم، دید هستندو افرادی که دچار بیماری روانی مزمن و ش، بیماران
 مختلـف  مـذهبی هـای   سالمت روان از سـوی گـروه  های  مراقبتی  مذهبی مختلف شناخت داشته باشیم. الاوی ارائه

بـه  رجوع کنید(. از اینرو و نیـز   7)در این باره به فصل  داشته باشد.ها  این گروه مذهبیهای  دیدگاه تواند ریشه در می
                                نهایتا  اینکـه آنچـه در ایـن     از کارشناسان مسائل مذهبی مشورت گرفتم.، خاطر اطالعات مذهبی محدودی که داشتم

 از مذهب نیز کمك کند. تواند تا حدودی به درك و شناخت بهتر می خوانید می کتاب
د خواندن یا نخواندن این خواننده راحت تر بتواند در مور و اما مخاطبان این کتاب چه کسانی هستند؟ برای اینکه

 کنم. می دو گروه عمده از مخاطبان این کتاب را معرفی، کتاب تصمیم بایرد
 

 پردازند. مي مراقبت سالمتهای  افرادی که به فعالیت
و مراکـز آمـوزپ   ها  دانشااه، پژوهشاران، برنامه ریزان خدمات سالمت عمومی، این کتاب برای مجریان سالمت روان

و دیار کارشناسان مسائل سالمت که مایلند نقـش مـذهب   ، پردازند می ربیت متخصصان سالمت روانپزشکی که به ت
نوشته شده است. از جمله ملالـب  ، یا تهدیدی( برای بیماران هیجانی یا روانی بهتر درك کنند) را به عنوان یك منبع

در مـورد  ، 2000که قبـل و بعـد از سـال    است هایی  شرح پژوهش، باشند می این کتاب که برای این افراد بسیار مفید
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، 4، 3های  فصلاند ) و اختالالت روانی شدید و مزمن صورت گرفته، بیماری روانی، روابط بین مذهب و هیجانات مثبت
هـم بـرای   ، (6فصـل  ) تاثیرگذاری مذهب بـر سـالمت روان و نیـز بحـث در مـورد مـداخالت مـذهبی       ی  (. نحوه 5و 

ایمـان بنیـان مـذهبی مسـیحی و غیـر      هـای   کـه سـازمان  هایی  جالب خواهد بود. بخشدرماناران و هم پژوهشاران 
 7های  فصل) کنند می مل توصیف و طبقه بندیرا به طور جامع و کا، دهند می مسیحی که خدمات سالمت روان ارائه

پردازنـد؛   مـی  انبرای افرادی جالب خواهد بود که به ارائه و هماهنای خـدمات سـالمت رو  ، (جلد دوم کتابدر  12تا 
افرادی کـه خـدمات   ،                                    در هیک جای دیار نیامده است. نهایتا ، چرا که این چنین اطالعاتی تا آن جا که من آگاهی دارم

پـژوهش در  های  که به موانع و راه حلهایی  توانند از فصل ، میکنند ریزی می برنامه آتیهای  سالمت روان را برای سال
سـالمت  بهره گیرند؛ آن هم در شرایط کنـونی کـه منـابع    ، پردازند ها می کارگیری آنخدمات ایمان بنیان و بی  حیله
 به سرعت رو به افول است.، برای جوامعی که در معرض خلر هستند،                    خصوصا  در سلح دولتی، روان
 

 کارشناسان مذهبي
نوشته شـده کـه    مذهبی و دیار کارشناسان، اساتید علوم دینی، روحانیون، این کتاب همچنین برای مشاوران مذهبی

کنند باید به افرادی که دچار بیماری هیجانی هستند کمك کننـد و یـا اشخاصـی را بـرای چنـین امـری        می احساس
سـالمت  هـای   خی مـذهب و مراقبـت  ی(؛ ارتبام تـار 11تا  7و  1های  فصل) و اجتماعات با ایمانها  انتربیت کنند. انس

(؛ و مـوانعی کـه بـر سـر راه     5و ، 4، 3هـای   فصـل ) ذهب و سالمت رواندر مورد ماخیر های  (؛ پزوهش2فصل ) روان
تواننـد   مـی  (؛ از جمله مباحثی هسـتند کـه  14و  13های خدمات وجود دارد )فصلی  ر ارائهایمان بنیان دهای  سازمان

ایمـان کـه بـه    اجتماعات بـا  برای آن دسته از متخصصان مذهبی یا ، برای این گروه از افراد جالب باشند. عالوه بر این
منابع دیاری نیـز در  ، جهت رفع نیازهای اجتماعاتشان احتیاج دارندهایی  طراحی برنامهی  اطالعات بیشتری در زمینه
 آخر کتاب معرفی شده است.

کوتـاه  هـای   دوره، دانم که چند اصلالح را توضیح دهم. منظور از مشکالت هیجانی در این کتاب می در اینجا الزم
ـ    می یا دیار مشکالت مرتبط با خلق یا شادمانی، اضلراب، افسردگی مدت و بلند مدت نیـز بـه    یباشـند. بیمـاری روان
 کنـد.  مـی  و دیار اختالالت روانـی دراز مـدت یـا اخـتالالت جـدی شخصـیت اشـاره       ، اختالل دو قلبی، اسکیزوفرنی

انـد(. مشـکالت هیجـانی و    اصلالحات دیار در بخش واژه نامه در آخر کتاب به طـور دقیـق تـر توضـیح داده شـده      )
کنند. افراد با ایمان در طول تاریخ همـواره سـعی    می و تنهایی، سردرگمی، نومیدی، افراد را دچار ترس، یبیماری روان
که بیماران را در خالص شدن از دست مشکالتشان کمك کنند و یا حداقل در طول مـدت بیمـاری در کنـار    اند  کرده
نـد  جنایتی کـرده بود ها  را انتخاب کرده بودند و نه اکثریت آنها  ز روی اختیار این بیمارینه امبتال باشند. افراد ها  آن

شدید های  آسیبیا، تجارب دوران کودکی، یکیبوده اند. بلکه بیشتر مسائل ژنت که باوییم سزاوار چنین درد و مشقتی
ده اسـت. بسـیاری هـم آن را تقـدیر و     را گرفتار چنین شرایط دردناك و خلرناکی کرها  دوران بزرگسالی است که آن

 دانستند. می فردسرنوشت 
گوییم؟ شاید نشان از یك ندای دعوت داشته  می آنااه چه، اما اگر معنای دیاری در این چنین زندگی نهفته باشد

هـا   ده و آنمراقبت کر دهد تا از بیماران می را در اختیار دیاران قرار توان گفت که بیماری روانی فرصتی می باشند. آیا
آمد؟ اگر درد و رنج بیمـاران سـبب    نمی را مورد مهر و محبت خود قرار دهند؛ فرصتی که در غیر این صورت به دست

آنااه چه باید باـوییم؟ در واقـع در   ، آسایش و راحتی خود را فدا کنند و به بیماران کمك کنند، شود تا افراد با ایمان
توان گفت که بیماران روانی به سـان   می کند؟ آیا می کسی کمك دریافتکند و چه  می چنین حالتی کیست که کمك

 نمایـان ، یابنـد  مـی  معـدودی بـه آن دسـت   ی  نوری هستند که راه باریك رسیدن به زندگی واقعـی را کـه تنهـا عـده    
، دهـد  می ننشاها  بایست طی کنند به آن می دیارهای  انی راهی را که انسانتوان گفت که بیماران رو می کنند؟ آیا می

 معنای انسـانیت را بـه بهتـرین شـکل نشـان     ، نسبت به بیماران روانیها  محبت و خدمات آن، و به همین خاطر توجه
ممکن است؟ آیا معنای ایـن حـرف   ها  و بدون وجود درد و رنج آن دهد؟ آیا چنین امری بدون کمك بیماران روانی می



هـا   بین خود نیاز دارند تا بتوانند نقش خود را در مراقبت از انساناین است که اجتماعات مذهبی به بیماران روانی در 
 به طور کامل ایفا کنند؟ چنین مسئله ایی ارزپ آن را دارد که در موردپ فکر کنیم.

توان گفت که کمك کردن به بیماران روانی مستلزم آن است که فرد خود این چنین درد و رنجی را تجربـه   می آیا
بینش و محبت الزم را برای کمك صادقانه به چنین افرادی به دسـت  ، ن یك درمانار زخم خوردهکرده باشد تا به سا

بـه معنـای واقعـی    ، کننـد  مـی  کند تا آنچه را بیماران تجربـه  می کمكها  آورده باشد؟ یعنی نوعی از آمادگی که به آن
همـه  بایسـت   ، میپزشکی مدرنهای  نبهترین درمارغم  علی کههایی  بشناسند و درك کنند. این ندای دعوت برای آن

 امری جدی است.، با یاس و نومیدی زندگی کنند و بار سناین اضلراب را به دوپ کشند روزه
افـرادی کـه دچـار مشـکالت     ی  نهفتـه هـای   و توانـایی هـا   تاریفو گرها  هستید که راجع به مخمصهمند  عالقه اگر

ملـالبی  ، دهـد  می انجام داده وها  نچه که مذهب به نفع یا ضرر آنو نیز در مورد آ، هیجانی یا اختالالت روانی هستند
خواهید در مـورد افـراد و اجتماعـات بـا ایمـان کـه بـه         می شود. اگر می خواندن این کتاب به شما توصیه، را بیاموزید

ر استرس روانی مذهب بتثثیر  چاونای، روابط تاریخی بین مذهب و بیماری روان، پردازند می مراقبت از بیماران روانی
پ  بـا مـا   ، ملالبی بیاموزید، با ایمان در رفع نیازهای بیماران روانیهای  انسانی  و نیز اقدامات کنونی و آینده، منفی

 همراه شوید.
 


