
  
  
  
  
  
  

  معرفی نویسنده
  

 2ایسوشناسی دانشگاه والپر شناس بالینی و استادیار دانشكده روان روان 1ملوین نلسون دكتر جیمز
در  او. ایـن دانشـگاه اسـت   ژاپنی  _ م، عضو هیئت علمی دانشكده مطالعات چینی1987از سال 

شناسی مشغول بـه   التحصیالن و مدیر گروه روان های مشاوره فارغ این مدت به عنوان مدیر برنامه
 اس بـالینی، مطالعـات خـود را بـه سـمت     شـن  به عنـوان روان  كار بوده است. دكتر جیمز نلسون

همراه با برخی همكاران خـود،   نلسونفرهنگی سوق داد.  شناسی میان شناسی عصبی و روان روان
هدف عمده این پژوهش، تمركـز   حقیقاتی مهمی را در چین شروع كرد؛ت م، برنامۀ1990در سال 

 زمینـۀ  افزون بر ایـن تحقیـق، پـیش   های فرهنگی در افسردگی و شخصیت بود.  بر مطالعه تفاوت
همان در مركـز ملـی تحقیقـات    به عنوان استاد می اوساله  اطالعاتی دكتر نلسون شامل حضور یك

و دو دوره بـه عنـوان    4آنجلـس  و لُس 3های كالیفرنیا در دانشگاه آمریكایی سالمت روان _ آسیایی
 در دانشگاه والپرایسو (تمركز بر مطالعه فرهنگ و آداب و رسـوم چینـی)   Hangzouhمدیر برنامه 

و  بـودا  آیـین شناسی تطبیقی مسیحیت و  فرهنگی و روان شناسی میان های روان در حوزه. او است
 اوكند. در حـال حاضـر    تدریس میرشناسی و كارشناسی ارشد شناسی نابهجار در سطوح كا روان

 شناسی، روانحاضر نیز با نام پژوهش  5شناس بالینی دارای مجوز در ایالت ایندیاناست. تنها روان
  .است و معنویت دین با آنشناسی و ارتباط  متمركز بر مسائل تئوریك در روان 6دین و معنویت
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  مقدمه
  

شناسـی   هـای ادیـان الهـی اسـت. روان     دین، آبشخور نیاز معنوی است و معنویت نیز از فـرآورده 
شناسی دین،  پردازد و روان فرایندهای ذهنی انسان میدانشی تجربی است كه به مطالعه رفتارها و 

هـای دینـی و    شناسی است كه تنها بر مطالعۀ علمـی رفتارهـا، باورهـا و تجربـه     ای از روان شاخه
  شناختی توجه دارد. معنوی را با رویكرد روان

اسـت و امـروزه    (APA)شناسـی آمریكـا    شناسیِ دین شاخه سی و ششـم انجمـن روان   روان
ها و مجـالت علمـی روزافـزون     لمی باالیی در سطح جهان دارد؛ كتاب، منابع، پژوهشجایگاه ع

سـال   120شناسـی، در حـدود    شناسی دین تقریباً در كنار روان شاهدی بر این مدعا هستند. روان
انگلیسی، آلمانی و فرانسوی رشد و گسترش یافت.  _ قبل متولد شد و در قالب مكاتب آمریكایی

شناسی دین نیز در چند دهۀ اخیـر   پژوهی، روان به رشد فزاینده معنویت و معنویتامروزه با توجه 
ویژه در كشورهای ژاپـن،   های جدی، حتی در منطقه آسیا به با اقبال بیشتری مواجه شد و پژوهش

هندوستان و ایران نیز دنبال شدند و ادیان شرقی بودایی و هنـدویی و نیـز دیـن اسـالم موضـوع      
هـای   آورد هـای كیفـی و روی   اند. افزون بر رویكردهای تجربی و كمی، پژوهش تهمطالعه قرار گرف

  اند. شناسی دین نمود یافته تفسیری نیز در روان
، یكی از آثار مهم در این عرصـه  نلسون ، اثر جیمزشناسی، دین و معنویت روانكتاب حاضر با نام 

  های ذیل از میان منابع مشابه برای ترجمه انتخاب شده است: توجه به ویژگی است. این اثر با
شناختی؛  شناسی، مبانی فلسفی و مباحث روان مبانی دین بررسیجامعیت نسبی آن از جهت   .  1

  شناسی دین؛ ویژه موضوعات مختلف روان به
  و هندو؛ معرفی اجمالی ادیان مهم مورد بحث، از جمله: مسیحیت، بودا  .  2
  های مختلف؛ رویكرد علمی و منصفانه به مباحث و نظریه  .  3
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  ویژه پوزیتیویسم؛ های گوناگون، به طرفانه دیدگاه بررسی انتقادی و ارزیابی بی  .  4
  گذارانه به نقش، جایگاه و كاركردهای دین؛ نگرانه و ارج نگاه واقع  .  5
شناسی دیـن بـه چشـم     كه در نوع منابع روانهای مربوط  اشاره به اسالم و برخی پژوهش  .  6

  های افراطی در كشورهای اسالمی؛ خورد و حتی تحلیل علمی منصفانه برخی حركت نمی
  شناسی و معناشناسی در چیستی دین و معنویت؛ های لغت تحلیل  .  7
عصبی و  زیستیگرایی،  پویشی، انسان  شناسی از قبیل روان نگاه به رویكردهای مختلف در روان  . 8

  شناسی تكاملی و نیز رویكردهای گوناگون در الهیات، مانند پدیدارشناسی، تفسیری و...؛ روان
  شناسی؛ . كوشش جدی در برقراری گفتگوی دوسویه میان دین و روان9

  انداز برای آینده. ویژه نگاه راهبردی و مطرح كردن چشم تازگی و جدید بودن اصل كتاب، به. 10
خـورد از جملـه: توجـه كـافی نكـردن بـه        ها نیز در این كتاب به چشم می كاستی البته برخی

هایی در برخی مباحـث مربـوط بـه اسـالم و ابهـام در برخـی        ادیانی، چون اسالم و یهود، ضعف
  اند. هایی به كتاب اضافه شده ها تا حد امكان، تعلیقه موضوعات؛ كه در این قسمت

سر گذاشت: در ابتدا متن كتـاب در دو دوره از   پشت فرایند ترجمۀ این كتاب مراحل چندی
هایی از آن نیز  شناسی در دانشگاه ادیان و مذاهب قم تدریس شد و بخش های دكتری دین كالس

به عنوان تكلیف كالسی از سوی دانشجویان ترجمه شدند. در حین تدریس و ترجمه نخستین با 
اضافات و تعلیقه، به عنـوان یـك پـروژه در     های بارز كتاب مواجه شدم و ترجمه كتاب با ویژگی

های الزم و با  شناسی پژوهشگاه پذیرفته شد. بار دیگر همه كتاب با دقت شورای علمی گروه روان
و تكمیـل شـد. در    ترجمـه  های آغازین از سوی همكارم آقای قربـانی  استفاده اجمالی از ترجمه

های بیشتر اعمـال   ا با متن اصلی مقابله و اصالحات الزم و دقته فصل بعد بار دیگر همۀ مرحله
و دكتـر محمـد    بزرگـی  ند. در مرحله نهایی، این اثر را استادان ناظر، آقایان: دكتر مسعود جاندش

  د كه در حد امكان اعمال شد.آن را ارزیابی كرده و نكاتی را متذكر شدن فرد خدایاری
انـد، بیشـتر نـاظر بـه توضـیحات       مواردی كه به صورت تعلیقه در پایان هر فصل اضافه شده

تر از برخی نكـات مـبهم و نیـز نقـدهایی نسـبت بـه        تر و جزئی تر مطالب متن، تبیین كامل افزون
هـا و   زیرنـویس مـا همـاهنگی نـدارد.     مباحث كتاب است كه با فرهنگ اسالمی و مبانی فلسفی

نوشت و داخـل قـالب [] از مترجمـان اسـت.      عبارات داخل پرانتز از نویسنده كتاب و موارد پی
نامه آخر كتاب تعریـف شـده و یـا     های داخل متن كه پررنگ شده، در اصطالح واژگان یا عبارت

  توضیحی برای آن آمده كه براساس متن اصلی كتاب است.
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شناسی و نیز به عنوان مـتن   شناسی و روان های دین ای رشتهاین كتاب به عنوان منبع درسی بر
توانـد   دیـن قابـل اسـتفاده اسـت. ایـن منبـع مـی        شناسی درسی برای درس روان درسی یا كمك

ای و  شناسی دیـن و معنویـت بـه صـورت مقایسـه      های بسیار در حوزه روان بخش پژوهش الهام
قال، حمد و سپاس به درگاه ایزدی بـرای  تطبیقی، یا مستقل و موضوعی باشد. حسن ختام این م

انـد:   این توفیق علمی و تقدیر و تشكر از همه عزیزانی است كه در این اثر علمـی سـهمی داشـته   
، اهللا سـیدمحمد غـروی   شناسی آیت مسئوالن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مدیر محترم گروه روان

، و نیز دكتر رامین آموخته فرد و دكتر محمد خدایاری بزرگی مسعود جان علمی آقایان دكترناظران 
خـواهی از آسـتان اربـاب معرفـت از      دریغ در ترجمـه؛ و بـاألخره پـوزش    های بی برای راهنمایی

پذیر و نیز التماس و استدعا از همۀ استادان، دانشجویان و خوانندگان نا خطاهای احتمالی اجتناب
  فرهیخته برای اهدای نقدها و پیشنهادهای علمی.

 و امیر قربانی مترجمان: مسعود آذربایجانی
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دسـت بـه كـار مطالعـه و نگـارش       شده بودند،شناسانی كه مجذوب دین  طی قرن گذشته، روان
دانان و محققان دینی به این ادبیات و آثـار واكـنش نشـان داده و گفتگـویی      یالهآن شدند.  ۀدربار

بنیادین مـا از انسـان و جایگـاه او در جهـان هسـتی       های برداشتاند كه به  را شكل دادهجذاب 
شـكل   تبـادل نظرهـا   از ایـن شود. كتاب حاضر درآمدی بر گفتگوهای مهمی است كه  مربوط می

  گرفته است.
این مطالعه مستلزم ، نخست :شناسی و دین به چند دلیل دشوار است ن روانایمگفتگو  بررسی

اغلـب فاقـد    ،شناسی دارند روان ۀشناسی و دین است. افرادی كه زمین روان ۀشناخت هر دو حوز
از دانان نیز  احتمال، الهی بهآنها را دارند و  ۀهایی دینی هستند كه قصد مطالع تفهمی استوار از سنّ

نیازمند ابزار مفهومی  یادشده ۀطالع، مدومنیستند. مطلع شناسی  ها در روان ترین پیشرفت تازه روند
شناسی  دهی مطالب و فهم مسائلی اصلی است كه در هر اقدامی برای پیوند علم روان ای سامانبر

توان  در آثار فیلسوفان علم می ، برای مثال،. این مفاهیم را در بسیاری از جاهاهستند با دین دخیل
 ،ندارنـد  فلسفی و الهیاتی كـاملی  ۀشان برای كسانی كه زمیناند و اغلب فهم اما آنها پیچیده یافت،

هـای شخصـی و    ، نویسندگانی كه در این زمینه دست به قلم هستند، بـا زمینـه  سوم ؛دشوار است
اند. ایـن امـر گرچـه موجـب تنـوعی       شناسی و دین روی آورده روان ۀآكادمیك مختلفی به مطالع

  سازد. شود، فهم و تسلط بر مطالب را كامالً دشوار می العاده در گفتگو می فوق
ین دالیل، چرا باید برای فهم این گفتگو تـالش كنـیم؟ مـن همـراه بـا بسـیاری از       با توجه به ا

شناسـی و دیـن چیزهـای سـودمندی بـرای گفـتن بـه یكـدیگر دارنـد.           اندیشمندان، معتقدم روان
آن و از  سـو، دقـت خودآگـاهی    دهد، تـا از یـك   شناسی منابعی از علم را در اختیار دین قرار می روان

مورد استفاده برای تعقیب اهدافش را ارتقا بخشد؛ دین نیز ذخـایری عظـیم   های  سوی دیگر، روش
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شناسی  از حكمت انباشته را دربارۀ سرشت آدمی و نحوۀ رسیدن به زندگی شایسته را در اختیار روان
پاسـخ  انتظار شنود،  همزمان با اینكه هر كدام از دو حوزه اظهارات طرف دیگر را می دهد. قرار می
هیاتی به نظریـه و  اهمیت حیاتی نیز دارند. برای نمونه، واكنش الو البته اینها جود دارد نیز ویا نقد 

كنـد كـه بـه آن حـوزه جهـت       اصالحات ارزشمندی را فـراهم مـی   ۀزمین ،شناختی پژوهش روان
شـود   نگاشته می منظر گفتگوییكند. بنابراین، كتاب حاضر از  میاجتناب از خطا و بدفهمی كمك 

دانان و محققـان   یالهشناسان،  ن روانمیاپردازد كه  گفتگوها و نقدهای مهم می برخیو به بررسی 
  هدف معطوف به گفتگوی آن است.بیانگر در عنوان این كتاب » و« ۀشود. واژ دینی مبادله می

شناسـی   نخست، رواناست. برخی مفروضات حامل شناسی و دین  به روان ییرویكرد گفتگو
اند. بنابراین، باید در این  شوند كه هر دو قابل احترام برابر گفتگو تلقی میدو طرف  هو دین به مثاب

گرچه گفتگـو موجـب    ،پژوهش تالش كنیم تا از ترجیح یكی از طرفین بر دیگری بپرهیزیم. دوم
عیـب و   بـی نظـام  یك ساختاری را برای جای دادن هر دو قلمرو در ولی شود،  می جذاب یروابط
بـازگو كـردن بـرای     بـرای  بسـیاری های  شناسی و دین حرف چند روانهر ؛كند ایجاد نمی نقص

ن دو ای میـا  ای كه همواره فاصـله  به گونهآنها متفاوت است،  های روشیكدیگر دارند، اهداف و 
  حوزه وجود دارد.

،  __ بـرم  به قلم مـی  و من از این منظر دست __گرچه تمركز كتاب حاضر بر مسیحیت است 
ین سهیم دشناسی و  روان میاندر گفتگو  ای چشمگیر گونه نیز به ژه آیین بوداوی ولی آیین هندو، به

ت خواهد های اصلی كتاب نیز به بحث از اطالعات مرتبط با این دو سنّ رو، بخش اند. از این بوده
انـد و   برخی ادیان بزرگ دیگر را چندان مورد مطالعه قرار نداده ،شناسان پرداخت. متأسفانه، روان

 ترتیب، حجم از گفتگو برای بحث و تبادل نظر در دسترس نداریم. بدین یكدستیبنابراین، میزان 
اسالم  تنها مواجهۀ مختصری باو اختصاص دارد اندكی از مباحث این كتاب به آیین یهود  بسیار

كه این  شوندهایی نائل  پیشرفتچنان به های آینده  نظریه و پژوهشدوارم كه امیخواهیم داشت. 
  شناسی داشته باشند. در گفتگو با روان تری محوری مهم دینی نیز جایگاههای  تسنّ

  كتاب حاضر نقشۀ
ای هستند كه در قالب یك جلد یا  میراث غنی و گسترده ،شناسی، دین و معنویت های روان حوزه

 نقـاط تالقـی و اشـتراك    زمینـۀ . حتـی آثـار و ادبیـات در    گنجنـد  مـی نای از مجلـدات   مجموعه
گـزینش   ،این، در یـك اثـر علمـی، ماننـد ایـن كتـاب      . بنابرشناسی و دین نیز فراوان هستند روان
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ام تـا   مجموع، تـالش كـرده  ۀ بحث از آنها خواهیم داشت. درمطالب و نحو ۀدشواری برای گستر
ها و مسائل اصلی مهم كه گفتگو در آنهـا   و به حوزهآورده م فراهرا نگاهی كلی به این حوزه  ۀزمین

 ۀالمعـارف، بنـابراین، همـ   ةرئنـه دا  ،كتاب درسی است ، یكاشاره كنم. اما این اثر ،دهد روی می
طـور كامـل در    شناسی، دین و معنویت را به روان ۀهای اصلی مرتبط با حوز نویسندگان و پژوهش

یك مجلد ممكن یا مطلوب نیسـت.   ۀچنین كاری در محدود نداد آن نخواهید یافت. البته انجام
معـرّف   هآنها به مثابمهم  یها یا آرا و بر شخصیت كنیمدر عوض، مهم این است كه گزیده عمل 

برای فهـم وضـعیت موجـود ایـن      داشته باشیم.های مختلف تمركز  و دیدگاهمورد عالقه مسائل 
متمركـز  مسـائل گونـاگون    ازهـای جدیـد    ی پـژوهش ها و برداشت ها گفتگو، باید بیشتر بر یافته

گفتگـو  ارتباط با مباحث جاری در نظر داشت. این  هنگامتر را نیز  آثار قدیمی باید هرچند باشیم؛
 دارایشناسـی   شود كه برای روان شناسی دین می شناسی و انسان شامل بحث از تحقیق در جامعه

رسانیم كه از گفتگوی  اصلی به پایان میونی موضوع یا مضماهمیت است. هر فصل را با بحث از 
  پدید آمده است. این زمینهشناسی و دین در  روان

  :ایم مطالب این كتاب را در چند بخش تقسیم كرده
توجـه بـه ایـن موضـوع در     پردازد.  شناسی و دین می وی روانگفتگ ۀه اصول پای، ببخش یكم

ر مفید خواهد بود. بنـابراین، فصـلی را بـه    علم و دین بسیا تر میان ی از گفتگوی گستردهچارچوب
گرایـی) و اطالعـات تـاریخی (ماننـد،      گرایـی، مـاده   ل، طبیعـت امثبرای معرفی مفاهیم فلسفی (

ه ك چنان ای فهم رابطۀ علم و دین الزم است؛ایم كه بر ویستی) اختصاص دادهیهای پوزیت جنبش
هـای   تبرای كسانی كـه بـا سـنّ   . صورت گرفته استشناسی نیز   در خصوص خود روانكار این 

فصلی با مـرور اجمـالی بـر آیـین      ،شناسی و دین آشنا نیستند بزرگ دینی مطرح در گفتگوی روان
  و مسیحیت نیز اختصاص یافته است. هندو، آیین بودا

كه در طول  هستندشناسی و دین  های اصلی گفتگوی روان شامل حوزه، های دوم و سوم بخش
بـه شـرح مختصـری از رویكردهـایی بـه ایـن موضـوع         ،. بخش دوماند شكل گرفته قرن گذشته

از شـده   مطـرح انـدازهای   در آینده محوریت خواهند داشت، مانند چشماحتمال،  بهپردازد كه  می
  مدرنیسم. و پست اعصابعلوم  سوی

ایـن   بیانگرانسان پرداخته و  های مهم تحول مطالب مرتبط با حوزه بندی ه جمع، ببخش سوم
تحـول معنـوی   در فهم فراینـد  را د ما نتوان می روایتیشناسی  های نوین در روان است كه پیشرفت

  د.ننكمك رسا
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شـود. دیـن و    شناسـی و دیـن بحـث مـی     ربردهای عملی گفتگـوی روان ، كابخش چهارمدر 
را  افرادی هستند های وجود انسان شریك هستند. آنها امیدوار شناسی در پرداختن به ویژگی روان

. بنابراین، هـدف نهـایی ایـن    ، راهنمایی كننددر پی یافتن زندگی شاد، پرثمر و معنادار هستندكه 
توان در قـرن   كتاب كنترل نظریه و پژوهش تجربی در خدمت كاربردهای عملی است. چگونه می

هـا   وفصل چالش توانیم به افراد در حل می هایی از چه راهبیست و یكم جوامعی سودمند بنا نهاد؟ 
كند تـا   های پایانی كتاب تالش می بخش كمك كنیم؟ بخش و فراهم كردن زندگی كامالً رضایت

  .ها را مطرح سازد به این پرسش ای از پاسخ خالصه
هـای متعـدد    كه باید از حـوزه  هستند منابعیكاربرد اصطالحات و  ۀنحو ،دشوار دیگر ۀمسئل

ـ بسـیار ی ، تـا حـد  منـابع . این ه شوندبرگرفتبرای این موضوع  شـدۀ انجمـن    مطـرح  ۀ، از منظوم
بـه میـان   آثار الهیاتی یا فلسفی  ی كه سخن ازهرچند هنگام كنند؛ استفاده می 1شناسی آمریكا روان
حدی در متن كتاب خالصه شـده،   همواره مطلوب نیست. ذكر نویسندگان متعدد تاآید، این  می

هـایی   تعریـف  های پایان كتاب نامه موجود است. اصطالح منابعگرچه ذكر كامل آن در فهرست 
، مطالعـات دینـی   ۀكه معموالً نویسندگان حوزگونه  دهند، آن   مختصر از اصطالحات به دست می

  برند. كار میآن را شناسان به  دانان و روان الهی
هـایی تأثیرگـذار بـر گفتگـوی      ایـده مطرح ساختن  اصلی آثاری همچون كتاب حاضر ۀوظیف

ارزیابی اعتبار آنها  بعدی،حساس  ۀها، وظیف رو داشتن این ایده شناسی و دین است. با پیش وانر
های بسیار اثرگـذار   شخصیت یو شواهد مؤیدشان است. انجام این كار بسیار مهم است، زیرا آرا

نها وجود نـدارد،  اندكی دارند یا اساساً شاهدی به نفع آ یاه) مؤیددر این گفتگو (همچون فروید
امـا انجـام ارزیـابی كـار     د. ننمای هنگام بررسی بسیار جذاب می ،چندان مشهور نه یحال آنكه آرا

ارزیابی آنها و میـزان مباحـث    ۀند این نظریات مستلزم توافق بر نحوم نقادی نظامای نیست.  ساده
طور معمـول   بههر دو آنها  نظری یا شواهد مرتبط با این كار است. متأسفانه، یكی از این دو امر یا

همچـون   ،هـای مختلـف   اندیشـمندان حـوزه   د.نشـو  در گفتگوی دین و علم نادیده گرفتـه مـی  
را یـك دیـدگاه    مؤیـد شـواهد  ی كـه  های مؤلفه ۀدربار اغلب ،پژوهی و دین اجتماعی شناسی روان

های تجربی برای  بر وجود داده غالباًنمونه، دانشمندان  رایاختالف نظر دارند. بدهند،  تشكیل می
دانان ممكن است انواع دیگری از شواهد را  هیآنكه ال كنند، حال پشتیبانی از یك نظریه تأكید می

در خصـوص كـم و كیـف نقـدهایی كـه متوجـه        ،تر بداننـد. همچنـین   تر و مناسب متقاعدكننده
                                                           
1. American Psychological Association 
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حتـی از نـوع معتبـر     __تنوع بسیاری وجود دارد. برخی نظریـات   د،نشو های مختلف می دیدگاه
هـای   اند، حال آنكه بعضی از آنها حتی آنگاه كـه داده  ای قرار گرفته جانبه آماج نقدهای همه __ آن

هـای   هرچنـد قسـمت   ؛انـد. بنـابراین   اندكی به سودشان وجود دارد، كمتر مورد نقادی واقع شده
بـار نظریـه یـا دیـدگاهی     اعت حولكه مباحث علمی بسیاری  اند ارزیابانه در نقاطی گنجانده شده

بـه   ،هر نظریه وجود ندارد. فقدان نقد بارۀد، همواره مجال نقدهایی گسترده درنخاص وجود دار
هـا و   ارزشی آن نیست. ارزیـابی اعتبـار الیـه    بیبیانگر  ،یك دیدگاه و وجود انتقاد» اثبات«معنای 

  .انجام شودكار دیگری است كه باید  ،شناسی و دین در گفتگوی روانمتعدد خطوط 

  قدردانیابراز معرفی همكاران علمی و 
هـای   ای وامدار بسیاری از افراد در گذشته و حـال اسـت. یكـی از دشـوارترین بخـش      هر نویسنده

ها و یـك عمـر مطالعـۀ افـراد متعـدد       ای غنی از اندیشه نگارش این كتاب لزوم دربر گرفتن منظومه
طلبم. امیـدوارم   كنم و پوزش می   همكاران قدردانی میدقیق، در چند عبارت است. بنابراین، از همۀ 

كتاب حاضر خواننـده را بـه برداشـتن و مطالعـۀ منـابع اصـلی و نویسـندگان دخیـل در گفتگـوی          
  شناسی و دین وادارد. روان

اند. جـان   توجه در نگارش این كتاب سهیم بودههایی قابل  گونهبسیاری از دانشجویان من به 
فصـل   ۀی را درباریاهپیشنهاد 2انجام داده و مارك برك 12ای برای فصل  پژوهشی پیشینه 1آنراث

 7و كتـی بـرگ   6مارال تایبرت 5،كیت پاتریك 4،لیزا دائوبی 3،كرده است. كاترین آلفری مطرح 13
در گونـه كارهـا    ایـن  اند؛ منابع را بر عهده داشتهبخش اعظمی از تایپ، اصالح و بازبینی فهرست 

و جنیفـر   9اریـن وسـترمن   8،. جولی هامایدروند به شمار میتوجه ی قابل آثاری از این دست كار
 اظهار نظر كرده هاآن بارۀاز منظر یك دانشجو دراند و  ای از متن را خوانده های عمده بخش 10زیمر

اند. آنها همچنین در  داده پیشنهادپسند واقع شدن كتاب برای خواننده  و اصالحاتی را برای مورد
اند. كاترین  همكاری كرده 12نلسون و آنتونی 11نامه با كریستال فری آوری اصطالح كمك به جمع
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9. Westerman, E. 10. Zimmer, J.  

11. Frey. C. 12. Nelson, A.  



  شناسی، دین و معنویت روان      12

  

شناسی  های روان از كالس شماریاند.  در استخراج فهرست كمك كرده 2و مگان برنینگ 1رینكن
را در كتـاب حاضـر   هـا    ایـن بخـش   آغـازین  گـزارش  3و چین ودر دانشگاه والپاراسی ،من و دینِ

  .مطرح ساختندمفیدی  یاهپذیرفتند و پیشنهاد
ـ  هایی از كتا من بخش ۀالعاد همكاران فوقبرخی  تـد   4،كب را خوانده و نقد كردنـد. آل دوئ
و  8های برگزیده را مطالعه كردند، كوین موونی بخش 7و برنت اسالیف 6نانسی مورفی 5،لودویگ

 10،نوشته را خواندند. ریچارد گورسـاچ  دست ۀكل نسخ آغازینهای  نویس نیز پیش 9براون جین
شـان بسـیار   ۀ نهایی كتاب و اظهـار نظرهای در خواندن نسخ 12و فراسر واتز 11ریچاردسون فرانك

ویـژه جنیفـر    بـه  13،، ویراستاران انتشـارات اسـپرینگر   مهربانانه عمل كردند. در سراسر این فرایند
 مفیـد  یاهاند. همگی ایشان پیشنهاد كار بوده العاده حامی و كمك فوق 15و شارون پانوال 14هادلی

این اثـر   های است نقص اند. مسلم  هكردكه محصول نهایی را غنی  اند مطرح ساختهمتعددی را  و
  همگی متوجه من است.

، و ترزا و فرزندانم آنتونی ویژه همسرم جین باید از جامعۀ دینی و خانوادۀ خودم، به اینكه، سرانجام
  قدردانی كنم كه مرا صمیمانه در طی مطالعۀ همواره و نگارش متناوب این كتاب پشتیبانی كردند.

  
  ایندیانا، ایاالت متحدۀ آمریكا

 ام. نلسون جیمز
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