
 در سـال 2010 دیویـد سـینوس1 مطالعاتـی را براي 
ارزیابـی روش هـای معنـوی کـودکان و چگونگی شـناخت 
آن هـا از خداونـد انجـام داد و نتایـج تحقیقـش را با عنوان 
»چهـار راه شـناخت خـدا2، بررسـی روش هـای معنـوی 
کـودکان3« منتشـر کـرد. ایشـان طـی مطالعـات عمیـق 
الگـو  و  روش  چهـار  نهایـت  در  کـودکان،  روی  کیفـی 
معرفـی می کنـد کـه کـودکان از طریـق آن هـا بـه درکـی 

از خـدا می رسـند و در واقـع بـه خداوند احسـاس نزدیکی 
می کننـد.

اولیـن الگویـی کـه سـینوس معرفـی می کنـد، »رویکرد 
او شـناخت را مبنـاي  کالم محـور بـه معنویـت4« اسـت. 
ایمـان می دانـد و عقل و منطق را راه مهمی برای شـناخت 
خداونـد بـه شـمار مـی آورد. همچنیـن اذعـان می کنـد، 
گروهـی از کـودکان، خداونـد را از طریـق شـناخت تجربه 
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احسـاس  خداونـد،  دربـارة  گفت وگـو  راه  از  و  می کننـد 
نزدیکـی بـه خدا می کنند. ایشـان بـرای رسـیدن کودکان 
بـه درک بهتـری از خداوند، بـه مکان هایی کـه در آنجا در 
مـورد خدا صحبـت می کننـد، همچنین گفت وگـوی معلم 
و پـدر و مـادر در مـورد خداونـد و خواندن نوشـته هایی در 

ایـن بـاره، اشـاره می کند.
دومیـن روشـی کـه سـینوس معرفـی می کنـد، »رویکرد 
احسـاس محور بـه معنویـت«٥ اسـت. از نظـر او، گروهـی از 
کـودکان زمانـی بـه خداوند احسـاس نزدیکـی می کنند که 
احساساتشـان تحریـک شـود. او اشـاره می کنـد، خالقیـت، 
بیـان احساسـات، و تمایـل بـه خـدا یـک واقعیت اسـت. از 
نظـر او هنـر، راهـي کلیـدی بـرای کودکان این سـبک اسـت.
سـومین روش، »رویکـرد نمادمحور به معنویت٦« اسـت. 
در رویکـرد نمادمحـور، کلمـات از توصیف خـدا قاصرند. بر 
این اسـاس، خداوند را بیشـتر براسـاس رمـز و راز می توان 
شـناخت. جهـان طبیعـت از ویژگی هـای قابل توجـه ایـن 
سـبک معنـوی اسـت. همچنیـن، ویژگی  مهم این سـبک، 
رمزآلـود  بـودن آن اسـت. بـه نظـر او حضـور کـودکان در 
ایجـاد  باعـث  مکانـی بی سـروصدا و در دامـان طبیعـت، 

حـس نزدیکـی آنـان بـه خداوند می شـود.
معنویـت«7  بـه  چهارمیـن روش، »رویکـرد عمل محـور 
اسـت. دیویـد سـینوس سـبک عمل محـور را کامل تریـن 
سـبک می دانـد. کـودکان این سـبک زمانی که بـه دیگران 
خدمتـی می کننـد که در راسـتای عدالت اجتماعی اسـت، 
و یـا هنگامی کـه تحـت تأثیـر رفتـار عادالنـة دیگـران قرار 

می گیرنـد، احسـاس نزدیکـی بـه خداونـد می کنند.
در حالی کـه رویکـرد كالم محـور بـر اسـاس اهمیـت لغت 
اسـت، در رویکـرد عاطفه محـور بـه معنویـت، احساسـات و 
عواطـف در مرکز و هسـتة زندگـی معنوی قـرار دارند. برای 
رویکـرد نمادمحـور به معنویـت، کلمات از توصیـف خداوند 
و تجربه هـاي معنـوی قاصرنـد. جهان طبیعـی )طبیعت( از 
دیگـر ویژگی هـای ایـن سـبک از معنویـت اسـت. هماننـد 
سـبک و رویکـرد نمادمحـور، رویکـرد عمل محـور اثبـات و 
تصدیـق می کنـد کـه خداوند و زندگـی معنـوی نمی توانند 
به طـور کامـل بـرای همدیگـر توضیـح داده شـوند. اگرچـه 
ایـن سـبک معنـوی باعـث می شـود مـردم کارهایـی فراتر 
از دعـا و نمـاز و نیایـش بـرای دنیـا انجـام دهنـد و به طـور 
فعاالنـه بـه دنبـال انتقـال آن باشـند. طبق سـنت پیامبران 
و حکیمـان الهـی، هـدف انتقالـی از ایـن سـبک، تغییـر 
ناراحت کننـده و مضـر و آسیب رسـان جامعـه  جنبه هـای 
اسـت و بـر حضـور عشـق و عالقـة الهـی و عدالت تأکیـد دارد.
در حالی کـه اغلـب مردم یـک یا دو روش و سـبک غالب 
و برجسـته را ابـراز می کننـد، حالـت روحانـی و معنـوی 
سـالم، شـواهدی از تعادل بیـن این چهـار روش معنوی را 

دربـر دارد. دورشـدن از هـر کـدام از ایـن چهـار سـبک یا 
تمرکـز بـر تنهـا یک سـبک، ممكن اسـت بـه افراطي  گری 
از سـبک معنـوی منجـر شـود. هـر سـبک  انحـراف  یـا 
حـد و حـدودي دارد کـه »می توانـد بـه محدودکـردن یـا 
آسیب رسـاندن به رشـد شـخصی و اجتماعی منجر شود.« 
بنابرایـن، پـرورش و تربیت کـردن معنویـت سـالم، شـامل 
ایجـاد محیط و شـرایطی اسـت که بـا هر جنبـه، هر كدام 

از سـبک ها و روش هـاي چهارگانـة شـناخت 
خـدا برانگیختـه و القـا  شـود؛ به طوری که همة 
آن هایـی کـه حضـور دارنـد، براسـاس روش و 
و  و عمده شـان، درگیـر شـوند  غالـب  سـبک 
پـرورش یابنـد و چالشـي بـرای ابـراز و کشـف 

راه هـای تجربه کـردن خـدا باشـند.
در نتیجه گیـری ایـن مقالـه آمـده اسـت: در 
ایـن گسـتره و تنـوع، چهـار دریچـه و شـاهراه 
معنـوی حیاتـی بـه اثبـات رسـیدند: 1. راه و 

مسـیر عقالنـی؛ 2. راه و روش عاطفـی؛ 3. روش رمـز و 
راز؛ 4. راه عدالـت. بنابرایـن، جماعـت و سـازمان هایی کـه 
بـه تربیت معنـوی کودکان بـه روش های خاص خودشـان 
عالقه مندنـد، روش هـای معنـوی متفاوتـی را موردتوجـه 
قـرار دهنـد کـه نتیجـة حاصـل از آن شـناخت و تجربـة 
خداونـد در زندگـی واقعـی آن ها باشـد و این نیـز از طریق 

فعالیـت و درگیرشـدن فعـال امکان پذیـر اسـت.
الزم و ضـروری اسـت، تمـام معلمـان و مربیـان فضاهایی 
را ایجـاد کننـد تـا از هر چهار روش معنوي اسـتفاده شـود؛ 
به منظـور اینکـه در تمام کودکان احسـاس معنوی و انطباق 
بـا آن به وجـود آیـد. افـرادی کـه چنیـن احسـاس انطباقی 
را در خـود ایجـاد نکننـد، در خصـوص معنویـت چنـدان 
احســاس خوشـایندی نخواهند داشـت. همین امر می تواند 
آن هـا را از فضـای معنـوی دور کنـد. بنابرایـن، غنـای تنوع 

معنـوی دیگـران را در معـرض تغییـر قـرار می دهد. 
الزم بـه ذكـر اسـت هدف ایـن مقالـه، تبـادل دیدگاه هاي 
علمـي اسـت و ایـن قبیـل موضوعات براي آشـنایي بیشـتر 
مخاطبـان  بـا دیدگاه هـاي گوناگـون، در مجلـه درج مي شـود.
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