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Abstract 

The purpose of this study is to study the principles and methods of teaching 

monotheism in the teachings of the Holy Quran and Ahl al-Bayt (as). Teaching 

monotheistic concepts is of great value due to the importance of the subject 

and its profound impact on human life. We have studied this issue in the Holy 

Quran and the teachings of the Infallibles (peace be upon them) and came up 

with some educational principles and methods in this regard. Monotheism is 

the basis of the invitation of all divine prophets and the end of every human 

path. Knowledge and faith in the one God transforms the whole human being 

and gives meaning to human life. This statement of Imam Ali(as) who says: 

"The first religion is knowledge" (Nahj al-Balaghah / Sermon 1), that the 

beginning of the religion is knowledge and knowledge of God, shows the 

importance of this matter. Considering the position of God-belief and the effect 

it has on human destiny and happiness, addressing this issue is important for 

the whole life of a human being. The Infallibles (peace be upon them) are in 

the direction of realizing monotheism in human society. On this basis, we have 

referred to the texts and teachings of Islam and extracted these principles and 

methods. 

Davoodi (2019) has dealt in detail with the principles and quality of theology 

education and other religious beliefs and worship education and useful 

methods in this field to create and strengthen the belief in God and His 
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attributes in the life of the Infallibles (peace be upon them). Hosseinizadeh 

(2006) has dealt with the principles and methods of the educational life of the 

Prophet and the Ahl al-Bayt (as) and has stated the principles and methods in 

this field extracted from the life of the Ahl al-Bayt. Gheiysari Goodarzi, 

Salahshoori (2018) have extracted educational principles in seven years of life. 

Davoodi and Hosseinzadeh (2017) have dealt with the methods of teaching 

monotheism of verbs in the Qur'an. Monotheism based on the Qur'an and the 

hadiths of the Infallibles (peace be upon them). Theism is of fundamental 

importance as the principle of belief on which other principles are formed. For 

this reason, in the Holy Quran and the hadiths of the Ahl al-Bayt (as), more 

attention has been paid to this basic principle. 

Principles and methods of teaching monotheism in the teachings of the Holy 

Quran and the Infallibles (peace be upon them) are: 

The principle of central monotheism: One of the most important principles of 

educating the God-believing generation in the teachings of Islam is central 

monotheism. This principle is the distinguishing feature of religious education 

from other educational approaches. To fulfill this principle, the whole life and 

death of a Muslim is intertwined with the mention of divine names and 

attributes. 

The principle of human dignity: A human being who is the mosque of angels and 

has been adorned with intellect and has become the successor of God on earth, 

deserves honor. This honor is expressed in the Holy Quran with the highest 

interpretation. The educational method based on this principle is the method of 

expressing abilities. 

The principle of addressee: The Holy Prophet, peace and blessings of God be upon 

him, says: "We are the prophets of God who have been commissioned to speak 

to everyone in accordance with his intellect" (Harani, 1404: 37). The method 

of proving God by assuming the principle of God's existence and using clear 

and understandable reasons and removing doubts, the method of introducing 

God and the methods of acquainting the teacher with God through prayer and 

remembrance and forbidding association with the deniers of God and also the 

method Needs assessment and attention to epistemological barriers are 

educational methods in accordance with this principle. 

Inner evolution: If the coach wants to make something stable in the instructor, he 

must deal with his inwardness. Although the path is difficult and long, it is 

possible. The method of giving insight is in line with this principle. 
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Change of appearance: According to this principle, whenever we want to create 

change and transformation in the interior of a person, we must manipulate his 

appearance or allow him to do so. The method of renaming fits this principle. 

The principle of creating motivation in the audience: One of the principles of 

teaching monotheism in the teachings of the Holy Quran and the manners of 

the infallibles (peace be upon them) is to create motivation. The method of 

asking questions and giving rewards is in line with this principle. 

The principle of institutionalization: in the transfer of educational content, after 

creating motivation, the next step is the transfer of educational content. 

The Holy Quran and the Infallibles (peace be upon them) are the best source for 

knowing man and how to teach him in the field of belief issues. In the field of 

teaching monotheism and theism, they have left numerous and effective 

principles and methods for human beings. Paying attention to human dignity 

is one of the principles of religious education and especially monotheism in 

the lives of the infallibles and the Holy Quran. Motivating the audience to 

better understand monotheistic issues is another principle of religious 

teachings in this field Audience studies is one of the principles governing the 

teachings of the Holy Quran and the Ahl al-Bayt. Needs assessment and 

recognizing the sensitivity of the audience are among the most important 

factors in giving an answer in this field. In this regard, they have offered 

various methods, including proving God, paying attention to non-epistemic 

factors, rewarding, questioning the audience, informing the audience of the 

extent of abilities and blessings that God has at his disposal. And human 

dignity in existence, symmetry and regulation and categorization of 

educational content, are among these methods. 

Since in the education of ideas, indirect education and involvement of the learner 

in learning, will have a greater impact and more lasting results, methods such 

as asking questions or asking the audience and symmetry if appropriate to the 

cognitive level of the audience and to Proper practice is recommended in this 

type of training. 

Keywords: Monotheism, Principles of Monotheism Education, Methods of 

Monotheism Education 
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 چکیده

های قرآن کریم و های آموزش توحید در آموزههدف تحقیق حاضر، بررسی و استخراج اصول و روش

دلیل اهمیت موضوع و تأثیر عمیق آن بر حیات باشد. آموزش مفاهیم توحیدی بهمی السالمعلیهمبیت اهل

 السالمعلیهمهای معصومین آدمی، از ارزش واالیی برخوردار است. این موضوع را در قرآن کریم و آموزه

ق با ایم. این تحقیهایی در این زمینه دست پیدا نمودهایم و به اصول و روشمورد واکاوی قرار داده

ها و روش ای در گردآوری دادههای کتابخانهروش گردآوری داده کارگیریبهرویکردی کیفی و با 

توجه  د مورداصولی که در آموزه توحی ازجملهها صورت گرفته است. استنتاجی در تحلیل داده-تحلیلی

زش ظاهر، انگیشناسی، پرداختن به باطن، حفظ محوری، کرامت انسانی، مخاطببوده است، اصل توحید

هایی چون تذکر و های اسالم استخراج شد. این اصول با کمک روشاصولی است که از آموزه ازجمله

 ، روشفهمقابلروشن و  دالیلیادآوری، روش حفظ عزت متربی، روش ابراز توانمندی، روش استفاده از 

گویی و روش قرینهرفع شبهات، روش زدودن عوامل غیرمعرفتی، روش اعطای پاداش، روش پرسشی، 

 باشد.می عرضهقابلمحتوای آموزشی  بندی نمودندستهروش تنظیم و 

 های آموزش توحیدتوحید، اصول آموزش توحید، روش گان:کلید واژ
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 مقدمه

 یبه خدا مانیباشد. شناخت و امی یانسان هر ریمس تیو غا یاله امبرانیاساس دعوت همه پ دیتوح

که  سالمالهیعلسخن امیرالمؤمنین  نیبخشد. اانسان را معنا می یتمام وجود انسان را متحول و زندگ کتای

، معرفت و شناخت خداست نیسرآغاز د کهاین(، 1البالغه /خطبه)نهج «معرفته نیاول الد: » ندیفرمایم

توان آن را یاست که م قدریبهو آموزش آن  دیارزش توحنشان از اهمیت این امر دارد. از سوی دیگر 

 لنق نهیزم نیکه در هم یثی. در حددانست برابر السالمعلیهمو ائمه  امبرانیجز پ نیبا خون همه اهل زم

موخته بوده است از قصاص آ ینبوت و امامت را به و د،یتوح ،قاتل نکهیبه خاطر ا دمولیاست،  شده

 مانیارزش آموزش ا ث،یحد بنابراین السالمعلیهامام سجاد  (.12Majlesi, 1983, V :2 .) کندیم نظرصرف

داند. چنانچه در قرآن یبرتر م نیافضل صلوات المصل همیعل امبرانیامامان و پ جزبهها تمام انسان یبهارا از خون

ها را زنده انسان ههم ییرا زنده کند، گو یهرکس انسان» مطلب اشاره شده است.  نیهم به ا میکر

باشد و ارشاد مردم به راه حقّ، نوعى احیا مى (.طبق آیات و روایات، هدایت و32مائده/« ) کرده است

خواند: ى حیات مردم مى، دعوت پیامبر را مایه24مردم، نوعى قتل است. سوره انفال، آیه  گمراه کردن

مَن أخرجها من ضالل الى هدى فکانّما أحیاها »فرمودند:  زنی السالمعلیهامام صادق «. دَعاُکمْ لِما یُحْیِیکُمْ»

او را زنده کرده  ،هدایت کندهرکس نفس منحرفى را « و من أخرجها من هدى الى الضّالل فقد قتلها

 (.Koleini, 1987: 210) او را کشته است منحرف کندو هر کس دیگرى را 

دینی، وجود شبهات اعتقادی بسیار  های مهم عصر حاضر در حوزه تربیتیکی از مسائل و چالش

در نسل نوجوان و جوان است. امروزه به دالیلی و از آن جمله ظهور و بروز فناوری اطالعاتی و ارتباطی 

و در پی آن گسترش پرسرعت فضاهای مجازی و انواع ارتباطات فرهنگی و اجتماعی که در بسیاری 

یادین های بنشود، نیازمند تبیین مبانی و آموزهب میهای فکری و اعتقادی را موجموارد تضادها و تقابل

های علمی متناسب با آن مبانی هستیم. یکی از کارگیری اصول و روشدینی از طریق استخراج و به

ناختی، شاست که زیربنای فکری مبانی هستی یخداباوراین مبانی اصولی و بنیادین، اصل توحید و 

اورمندی ب شناختی و دین شناختی مکتب تربیتی اسالم است.شناختی، ارزششناختی، معرفتانسان

وع به موض نیپرداختن به ا . بنابراین،در سرنوشت و سعادت انسان داردشگرفی  تأثیرو شناخت خدا، 

. آنچه در این پژوهش به دنبال آن هستیم، کشف اصول و باشدانسان می کی اتیتمام ح تیاهم

السالم در راستای تحقق توحید در جامعه هایی است که در قرآن کریم و سیره معصومین علیهمروش
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ها را های دین اسالم رجوع نموده و این اصول و روشباشد. بر این اساس به متون و آموزهانسانی می

 ایم.استخراج نموده

 ری و پیشینه پژوهشمبانی نظ

یکی از اهداف پیامبران آسمانی در تربیت انسان رساندن انسان به مرحله توحید یا مراحل متعدد 

آن بوده است. گرچه در مکاتب بشری از این مهم تا حدودی غفلت شده است، اما در ادیان الهی، 

ناسی شت. آنچه از مبانی انسانهای دین به این امر اختصاص یافته اسویژه اسالم فصل مهمی از آموزهبه

آید، انسان جانشین خدا در زمین و مسافری است که فطرتی الهی و غایتی الهی دارد. انسان برمی

 فرا بدنباشد که در حقیقت اعضای های مختلفی چون، عقل، فطرت، قلب و روح میدارای ساحت

مینه خداشناسی و خداباوری، دارای ، در زفرا بدناز این اعضای  هرکدامدهند و انسان را تشکیل می

شناسی، انسان و خدا دو طرف دایره وجود هستند که در نقش و قابلیت ویژه هستند. در زمینه هستی

خدا برای  دربارهشناسی، شناخت آن خدا و در مقابل آن انسان قرار دارد. از منظر معرفت طرفیک

رخی مکاتب غربی، محدود به حس نیست، بلکه های شناخت هم مانند بپذیر است. ابزارانسان امکان

 Theoretical) انسان عالوه بر حس، از ابزارهای دیگری چون عقل، وحی و الهام، مکاشفه و شهود

Foundations of Fundamental Change in the Formal and Public Education System of the 

Islamic Republic of Iran, 2013: 82), )تواند بهره ببرد.مسیر می نیز در این 

 Gheiysari ازجملهاند های عرضه نمودهپژوهشگران در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، نوشتار

, Salahshoori (2018)Goodarzi به استخراج اصول تربیت توحیدی در دوره کودکیای با نام در مقاله ،

های هیافتاند. از روف است پرداختهاصول تربیتی در هفت سال نخست زندگی که به مرحله سیادت مع

معرفی اسماء و صفات هایی چون روش و روش تکرارگیری و اصل اصل سهلتوان به می مقاله آن

استفاده از زبان و ادبیات متناسب با فهم کودک،  روشتالش درجهت اثبات وجود خدا،  جایبهخداوند 

 Davoudi, Ghandili, Shokrollahi (2015)اشاره کرد.  محبت روشتقلید و الگوگیری از والدین، روش 

گرفتن، القای هایی مانند مفروضهای آموزش توحید افعالی در قرآن، روشای با عنوان روشدر مقاله

بودن توحید افعالی، برانگیختن تفکر، استدالل، برانگیختن عواطف و دادن به فطریمستقیم، توجه

 Davoodi, Hosinizadehهای ویژه را احصاء نمودند. نی و نقل سرگذشتهای عیاحساسات، ارائه نمونه

مینه هایی را در این زو روش اصول، السالمعلیهمبیت سیره تربیتی پیامبر و اهلدر کتابی با عنوان  (2016)

 با نگاهی دوباره به تربیت اسالمییز در کتاب ن Bagheri (2021) اند.نمودهاستخراج  بیتاز سیره اهل
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های تربیت اسالمی ای روشمند به مبانی، اصول و روشمفصل و به شیوه صورتبهمحوریت قرآن و 

 Davoodi آورد.پرداخته است و تالش کرده تا برای این ساحت از تربیت، یک چارچوب نظری فراهم 

دات امفصل به اصول و کیفیت آموزش خداشناسی و سایر اعتق صورتبه تربیت دینیدر کتاب  (2019)

های مفید در این زمینه ایجاد و تقویت اعتقاد به خدا و صفات او در سیره دینی و تربیت عبادی و روش

 پرداخته است.  السالمعلیهممعصومان 

های انجام شده در ارتباط با این توان اظهار داشت پژوهشبندی پیشینه پژوهش میدر جمع

ه های بنیادین ببا سایر مفاهیم و آموزه زمانهمو یا به بحث و بررسی آن پرداخته  طورکلیبهموضوع 

اند به همین دلیل در این حوزه تخصصی، همچنان جای بحث تخصصی این موضوع نیز اشاره داشته

ن منحصر به ای طوربهخالی است. بنابراین، به دلیل اهمیت موضوع توحید، ضروری است تا پژوهشی 

و اصل اعتقادی را احصاء  بنیادینهای آموزش این مفهوم موضوع خاص بپردازد و اصول کلی و روش

های آموزش توحید اختصاصی به بررسی و استخراج اصول و روش طوربهنماید. بنابراین این پژوهش 

 پردازد. می السالمعلیهم بیتهای قرآن کریم و اهلدر آموزه

 ژوهششناسی پروش

در  Creswell (1995)است.  یفیک یهاکرسول، از نوع پژوهش دگاهیحاضر با استناد به دپژوهش 

زارش گ وهیو ش ،وتحلیلتجزیهها، داده یگردآور یمعتقد است که چگونگ یفیطرح پژوهش ک حیتوض

اسناد و  یبررس وهیپژوهش، ش نیاطالعات در ا یآورطرح پژوهش مؤثرند. روش جمع نییدر تع هاآن

 منظوربهپژوهش  نی. ارندیگیقرار م یپژوهش مورد بررس نیمدارک است. لذا اسناد و مدارک در ا

مرتبط با  یمعتبر و کتب و مقاالت علم ثین و احادآ، مدارک و اسناد شامل قرمسئله قیفهم عم

استخراج نموده  های آموزش توحید رااصول و روشقرار داده و  تأملموضوع را با دقت مورد مطالعه و 

   .اندهدفمند عمل نموده یریگنمونه وهیپژوهشگران در انتخاب اسناد و مدارک مورد مطالعه به ش است.

 های پژوهشیافته

ها، در سه محور الف. توحید بر اساس قرآن و احادیث معصومین در این بخش از مقاله یافته
 گیرد.های آموزش توحید مورد بحث و بررسی قرار میب. اصول آموزش توحید و ج. روشالسالم، علیهم
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 السالمعلیهمالف. توحید بر اساس قرآن و احادیث معصومین 

گیرد، از اهمیت اساسی برخوردار اصل اعتقادی که سایر اصول بر مبنای آن شکل می عنوانبهخداباوری 

به این اصل اساسی عنایت بیشتری  السالمعلیهمبیت است. به همین جهت در قرآن مجید و احادیث اهل

بار لفظ جالله اهلل همراه با اضافه ذکر گردیده است. این  2700شده است. در قرآن مجید در حدود 

و  (Ghasemi, Mir Hosseini, and Shirani, 2019 :64-76) بار 980 حالی است که کلمه رب در

دیگر اسامی و صفات الهی به تعداد و دفعات زیاد در قرآن ذکر شده است. این امر نشان از اهمیت این 

هم فصل مهمی از روایات در زمینه توحید،  السالمعلیهماصل بنیادین در اسالم دارد. در روایات معصومین 

فقط کتاب التوحید شیخ صدوق  باشد.خداباوری و خداشناسی و نفی شرک، الحاد و زندیقان می

در ابواب مختلف توحیدی و نزدیک به پانصد صفحه در  (Khorami, 2004)حدیث  583مشتمل بر 

ائمه  ،ضامین ادعیه شیعی آمده استگونه که در احادیث و مهماناین زمینه تألیف گردیده است. 

َو نَحْنُ الْعَامِلُونَ »اند: فرموده بارهدراین السالمعلیهامام صادق  .راه خداشناسی هستند السالمعلیهممعصومین 

 Ibn.« )اللَّهِ وَ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ َو الدَّاعُونَ إِلَى سَبِیلِهِ بِنَا عُِرفَ اللَّهُ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ نَحْنُ الْأَدِلَّاءُ َعلَى

Babwiyyah, 2020: 152)  سویبه راهنمایان ما گردید. پرستش و شد شناخته خدا ما واسطهبهیعنی 

مر ا کی یخداشناسگروهی بر این باورند که  .شدنمی پرستش خدا نبودیم ما اگر هستیم. خداوند

ست که ا ییهاتنها زدودن غفلت السالمعلیهم نیومو معص امبریبه اثبات ندارد و کار پ ازیاست که ن یفطر

ی دیگر بر گروه، در مقابل .(Baranjkar, 2009افکنده است ) هیچون غبار بر فطرت خداباور انسان سا

 ایسس ؤم ،ها، عالوه بر تذکر عقل و فطرت انسانالسالمعلیهم نیمعصوم یهاو آموزه نید این باورند که

با سیر در  .(Ghadrdan Gharamaleki, 2008: 22)هم بوده است  یخداشناس نیملهم براه ای نیمب

و روایات دیدگاه گروه اول تام نیست و عالوه بر آیاتی که در قرآن کریم به ایمان فطری و عوالم  تآیا

(. 24اشاره دارد )جاثیه/ وضوحبهکه به منکران خدا  ذرو... وجود دارد، آیاتی در قرآن کریم وجود دارد

 برهان علیت ازجملهنمایند همچنین آیاتی وجود دارد که براهین مختلف اثبات خداوند را تبیین می

( که به اثبات وجود خداوند 10( و برهان حدوث )ابراهیم/38(، برهان امکان )محمد/35)طور/

و ( Tabatabai, 2018, V.5: 114)تمانع . برهان (Delbari and Arefi, 2018: 141-145) اندپرداخته

 :Mulla Sadra, 1981, V.6)، برهان صدیقین (Tabatabai, 1996,V.17, 33)برهان امکان و وجوب 
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از دیگر براهینی است که در قرآن در زمینه اثبات خداوند وجود دارد. عالوه بر این تعداد کثیری  (13

 و روایات به بحث، صفات و اسماء الهی اختصاص دارند. تآیااز 

 السالمعلیهمهای قرآن کریم و معصومین ب. اصول آموزش توحید در آموزه

 محوری. اصل توحید1

های اسالم، توحید محوری است. این اصل ترین اصول تربیت نسل خداباور در آموزهیکی از مهم

 تربیتی است.  وجه ممیز تربیت دینی از سایر رویکردهای

 دهد، بر اساس توحیدفعالیت را که انجام می هرگونهمضمون این اصل بر این مبنا است که انسان 

های پردازد. مطلوب این اصل چنین خواهد بود که برنامهو به نیت و رضایت الهی به انجام آن می

ه و روز به روز افزایش داد تربیتی به نحوی ترتیب داده شوند که انگیزه رضایت خداوندی را در متربی

 (.Maleki, 2006: 155ای برساند که بدون رضایت الهی به اقدامی نپردازد )به درجه

 . اصل حفظ و ارتقای کرامت انسانی۲

انسانی که مسجود فرشتگان است و با عقل زینت داده شده است و جانشین خداوند در زمین 

لَقَْد وَقرآن کریم با باالترین تعبیر بیان گردیده است ) گردیده است، شایسته اکرام است. این اکرام در

 نَاخَلَقْ مؤمن کَثِیرٍکَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُْم ِفی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُْم مَِن الطَّیِّبَاتِ َوفَضَّلْنَاهُْم عَلَى 

 که یابند به شکلی سامان تربیتی اقدامات همه ضروری است تربیت، فرایند در .( 70تَفْضِیلًا( )اسراء/ 

 و ارزشمندی احساس با افراد همه که ایگونهبهشود،  تربیت، حفظ با مرتبط ذاتی افراد کرامت

 آورند.  فراهم را دیگران و خود کرامت پاسداشت زمینه، نفسعزت

 شناسیاصل مخاطب .3

 باشدیکسان برای همه متربیان می هایکارگرفتن روشهای تربیت دینی، بهیکی از آسیب

(Sadeghi, 2003, V. 1: 160 با توجه به سطح مخاطب، معصومین .)های تربیتی اصول و روش ،السالمعلیهم

های مختلفی گرفتند. در صدر اسالم، مردم مکه و مدینه و حجاز به طیفمختلفی را در پیش می

پرست بودند، گروه دیگر مشرک بوده و برای شدند. گروهی موحد بوده و خداتقسیم می جهتازاین

 بودند زندیق و ای هم یهودی، نصرانی، مجوس. عدهپرستیدندمیهایی از جنس چوب و سنگ، خدا بت

(Ali, 1987: 34بنابراین چون مخاطبین مختلف بودند، روش .)شد. این های مختلف هم اتخاذ می



236   بیت های قرآن کریم و اهلهای آموزش توحید بر مبنای آموزهاصول و روش  

 

کردن متربی با خداوند، معرفی خداوند، روش مأنوساز: روش اثبات وجود خدا، روش  اندعبارتها روش

 .(Davoodi, 2019: 35نهی از معاشرت با منکران خدا )

 اصل تحول باطن. 4

شود. چنانچه باطن انسان مصفا و پاک بر اساس این اصل آنچه در باطن است در ظاهر نمایان می

محل مناسبی برای جذب انوار الهی و کسب معرفت نسبت به خداوند متعال  کهآنباشد، افزون بر 

است، زمینه بروز رفتارهای متناسب با آن باطن مصفا در رفتار ظاهری افراد نیز فراهم خواهد بود. 

المثل معروف است که بیان نمود باطن انسان در رفتار و عملکرد ظاهری وی مصداق این ضرب درواقع

 ه همان برون تراود که در اوست. کند از کوزمی

 . اصل تغییر ظاهر5

بخواهیم تغییر و تحولی در باطن فردی پدید آوریم، باید در ظاهر او به  هرگاهطبق این اصل 

ها یکی از این روش (.Bagheri, 2021بپردازیم یا امکان این کار را برای او فراهم نماییم ) کاریدست

یر نام افرادی است که اسم ایشان در جهت خالف مسیر توحید بوده در حوزه توحید و خداباوری، تغی

 باشد.و یادآور خدایان دروغین یا شرک به خداوند می

 . اصل ایجاد انگیزه در مخاطب6

، ایجاد انگیزه السالمعلیهمهای قرآن مجید و سیره معصومین یکی از اصول آموزش توحید در آموزه

روهای بیولوژیکی، عاطفی، اجتماعی و شناختی که منجر به بروز نیباشد. در تعریف انگیزش به می

ترین عامل اشاره شده است. پژوهشگرانی انگیزش را مهم شود،رفتارهای مختلف از جانب افراد می

 :Harold and Drillingsاند )کند، بیان نمودهتواند انجام دهد و آنچه عمل میمتمایز میان آنچه فرد می

 (. Gilbert, 2008: 391تواند شکل بگیرد )مر به دو صورت درونی و بیرونی می(، که این ا1994

 ساختن. اصل نهادینه۷

در انتقال محتوای آموزشی، پس از ایجاد انگیزه، گام بعدی یعنی انتقال محتوای آموزشی فرا 

شی محتوای آموز سازینهادینههایی مبنای عمل قرار بگیرند که سبب رسد. در این مرحله باید روشمی

توان به ها میاین روش ازجمله(. Izadi and Tabatabie, 2014: 31-49در ذهن و جان مخاطب باشد )

 بندی مطالب اشاره نمود.گویی و دستهقرینه
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 . اصل کوشش8

، . بر اساس این اصلباشدمیفعالیت یادگیرنده در مسائل علمی و دینی، یکی از اصول آموزشی 

باید فعال باشد و نه منفعل، و منتظر بیان مطالب توسط استاد نباشد و خودش دست به  یادگیرنده

خویش کمک بگیرد  هایپرسشالزم را فراهم آورد و از استاد، در پاسخ به  هایپرسشبزند و  کندوکاو

(Davoodi and Hosinizadeh, 2016: 41روش ایجاد فرصت از روش .) های تربیتی است که متناسب

 این اصل است.با 

 . اصل عینیت۹

های نظری و آموزه ویژهبهها، بخشی به آموزهکردن و عینیتاز اصول آموزشی، محسوس و ملموس

نمودند که مطالب خویش را در قالب محسوسات همواره سعی میعلیهم السالم ذهنی است. معصومین 

بودن جهان هستی از امام ادثبرای اصحاب خود مطرح نمایند. آنچه در روایتی در زمینه اثبات ح

 :Ibn Babwiyyah, 2020باشد )به ما رسیده است، در حقیقت استفاده از این اصل می علیه السالمصادق 

292 .) 

 السالمعلیهمهای قرآن کریم و معصومین های آموزش توحید در آموزهج. روش

 . روش تذکر و یادآوری1

روش تذکر و یادآوری مبتنی بر اصل نخست یعنی اصل توحیدمحوری است. برای تحقق این اصل 

واجب و برای هر عمل  صورتبهمسلمانان موظف هستند که از بامداد تا شامگاه برای هر عمل واجب، 

 مستحب با نام و یاد خدا کارها و اعمال و فرایض عبادی خود را آغاز و به پایان صورتبهمستحب، 

ببرند. در حقیقت، تمام حیات و ممات یک مسلمان با ذکر نام و صفات الهی عجین شده است. تمام 

 (.Javadi Amoli, 2019: 23) گرددبرمیرسالت  معاد وواسطه به توحید، معارف دین با واسطه یا بی

 تند.پرداخکردند و به تبیین آن میهمچنین ائمه ما در این زمینه از هر فرصتی استفاده می

 . روش حفظ و ارتقای عزت۲

باشد که احساس کرامت و عزت  ایگونهبههای تربیتی با نظر به اصل کرامت انسانی، باید روش

 هایضعفو هم  هاقوتواقعی نفس را در فرد برآورد و آن را از تهدید عوامل ضد عزت، مصون بدارد. هم 

ها باید حفظ عزت انسان را در پی داشته روشفرد، هردو در احساس عزت او مدخلیت دارند. بنابراین 

 (. Bagheri, 2021باشند )
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 ها(ها )نعمت. روش ابراز توانایی3

اید یابد، ببرمبنای اصل حفظ و ارتقای کرامت انسان، برای اینکه فرد به احساس عزتمندی دست

به  ها،ها و نعمتتواناییهای او را متذکر شد. متربی در پی فهم ها و نعمتدر فرایند تربیت، توانایی

های خود پی خواهد برد و جایگاه و موقعیت خویش را در هستی بهتر درک خواهد کرد و از ظرفیت

درون احساس عزتمندی و کرامت خواهد کرد. چنین انسانی با شناخت خویش و درک خود به خدای 

 (.  Laithi Wasiti, 1998: 430« )ه عَرَفَ رَب نَفْسَهُ عَرَفَ نْم» شود زیرا خویش رهنمون می

 . روش معرفی خداوند۴

 ترین مرحله با توجه به ظرفیتشناسی در معرفی و اثبات وجود خدا، ابتداییمخاطببا توجه به اصل 

 معرفی است. شناختی و عقالنی مخاطبان در درک خداوند، استفاده از روش

هایی چون روش دعا و ذکر، روش وهتوان با درنظر داشتن آمادگی و ظرفیت مخاطب، با شیمی

ی و سنجازیوش نهای الهی، روش نهی از معاشرت با منکران خداوند، ردادن مخاطب به آفریدهتوجه

شناختی، مخاطبان یا در حقیقت همان متربیان را با خداوند و خالق خود، روش زدودن موانع معرفت

 مأنوس کرد.

 . روش دعا و ذکر1 –۴

ن یاد و بوده زیرا ای السالمعلیهمیک وسیله تربیتی مورد تأکید معصومین  عنوانهبذکر و یاد خدا نیز 

نماید. در ذکر الهی سبب تعمیق معرفت انسان شده و محبت به خداوند را در دل انسان تقویت می

 " اللَّهُ  هُأَحَبَّ ذِکْرَ اللَّهِأَکْثَرَ  َو مَنْ "اند:رسیده است فرموده صلوات اهلل علیه و آله و سلمروایتی که از پیامبر اکرم 

(Kufi Ahwazi, 1402: 44ن ):جل را بسیار کند خداوند او هر که ذکر خداى عزو یز آن حضرت فرمود

حدیث شریف ذکر زیاد الهی سبب دوست داشتن انسان ذاکر توسط خداوند به  در اینرا دوست دارد، 

 شمار آمده است. 

 های الهیدادن به آفریده. روش توجه۲ –4

دادن به انواع مخلوقات و های معرفی آشنا نمودن مخاطبان با خدا، روش توجهاز دیگر روش

( 17)غاشیه/....«  أَفََلا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْهای وی است. در قرآن مجید آمده است )آفریده

و سوگند ) 7ذاریات/« )  وَالسَّمَاِء ذَاتِ الْحُبُکِ» نگرند که چگونه آفریده شده؟ به شتر نمی تأملآیا با 

ها و معجزات الهی که در قرآن ( یا سایر پدیدهداری اعتدال و زیبایی و آراستگی است؛ که آسمانبه 

 مجید بیان شده است، روشی برای توجه دادن مخاطب به آفریننده و کردگار حکیم عالم است. 
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 کران خداوند. روش نهی از معاشرت با من 3 – ۴

ی ر روایتد. باشدنشین خویش میو هم دوستدینزیرا انسان به  داردبر انسان بسیاری  تأثیرنشین هم

فرماید: چرا با فالن فرد دهد و به وی مییکی از یاران خویش را مورد عتاب قرار می صادق )ع( امام

فرماید: وی خداوند را به صفاتی است. امام به وی می ام: داییگویدمیکنی؟ وی نشست و برخاست می

کند که وصف خداوند نیست. بعد امام داستان یاری از یاران حضرت موسی که پدرش در توصیف می

لشکریان فرعون بود را بیان فرمود که به خاطر نصیحت پدرش، به سمت لشکریان فرعون رفت تا پدر 

عرض بالیی که نازل شده بود قرار بگیرد و هر دو غرق را نصیحت کند و همین امر سبب شد در م

 (.Koleini, 1987, V. 4: 122شدند )

 یسنجازیوش ن. ر۴ – ۴

مخاطب  ازیشناخت ن ،یو خداباور دیدر توح یشناساصل مخاطب یریکارگها در بهاز روش یکی

 :Tabarsi, 1960, V.10) دیراستا و در جواب اهل کتاب نازل گرد نیباشد. سوره اخالص درهممی

 ازین زانیم یداده شده است، برمبنا نهیزم نیدر ا السالمعلیهم نیکه از معصوم یمختلف های. پاسخ(859

 باشد. افراد می نیا

 شناختی. روش زدودن موانع معرفت5 –۴

مسائل بسیار مهمی است که  ازجملهآن بر اعتقادات و باورهای انسان  تأثیرعوامل غیرمعرفتی و 

ز توان به ویلیام جیماین افراد می ازجمله .مورد توجه برخی از روانشناسان و فالسفه قرار گرفته است

 :ازجملهاشاره نمود که از میان هشت عامل مؤثر بر باور تنها یک عامل آن شناختی است و هفت عامل 

و القائات دوران کودکی از موارد بسیار مهم  بیم و امید، منفعت شخصی، عشق و نفرت، منفعت گروهی

معرفتی ای مانند توحید نقش عوامل غیر(. بنابراین در آموزهPoursina, 2007: 195باشد )در این امر می

عوامل مؤثر  ازجملهبسیار حائز اهمیت است. در این زمینه مواردی چون دنیاطلبی، هوای نفس و گناه 

 وده شوند تا مانع شناخت مخاطبان نباشد. دباید زردیف اول این مقوله هستند که 

 . روش اثبات خدا5

موقعیت و شرایط مخاطب،  برحسبشناسی که در این روش این روش مبتنی است بر اصل مخاطب

، روش فهمقابلروشن و  دالیلهایی چون روش استفاده از ارجاع به فطرت مخاطبان، توان از شیوهمی

 ای استفاده کرد. دال، روش اقامه برهان، روش تمثیلی و مقایسهرفع شبهات، روش احتجاجی ج
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 . روش احتجاجی ارجاع به فطرت1 – 5

پرستان پرستان این روش مورد استفاده قرار گرفته و ایشان بتبا بت علیه السالمدر احتجاج حضرت ابراهیم 

را به چالش بکشد و با رجوع به فطرت به خویشتن  هاآندهند تا اعتقادات را به فطرت خویش ارجاع می

 (.64-62ها اعتراف نمایند )انبیاء/حقیقی خویش مراجعه نمایند و بر پوچی بت

 فهمقابلروشن و  دالیل. استفاده از ۲ – 5

 فهمقابلروشن و  دالیلگاهی متربی در وجود خداوند شک و تردید داشت، معصومین با استفاده از 

حدوث العالم و اثبات  "بابی تحت عنوان  کافیکردند. در کتاب این امر مهم رهنمون می را به هاآن، 

.از اندنمودهالسالم ، ادله متعددی در اثبات توحید اقامه وجود دارد که در آن معصومین علیهم "المحدث

در این باب ذکر شده است، اشاره نمود   السالمعلیهم از معصومینتوان به براهینی که آن جمله می

(Koleini, 1987, V. 1: 181.)  

 . رفع شبهات3 –5

شبهه است که نقش بسیار مؤثری در این امر دارد. بر این اساس معصومین  خداباورییکی از موانع 
 اند. زیادی به بحث و بررسی در مورد این قضیه پرداخته زمانمدت، السالمعلیهم

 حتجاجی جدال. روش ا۴ - 5

سوره مبارکه بقره به این روش به زیبایی اشاره  258در آیه . احتجاج، جدال است دیگر درروش 

آیا با دیده عبرت ننگریستی به کسی که چون خدا او را پادشاهی داده فرمایند جا که میشده است آن

داخت؟! پر منطقبیبود از روی کبر و غرور با ابراهیم درباره پروردگارش به مجادله و ستیز و گفتگوی 

او گفت: من هم زنده ، میراندمیو  کندمیابراهیم گفت: پروردگارم کسی است که زنده  کههنگامی

برای مشتبه کردن کار بر مردم، دستور داد دو زندانی محکوم را حاضر کردند،  او . میرانممیو  کنممی

یکی را آزاد و دیگری را کشت. ابراهیم برای بستن راه مغالطه و تزویر به روی دشمن گفت: مسلماً خدا 

حیر و مبهوت ، تو آن را از مغرب برآور! پس آنکه کافر شده بود، متآوردمیخورشید را از مشرق بیرون 

 شد. 

 . روش اقامه برهان5 - 5

د. باشاستدالل روشنی که دارای صورت و ماده صحیح و معتبر می درواقعیک روش  عنوانبهبرهان 

وجود دارد. گروهی عقیده  نظراختالفدر بین اندیشمندان اسالمی در زمینه وجود استدالل در قرآن 
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 :Edwards, 1994قرآن براهین اثبات خداوند اقامه شود ) دارند که نیازی بر این امر نبوده است تا در

 ,Javadi Amoli(. دیدگاه دیگر بر این باور است که استدالل در قرآن در اثبات خداوند وجود دارد )3

(. اما Mesbah Yazdi, 2015: 24(، گروه سوم به استدالل تلویحی و ضمنی اعتقاد دارند )126 :2012

است و شواهد قرآنی بر آن حکایت دارد. از آن  ترقبولقابلدر قرآن کریم، دیدگاه گروه دوم  تأملبا 

 نمود.  اشارهتوان ( می22)انبیاء/ (، برهان تمانع88جمله به برهان امکان و وجوب )قصص/

 . روش تمثیلی 6 - 5

حضرت قوم خود کند که هرچه با دشمنان است، و بیان می درباره محاجّه حضرت نوحنوح سوره 

های ایمان بیاورند حضرت نوح نعمت هاآنلذا برای اینکه  .نپذیرفتند هاآنرا به یکتاپرستی دعوت کرد، 

 "رتحض .کند تا شاید به خاطر این همه نعمت شاکر شوند و ایمان بیاورندالهی را برایشان بازگو می

را گرفته و به اعماق  هاآندر بیانات عمیق و مستدل خود در برابر مشرکان لجوج نخست دست  "نوح

را  اهآنگوید مورد بحث مى تآیاکه  گونههمانسپس  .انفسى را مشاهده کنند تآیاوجودشان برد، تا 

ار برد سپس بسیر آفاقى مىهاى خدا در عالم بزرگ آفرینش دعوت کرده و آنان را به به مطالعه نشانه

 "خداوند شما را همچون گیاهى از زمین رویانید" افزاید:گردد، و مىدیگر به آفرینش انسان باز مى

 مسئلهدهد که کار خداوند در این تعبیر در مورد انسان بسیار پرمعنى است و نشان مى (.17)نوح/

ک باغبان است که بذرهاى گیاهان را در هدایت فقط کار یک معلم و استاد نیست، بلکه همچون کار ی

 .شکوفا گردد هاآندهد تا استعدادهاى نهفته محیط مساعد قرار مى

 اىروش مقایسه. ۷ -5

هایى در مجادله پیشنهاد و براى رسیدن به هدف، راهشود میسازى در این روش نوعى فرضیه

و چون مخاطب با فکر و اختیار خویش  شودها به مخاطب واگذار مىو انتخاب یکى از این راه شودمى

قرآن کریم از این . بخشدتر در او اثر مىتر و راحتگزیند، دلیل گوینده آسانها را بر مىیکى از راه

" یا صاحبى السجن ءارباب متفرقون خیر ام اهلل الواحد القهار"، روش بسیار استفاده نموده است

در این آیه بین  .یا خداى یگانه قهار ن متعدد بهتر استمن آیا خدایا هایبندیهماى  .(39یوسف/(

 . نمایدیگانگى خدا و تعدد خدایان دروغین مقایسه شده و توحید را اثبات مى

 . روش اعطای بصیرت6

این روش تربیتی مبتنی بر اصل اعطای بینش است. انسان تا در مرحله حواس ظاهری و روبنا 

ور است. کافی است تلنگری او را از این پوسته به هسته و کند، در ظواهر غوطهاندیشه و عمل می
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غاشیه دهد. در سوره ها را از ظواهر به عمق توحید سوق میبینش، انساندرواقع داشتن  .درون بکشاند.

لَا أَفَ»دارد: را به تفکر وامی هاآنکند و است اشاره می هاآنترین حیوان به به شتر که نزدیک 17آیه 

به زمین،  بعد تآیاو در  نگرند که چگونه آفریده شده؟آیا به شتر نمى« یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ

خواند. تفاوت موحد و عالم بینشی فراتر از ظواهر دنیا فرا مینماید و آنان را به آسمان و کوه اشاره می

گوید چه اتفاقی رخ داد. ولی چه کسی شود. علم تجربی میعلم تجربی هم در این مرحله آشکار می

 آن را به وجود آورد؟ از بینش توحیدی، فارغ است.

 . روش تغییر نام۷

این روش مبتنی بر اصل تغییر ظاهر است. در جوامع روایی و مستندات تاریخی از افرادی نام برده 

نام آنان را تغییر دادند. در این مورد چند تغییر نام را بیان  صلوات اهلل علیه و آلهشده است که پیامبر اکرم 

. را به عبداهلل تغییر دادندکنیم که بیشتر بر مبنای توحید و خداباوری بود. ایشان، نام عاصی می

عبدالرحمن بن عوف نام قبلش، عبدالکعبه بود که پیامبر این نام را برایشان برگزیدند. عبدالحجر و 

 ,Jafarianعبدالشمس را به عبداهلل تغییر دادند. عبدالعزی و عبدکلوب را به عبدالرحمن تغییر دادند )

2007 :12.)  

 . روش سؤالی8

باشد که مبتنی بر اصل تربیتی ایجاد های ایجاد انگیزه در مخاطب روش سؤالی مییکی از راه

از: برانگیختن کنجکاوی و عالقه در مورد موضوع  اندعبارتاین روش  دالیلانگیزه در مخاطب است. 

ها آموزهنمودن شدن یادگیرنده و درونیمورد نظر، تمرکز اندیشه مخاطب بر موضوع مورد آموزش، فعال

شود. برای مثال در های ثقلین یافت میو دستیابی به سطوح باالی آموزش. روش سؤالی در آموزه

ؤال کند و سکند. شنونده انگیزه پیدا میحدیثی امام یک ضمانت از سمت الهی برای مؤمن بیان می

 Ibn) کندپرسد که آن ضمانت چیست؟ امام توحید را اولین شرط این ضمانت معرفی میمی

Babwiyyah, 2020: 19.) 

 . روش اعطای پاداش۹

های ایجاد انگیزه در مخاطب است که خود مبتنی بر اصل روش اعطای پاداش، یکی دیگر از روش

تربیتی ایجاد انگیزه در مخاطب است. بر اساس این روش، به کسی که تالش نموده است، باید بهترین 

شود که متربی ها را نادیده گرفت. این امر سبب میاد و ضعفاعمال او را معیار قضاوت و پاداش قرار د

ای از (. نمونهBagheri, 2021: 172ای مضاعف حرکت نماید )در پیمودن مسیر تربیت با شوق و انگیزه
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 هایخداوند جسم انسان فرمایند:آن جا که امام صادق )ع( می نماییمپاداش در زمینه توحید را مرور می

روش پاداش را  خوبیبه(.. این روایت Sheikh Saduq, 2020: 20) حرام نموده استموحد را برآتش 

 کند.در ایجاد انگیزه در متربی آشکار می

 گویی . روش تربیتی قرینه10

هایی از روش گویی یکیسازی است. قرینهگویی مبتنی بر اصل تربیتی نهادینهروش تربیتی قرینه

قابل منطقی مت ازنظرپرکاربرد و مؤثر است. در این روش دو مفهوم که  سازی محتوا بسیارکه در نهادینه

شود هستند، سبب یادآوری همدیگر هستند. این امر سبب مقایسه و یادگیری غیرمستقیم آموزه می

(Hosseinizadeh, 2006 در قرآن کریم و روایات معصومین .)فراوانی این روش مشهود است.  السالمعلیهم

فَمَنْ یَکْفُرْ ِبالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ » ... کنیم: وری به دو نمونه بسنده میدر زمینه خدابا

پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خداى ایمان آورد، به ( ... 256بقره/ ...« ) بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

احادیث متعدد ... در روایات هم در این زمینه چنان رشته استوارى چنگ زده که گسستنش نباشد

 افتدفرومیماند و گاهی چون خوشه گندم است که گاهی استوار می یت مؤمنحکا: »ازجملهوجود دارد 

 Ibn« )ارزان است که همواره پابرجاست و شعور نرمش ندارد چوبسختو حکایت کافر مانند درخت 

Shuba Harrani, 1984: 38 .) 

 بندی مطالب. روش دسته11

های هسازی است. یکی از رابندی مطالب مبتنی بر اصل تربیتی نهادینهروش تربیتی روش دسته

بندی مطالب است. این امر سبب یادگیری مؤثرتر ارائه مفیدتر محتوای آموزشی، تنظیم و دسته

بندی آن ه(. معصومین گاه کلیت امری را بیان سپس به دستHosseinizadeh, 2006: 145گردد )می

توان قبل از آموزش، بر اساس ظرفیت بندی مطالب و محتوای آموزشی را میپرداختند. این دستهمی

شناختی او برای مخاطب و توان شناختی وی و در حین آموزش، بر اساس آمادگی عاطفی و روان

 :Ibn Shuba Harrani, 1984« )الشُّْکرِ الْإِیمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ فِی الصَّبْرِ وَ نِصْفٌ ِفی» آموختن انجام داد. 

 .است نهفته شُکر درآن  از نیمی واست،  صبر در ایمان دو نیمه دارد، نیمی از آن( 48

 سؤالسازی فرصت . روش زمینه1۲

است که در آموزش  پرسش و پاسخو روش  سؤالیهمانند روش تاحدی  «فرصت سؤال» روش

 ردازد،سؤال بپ که معلم به طراحیاین جایبه که در این روش، تفاوتبا این گیرد، مورد استفاده قرار می

 روش، در ضمن آموزش، در این به طرح سؤاالت خود بپردازند.فراگیر  آورد کهزمینه را طوری فراهم می
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ابهامات ذهنی خود بکوشد تا کنند و  را مطرح خود د تا سؤاالتندهمی فراگیر اختصاصزمانی را به 

رآن است که در ق های تعلیمیاز روش یکی که مبتنی بر اصل کوشش است روشاین را مرتفع سازند. 

 (. Khodam, Leila, 2011: 16-20) شده استاستفاده می علیهم السالم و معصومین ی پیامبرو سیره

 . روش الگویی13

گیرد ی و تقلیدپذیر در برابر شخص قرار میای عیناین روش که متناسب با اصل عینیت است، نمونه

 Delshadکوشد فرد را همانند الگوی مطلوب سازد و گام در جای گام او نهد )که در صورت مقبولیت می

Tehrani, 2003: 243در سرتاسر زندگی و شود، ترین نوع یادگیری محسوب می(. این روش که مهم

دهد، در عینی و عملی ارائه می صورتبهکه محتوای تربیت را  جاازآنابعاد مختلف آن کاربرد دارد و 

های تربیتی، بسیار مؤثر است. شاید به همین دلیل است که در منابع انتقال مفاهیم و آموزش برنامه

 گیری از الگو تأکید شده است. اسالمی، بر بهره

 امهرکدگوزدایی اشاره کرد که توان به الگودهی، الگوپردازی و الهای اجرایی این روش، میاز شیوه

شود. قلمرو کاربرد این روش بسیار گسترده است و حُسن اجرای آن تری را شامل میهای جزئیشیوه

هایی بر سر راه این روش وجود دارد که عالوه بر آن، آسیب .در گرو رعایت اصول و قواعد خاصی است

(. در قرآن کریم این روش Ghaemi Moghadam, 2004: 15-37د )غافل باش هاآنمربّی نباید از بروز 

در مورد تأّسى و پیروى کردن از دیگران در کارهاى  رخ نموده است. کاربرد این کلمه« اسوه»با کلمه  

این .است کاررفتهبه( 6و4/ ممتحنه:  21احزاب: سه مرتبه این کلمه )رود. در قرآن خوب به کار مى

 اهلللیصدرباره پیامبر اسالم سومین مورد و و یاران ایشان  علیه السالمحضرت ابراهیم  بار دربارهدو  ،کلمه

 و سلم است.  علیه و آله

های قرآن کریم و معصومین های تربیتی احصاء شده از آموزه، خالصه اصول و روش1جدول شماره 
های در آموزههای آموزش توحید دهد. در ستون اول، اصول آموزش توحید، روشرا نشان می السالمعلیهم

متناظر با اصول مرتبط در ستون نخست، آمده  طوربهنیز در ستون دوم  السالممعصومین علیهمقرآن کریم و 

 است.
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 السالمعلیهم های قرآن کریم و معصومینهای آموزش توحید در آموزه: اصول و روش1جدول شماره 

 های آموزش توحیدروش اصول آموزش توحید

 . روش تذکر و یادآوری1 محوریتوحید. اصل 1

 . روش حفظ و ارتقای عزت. ۲ . اصل حفظ و ارتقای کرامت انسانی2

 ها(ها )نعمت. روش ابراز توانایی3

های معرفی . روش4 . اصل مخاطب شناسی3

 خداوند 

 . روش دعا و ذکر 1 – 4

های دادن به آفریده. روش توجه2 – 4

 الهی

. روش نهی از معاشرت با منکران 3 – 4

 خداوند 

 یسنجازیوش ن. ر4 -4

. روش زدودن موانع 5 -4

 شناختیمعرفت

 . روش احتجاجی ارجاع به فطرت 1- 5 های اثبات خدا. روش5

روشن و  دالیل. استفاده از 2 – 5

 فهمقابل

 . رفع شبهات 3 -5

 . روش احتجاجی جدال4- 5

 . روش اقامه برهان 5 – 5

 . روش تمثیلی6 – 5

 اىروش مقایسه. 7 -5

 . روش اعطای بصیرت6 . اصل تحول باطن4

 . روش تغیر نام7 . اصل تغییر ظاهر5

 . روش سؤالی8 . اصل ایجاد انگیزه در مخاطب6

 . روش اعطای پاداش9

 گویی. روش تربیتی قرینه10 ساختن. اصل نهادینه7

 بندی مطالبروش دسته. 11

 سؤالسازی فرصت . روش زمینه12 . اصل کوشش8

 . روش الگویی13 . اصل عینیت9
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 گیرینتیجه

، بهترین منبع برای شناخت السالمعلیهمشناسی جامع قرآن مجید و علم و عمل متقن معصومین انسان

آموزش توحید و خداباوری،  باشند. در زمینهانسان و نحوه آموزش وی در زمینه مسائل اعتقادی می

های توان اصول و روشبه ما رسیده است، میالسالم علیهم های قرآنی و آنچه در سیره معصومیناز آموزه

های الزم برای اجرای ها، زمینهتربیتی بسیاری احصاء نمود. با کشف و استخراج این اصول و روش

تخراج است. کشف و اس معارف اسالمی فراهم خواهد تربیت مبتنی بروهرچه بهتر و مؤثرتر فرایند تعلیم

های تربیتی خواهد شد. مربیان نیز با در ها باعث انسجام در امر تربیت و فعالیتاین اصول و روش

های وحیانی، در جریان آموزش و اعمال های مبتنی بر آموزهدست داشتن نظامی از اصول و روش

ر تمام سخنان و اعمال توحیدمحوری رکن رکین اعمال و فرایض تر خواهند بود. داقدامات تربیتی موفق

های پژوهش حاکی از آن است دینی بوده و این اصل در تمام اعمال انسان ساری و جاری است. یافته

ویژه توحید در زندگی معصومین اصول تربیت دینی و به ازجملهکه توجه دادن به کرامت انسانی 
شود. انگیزش مخاطب جهت فهم و درک بهتر مسائل توحیدی وب میو قرآن مجید محس السالمعلیهم

شناسی یکی از اصول باشد. مخاطبهای دینی در این زمینه مییکی دیگر از اصول مستخرج از آموزه

باشد. نیازسنجی و شناخت حساسیت می السالمعلیهم البیتاهلهای قرآن کریم و مستخرج از آموزه

باشد. در این پژوهش از امل در دادن پاسخ مناسب در این زمینه میترین عومهم ازجملهمخاطب 

 سالمالعلیهم های مستخرج از سیره تربیتی معصومینهای قرآنی و آموزههای دینی مشتمل بر آموزهآموزه

ه توان بمی هاآن ازجملههای کلی استخراج شد که های مختلفی متناسب با اصول و دستورالعملروش

گرفتن اصل وجود یادآوری، روش حفظ عزت متربی، روش ابراز توانمندی، روش مفروضروش تذکر و 

، روش رفع شبهات، روش زدودن عوامل غیرمعرفتی، فهمقابلروشن و  دالیلخداوند، روش استفاده از 

محتوای  بندی نمودندستهگویی و روش تنظیم و ینهش اعطای پاداش، روش پرسشی، روش قررو

 د.آموزشی اشاره کر

یادگیرنده در امر  درگیر نمودندر تعلیم و تربیت عقاید، آموزش غیرمستقیم و  کهازآنجایی

 مودنسؤال نهایی چون طرح پرسش یا بیشتر و نتایج ماندگارتری خواهد داشت، روش تأثیریادگیری، 

 رگویی چنانچه متناسب با سطح شناختی مخاطب و به شیوه درست اجرا شود، داز مخاطب و قرینه

های هدفمند و ایجاد چالش ذهنی توسط شود. برای مثال، طرح پرسشاین نوع از آموزش توصیه می

آموزش مستقیم مربی، مخاطب خود در پی پاسخ به  جایبهمربی، مخاطب را به کنجکاوی واداشته و 
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های ذهنی ایجاد شده، خواهد بود و در صورت دستیابی به پاسخ درست، فهم ها و چالشپرسش

قابل روشی غیرمستقیم، با ت عنوانبهگویی نیز تر و یادگیری پایدارتری خواهد داشت. روش قرینهیقعم

و  زمانهم طوربهمنطقی متقابل هستند، سبب یادآوری آن دو مفهوم  ازنظردو مفهوم که  قرار دادن

موزش ؤثری در آبندی مطالب و محتوای آموزشی نیز روش مالبته در تقابل با یکدیگر خواهد شد. دسته

عقاید است زیرا مخاطب بر اساس ظرفیت توان شناختی و معرفتی، با محتوای آموزشی مواجه خواهد 

 شد و در نتیجه امکان فهم و درک بیشتری خواهد داشت.

 حامی مالی

 .شد تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

 چاین مقاله قبالً در هی. فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر

 ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریسنشریه

 .پژوهی ارسال شده است
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