
چکیده
انسان موجودی دارای عقل و آزادی و سرشار از استعدادهای خدادادی است که قابلیت تغییرات گسترده را 
دارد. برای رسیدن به این هدف، مهمترین نقش را تعلیم و تربیت ایفا می کند؛ زیرا با تعلیم صحیح است که 
استعدادهای انسان شکوفا می شود و می توان آن را با فرهنگ انسانی و اسالمی آشنا کرد. اگر تعلیم و تربیت با 
مبانی دینی و عقلی باشد، آموزش معارف، تقویت ایمان، تعهد به انجام فرائض الهی و اخالقی اثرگذار خواهد 
بود، در این صورت است که تعلیم و تربیت صحیح به شخصیت انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی با شیوه 

اسالمی رنگ می دهد.
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مقدمه

نیز  خود  انسانی  جایگاه  و  ارزش  فراموشی  فراموشی،  خدا  دنبال  به  َأْنُفَسُهْم«)حشر/19(  َفَأْنَساُهْم   َ اللهَّ »َنُسوا 
می آید. همین می شود که امروزه جهان شاهد ناامنی های وحشت انگیز گرفته تا پایمال شدن کرامت و حقوق 
انسانی، قربانی شدن معنویت، اخالق و ایمان به طور خاص، تهاجم فرهنگی و تبلیغات سهمگین دشمنان اسالم 
از طریق شبکه های قدرتمند ماهواره ای و شبکه های مجازی در جوامع اسالمی شده است؛ که در پی آن غفلت 
امت اسالمی از آموزه های معتدل و حیات بخشی دینی و فرهنگی و اسوه های بی نظیر انسانی، سبب شده است 
که تعداد زیادی از مسلمانان به شدت تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار گرفته و از فرهنگ غنی و آداب و سنن 
مطرقی خود فاصله بگیرند و بدتر از آن، اگر بخواهند خودشان را مدرن و پیشرفته نشان دهد سعی می کنند در 
زندگی فردی واجتماعی خود از بیگانگان تقلید نموده و تابع فرهنگ و رسومات آن ها شوند. بر کسی پوشیده 
از  بیگانگان رنج می برد و بسیاری  از  تقلید  فراموشی جایگاه خود و  این  از  به شدت  نیست که جهان اسالم 
مشکالت خانوادگی و اجتماعی ریشه در تقلید از بیگانگان دور از فرهنگ اسالمی و آموزه های دینی دارد. یکی 
از مهمترین این راه کارها تعلیم و تربیت است. مقاله ای که نوشته شده، بر آن است که در قالب دو فصل تعلیم 

و تربیت در زندگی اسالمی را مورد بررسی قرار داده و راههای تحقق آن را بیان بنماید.
 

فصل اول

}کلیات و مفاهیم{
1ـ مفهوم شناسی واژه ها

الف( »تعلیم« در لغت: راغب می گوید، تعلیم یعنی تکرار زیاد چیزی تا جای که اثر آن در نفس آموزنده حاصل 
شود)راغب،1۴12ق: ۵8۰( همچنین، دانش یا مهارتی را به کسی آموختن و یاد دادن و به معنای یاد گرفتن نیز 

گفته اند.)انوری، 1381ش، ج3: 1793(
ب( »تعلیم« در اصطالح سخن گفتن و القای کلمات معنا دارد تا متعلم به معانی آن الفاظ پی ببرد و بدون وسیله 

استعداد تعلم خویش به فعلیت رساند و عالم شود.)امینی، 138۶ش: 28( 
ج( »تربیت« در لغت: تربیت از ماده رب است که از حروف )رـ ب ـ ب( تشکیل شده است و به معنای سوق 
دادن به سوی کمال و رفع نقایص می باشد.)مصطفوی،138۶ش، ج۴: 22( راغب در مفردات می گوید الرب 
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در اصل به معنای تربیت و پرورش است؛ یعنی ایجاد کردن حالت پس از حالت دیگر در چیزی تا به حد نهایی 
و تمام و کمال آن برسد. 

د( »تربیت« در اصطالح: با توجه به اختالف نظری که درباره انسان شناسی و جهان بینی و هدف از خلقت 
 )w(انسان وجود دارد ، تعاریف مختلف و متفاوتی از تربیت ارائه کرده اند که در اینجا به تعریف عالمه امینی
دارد اشاره می کنیم. ایشان نوشته اند: تربیت یعنی انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل الزم و 
کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته اش را در تمام ابعاد وجود بطور هماهنگ پرورش دهد.

2ـ عمل، تکیه گاه تعلیم و تربیت در اسالم 
سرنوشت انسان را عمل او مشخص و معلوم می کند. در قرآن کریم راجع به عمل موارد فراوانی ذکر شده است 
ْنَساِن ِإالهَّ َما َسَعی«  و تعبیرات رسا و زیبا در این زمینه دارد؛ مثال در سوره نجم آیه 39 می فرماید:» َوَأْن َلْیَس ِلْلِ

برای بشر جز آنچه که کوشش کرده است نیست یعنی سعادت بشر در گرو عمل او است. 
ا  ٍة َشرًّ ٍة َخْیًرا َیَرُه« » َوَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرهَّ و همچنین در سوره زلزال آیه 7 و 8 می فرماید:» َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرهَّ
َیَرُه« پس هر که هم وزن ذره  ای نیکی کند ]نتیجه[ آن را خواهد دید و هر که هم وزن ذره  ای بدی کند ]نتیجه[ 

آن را خواهد دید.
این تعلیم یکی از بزرگ ترین تعلیمات برای حیات یک ملت است، وقتی یک ملت فهمید که سرنوشتش به دست 
خودش است و سرنوشت او را عملش تعیین می کند آن وقت متوجه نیروی خودش می شود و متوجه اینکه هیچ 

چیز به درد نمی خورد.

3ـ جایگاه تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت در اسالم از اهمیت باالی برخوردار است آیات قرآن کریم که به پیامبر)q( نازل شد از خواندن و 
ْنَساَن َما َلْم َیْعَلْم«)علق/3.۴.۵(  َم اْلِ َم ِباْلَقَلِم/ َعلهَّ ِذي َعلهَّ ْکَرُم/ الهَّ َک اْلَ قلم و تعلیم و تعلم سخن می گوید.» اْقَرْأ َوَربُّ
از مسیر تعلیم و تربیت صحیح است که انسان به شناخت، آن چنان که هست، و آن چنان که باید باشد دست پیدا 
می کند و بناهای فکری شخصیت انسان، بازسازی می شود؛ عمدتا افراد تاریخ ساز و تحول آفرین در زمینه های 
مختلف از همین مدارس و مراکز آموزشی رشد پیدا می کنند. عالمه جعفری)w( می فرماید: تعلیم و تربیت 

در دگرگون کردن انسان ها نقش اساسی و ضروری داشته و دارد و خواهد داشت.)جعفری، 138۶ش:12۴(
َدَرَجاٍت«)مجادله/11(  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذیَن  َوالهَّ ِمْنُکْم  آَمُنوا  ِذیَن  الهَّ  ُ اللهَّ َیْرَفِع  قرآن کریم می فرماید:»  نمونه  به عنوان 

خداوند کسانی را که ایمان و کسانی را که علم به آنان داشته است درجات عظیمی میبخشد. 
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رسول خدا)q( فرموده است: »طلب العلم فریضه علی کلی مسلم و مسلمه« )شیخ ابوالفتح، 1۴1۰ق، ج2: 
1۰7( یعنی طلب علم برهر مرد و زن مسلمان واجب است.

امام علی )g( علم را منشأ تمام خیر و خوبی دانسته و در این زمینه می فرماید: »العلم اصل کل خیر«)تمیمی 
آمدی، 1۴1۰ق، ص۴8، ح 8۶8( همچنین می فرماید: »ما نحل والد ولدا نحل افضل من ادب حسن«)نوری 
طبرسی، بی تا، ج1۵: 1۶۴( یعنی ادب و تربیت نیکو، بهترین هدیه و بخشش پدر است که به فرزند بیان می کند.

اما تزکیه و تربیت یک معنا دارد، زیرا تربیت در لغت به معنای پرورش و نمو دادن است که تزکیه به همین 
معنی است راغب در مفردات می نویسد: اصل تزکیه به معنای رشد و نمو و پرورش است. گاهی تزکیه را به 
اَها«)شمس/9( و گاهی به  َأْفَلَح َمْن َزکهَّ َقْد  بنده نسبت می دهند به اعتبار این که آن را کسب می کند مانند: » 
َیْتُلو  َیَشاُء«)النساء/۴9( و گاهی به پیامبر نسبت داده می شود »  ي َمْن  ُیَزکِّ  ُ َبِل اللهَّ خدا نسبت داده می شود: » 
یُکْم« و گاهی به عبادت نسبت داده می شود پرورش و تکامل نفس است » َوَحَناًنا ِمْن َلُدنهَّا  َعَلْیُکْم آَیاِتَنا َوُیَزکِّ

َوَزَکاًة«)مریم/13(.

4ـ ضرورت تعلیم و تربیت 
انسان به تعلیم و تربیت نیاز دارد به همان اندازه که ضرورت نان و آب برای او است. انسان از منظر قرآن کریم 
و آموزه های حیات بخش اسالم، دارای جسم و روح است؛ هم چنان که بدن انسان نیاز به تغذیه دارد روح انسان 
نیز محتاج تغذیه است؛ اگر به بدن آب و نان نرسد به اندک زمان از کار افتاده و نابود می شود. جان آدمی هم 

اگر تعلیم و تربیت نشود همینطور است. 
نکته مهم این است که باید بین غذا و متغذی باید سنخیت باشد. غذای بدن مادی و از جنس او است غذای 
روح نیز باید معنوی و از سنخ او باشد؛ بدن نان و آب می خواهد و با فراگیری مطالب علمی و معارف دینی سیر 
نمی شود؛ روح نیز با نان آب سیر نمی شود بلکه غذای از جنس خودش می خواهد؛ زیرا جان ها با یاد خدا در 

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب«)الرعد/28( ساحل آرمش پهلو می گرد. » َأاَل ِبِذْکِر اللهَّ
ضرورت تعلیم و تربیت به خوبی معلوم شد زیرا همچنان که بدن ضرورت به غذا دارد همین طور روح و جان 
آدمی ضرورت به غذا دارد و غذای جان علوم و معارف و اخالق و ایمان است راه تغذیه روح یعنی فراگیری 

علوم و معارف تعلیم و تربیت است.
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5ـ نیاز تعلیم و تربیت در جهان اسالم
آفرین در جهان اسالم است و روی آن تأکید شده است  از موضوعات مهم و نقش  تعلیم و تربیت یکی  نیاز 
چنان که معتقد هستیم که هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش تا حدودی که 
مربط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه ای هم باید 
عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بتواند استعدادهای خود را 

شکوفا کنند.)پورکریم، 13۵8ش: 3۵2( 
نکته ای که ذکرش خالی از فایده نیست این است که حقوق، محصول تالش و تحقیقات صدها بلکه بیش از دو 

هزار متفکر از ملل و جوامع مختلف است )جعفری،138۶ش:1۰9(
با استفاده از هزاران جلد کتاب مربوط به قانون و حقوق و دیگر قراردادهای اجتماعی و بهره گیری از محصوالت 
فکری نوابغ قرون و اعصار طوالنی از افالطون گرفته تا ژان ژاک روسو و هزاران قانونگزار و حقوق دان تدوین 
یافته است )همان: 11۰( همان سخن را گفته است که اسالم چهارده قرن قبل آن را به مراتب کامل تر و جامع 
تر مطرح کرده است از جمله مسئله تعلیم و تربیت است که در اولین پیام حیات بخش اسالم و نخستین آیات 

آسمانی قرآن کریم انعکاس چشم گیری یافته است.

6ـ زندگی به شیوه اسالمی 
در مقابل انسان محوری و اومانسیم، از مهم ترین شاخصه های زندگی با شیوه و فرهنگ اسالمی این است که 
محور زندگی انسان خدا باشد؛ همچنین زندگی با شیوه اسالمی یعنی شناخت انسان آن چنان که هست و آن 
چنان که باید باشد؛ از دیگر شاخصه های زندگی با شیوه اسالمی هدفمندی در زندگی است چیزی که آیات 
َنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًل«  َما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا« و سوره آل عمران آیه 191 » َربهَّ سوره مؤمنون آیه 11۵» َأَفَحِسْبُتْم َأنهَّ
بر آن تأکید دارد که زندگی به طوری کلی باشیوه اسالمی یعنی زندگی براساس بایدها و نبایدهای قرآن کریم 
و سنت معصومین )b( و عقل بدین معنا که رفتار و گفتار انسان، چه در زندگی فردی و خانوادگی و چه در 

زندگی اجتماعی در عرصه های مختلف مطابق با آموزه های منابع فوق باشد.
قرآن کریم که برای هدایت مردم و رهاندن انسان از تاریکی ها و رساندن او به روشنای نازل شده است می فرماید: 

وِر«)الحدید/9( ُلَماِت ِإَلی النُّ َناٍت ِلُیْخِرَجُکْم ِمَن الظُّ ُل َعَلی َعْبِدِه آَیاٍت َبیِّ ِذي ُیَنزِّ » ُهَو الهَّ
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7ـ نقش تعلیم و تربیت در شیوه زندگی اسالمی
انسان با علم آموزی و تربیت صحیح می تواند مهارت های زندگی معقول و مطلب را فرا گرفته و برای رسیدن به 
رشد و کمال خود تالش نماید و لذا عالوه بر قرآن کریم روایت فراوان انسان ها را به فرا گیری علم و ادب تشویق 
می کند و این کار را عامل زندگی با عزت و شرافت می داند وسبب موفقیت انسان در طولی زندگی بیان می کند.

امیرالمؤمنین)g( می فرمایند: »تعلمو العلم صغارا تسودوا به کبارا«)ابن ابی الحدید، 1۴۰۴ق، ج2۰: 2۶7( 
در کودکی دانش بیاموزید تا در بزرگسالی به آن شرافت و بزرگی یابید مهم تر از آن کسب علم کنید تا زندگی 

برای شما کسب کند.
حیاتی که امیرالمؤمنین )g( از آن سخن می گوید و علم و دانش را عامل آن بیان می کند، یعنی زندگی در 
مسیر رشد و کمال یعنی زندگی با شیوه و فرهنگ اسالمی، یعنی زندگی با عزت و یاد خدا. منهای عمل به 
دستورات اسالم از منظر امام علی )g( نه تنها زندگی اسالمی با عزت نیست بلکه در حقیقت، مرگ و نابودی 

است)ترجمه دشتی، 138۶ش، خطبه۵1(
از مجموعه این رویات به خوبی نقش فوق العاده تعلیم و تربیت در زندگی با شیوه اسالمی ظاهر می شود؛ زیرا 

زندگی شرافتمندانه و با عزت نافع و مساوی با زندگی اسالمی است، در گرو تعلیم و تربیت بیان شده است.

فصل دوم
}ارکان تعلیم و تربیت{

در تعلیم و تربیت چهار چیز نقش دارد:
1ـ انسان مورد تعلیم و تربیت 

2ـ معلم و مربی 
3ـ مبانی و موارد تعلیم و تربیت

۴ـ اهداف و چشم اندازهای که برای تعلیم و تربیت تعریف می شود
زمانی تعلیم و تربیت می توان انسان ساز، نقش آفرین و ضامن اجرای دستورات دین برای پیاده کردن شیوه زندگی 

اسالمی در جامعه باشد که ارکان چهارگانه به طور شایسته مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

رکن اول: انسان مورد تعلیم و تربیت
این دنیا هیچ حیوانی  تغییر و تحول را دارد چنان که گفته  شد. در  انسان موجودی است که قابلیت هرگونه 
آفریده نشده که هم در هوا، دریا و در خشکی سلطه گری کند مگر انسان؛ برای تصدیق این کالم کافی است 
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که نگاهی اجمالی به تاریخ جنایتکاران شود که آن ها آن چنان ضعیف بودند که حتی قدرت راندن یک مگس 
را از صورت خود نداشته اند ولی دیری نگذشت که خودشان را آنچنان قدرتمند گمان کردن که حتی با خدا 
و فرستادگان او به مبارزه برخاستند و اسیر شهوت و هوای نفسانی قرار گرفتند و بدون عقل و وجدان و اخالق 
دست به هر جنایت زدند و میلیون ها انسان را به کام مرگ فرستادند و این دگرگونی بی نهایت در سراشیبی سقوط 

و تباهی ها است.
آن چه  و  آسمان  و  زمین  اگر  که  می کنیم  مشاهده  انسان  در  هم  تکاملی  تحوالت  دگرگونی،  این  مقابل  در   
در میان آن روا است به او می داد که پوسته جوی را از دهان مورچه از روی ستم به آن حیوان بکشد امتناع 
می ورزید)ترجمه: دشتی، خطبه22۴(، ارزش زمام داری و سروری بر تمام دنیا را کمتر از بند لنگه کفش می دید 

مگر این که عدالت بورزد و حق را احقاق و باطل را نابود سازد)همان، خطبه33(
باید به این نکته توجه داشت که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که انسان های معمولی در سیر تکامل و فرآیند، 
تعلیم و تربیت، به امام علی )g( نمیرسند ولی با کمال صراحت می توان ادعا کرد که انسان می تواند به فراگیری 
اللبیت«)شیخ صدوق، 1378ق،  اهل  منا  »سلمان  افتخاری  مدال  که  برسد  سلمان  به  درست  تربیت  و  تعلیم 
ج2:۶۴( را از سوی رسول خدا )q( دریافت کرد؛ یا می توان به ابوذر رسید که آن حضرت)q( درباره اش 
فرمود: » ابوذر صدیق هذه االمه«)همان: ۶۵ ( و یا می توان به مالک اشتر رسید که در کمال قدرت بر انتقام، 
عفو می کرد و به جای تنبیه کسی که به او اهانت کرده بود به مسجد رفته و با خواندن نماز برای شخص اهانت 
کننده از خدا طلب مغفرت می نمود. بی جهت نیست که امیرالمؤمنین )g( فرمود: مالک برای من همچنان بود 

که من برای رسول خدا بودم. )ابن ابی الحدید،1۴۰۴ق، ج1۵: 98( 
بنابراین نظام آموزش هر جامعه است که ضمن شکوفا ساختن استعدادهای نهفته انسان، او را با حیات معقول و 

زندگی اسالمی آشنا ساخته و در مسیر رشد و تکامل رهنمود می سازد. 

رکن دوم: مربی و معلم
معلم و مربی حقیقی انسان ها خداوند متعال است؛ زیرا هر چه از حقایق و واقعیات عالم هستی را که انسان درک 
می کند و به آنها پی می برد، با ابزار و وسایلی است که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده و ساختار وجودی 
انسان، اعم از ساختار و ابزار بیرونی و درونی که در فرایند ادراک و فهمیدن به جریان می افتد از سوی خداوند 
اضافه شده است. اولی معلم بودن خدای سبحان را، به اضافه آیات متعدد از قرآن کریم اثبات میکند؛ مانند:        

ْنَساَن«)الرحمن/1.2.3 َم اْلُقْرآَن/ َخَلَق اْلِ ْحَمُن/ َعلهَّ » لرهَّ
بعد از خداوند سبحان پیامبران الهی اولین معلمان و مربیان انسان به شمار می روند؛ در آیات متعدد قرآن کریم 
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فلسفه بعثت پیامبران تعلیم و تربیت و خود آن بزرگوران معلمان و مربیان بشر شده اند.سوره بقره آیات 129 
یِهْم« و 1۵1» َکَما َأْرَسْلَنا  ُمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوُیَزکِّ َنا َواْبَعْث ِفیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتَک َوُیَعلِّ » َربهَّ
ُمُکْم َما َلْم َتُکوُنوا َتْعَلُموَن« و  ُمُکُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوُیَعلِّ یُکْم َوُیَعلِّ ِفیُکْم َرُسواًل ِمْنُکْم َیْتُلو َعَلْیُکْم آَیاِتَنا َوُیَزکِّ
یِهْم  ُ َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزکِّ سوره آل عمران آیه 1۶۴» َلَقْد َمنهَّ اللهَّ
یِهْم  یَن َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزکِّ یِّ مِّ ِذي َبَعَث ِفي اْلُ ُمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة« سوره جمعه آیه 2» ُهَو الهَّ َوُیَعلِّ
ُمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوِإْن َکاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبیٍن«. خاتم پیامبران حضرت محمد)q( فرمودند:  َوُیَعلِّ
خدای سبحان مرا آموزگار مبعوث فرموده است. کار معلمان و مربیان در امتدادکاری انبیاء است و جایگاه 
بسیار باالیی برخوردار است و ظایف بسیار مهم و سنگین در قبال تعلیم و تربیت شاگردانشان دارند اگر در 
انجام این مسئولیت سنگین الهی غفلت و سهل انگاری کنند بزرگ ترین خیانت ها و جنایت ها را نسبت به آنها 

مرتکب شده اند. 

رکن سوم: مبانی و موارد تعلیم و تربیت
تمام آموزه های حیات بخش اسالم در سه حوزه عقاید احکام و اخالق قابل دسته بندی هستند و از چهار منبع 

اولیه سر چشمه می گیرند:
1ـ  قرآن کریم، که یگانه کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اکرم )q( » ِتْبَیاًنا ِلُکلِّ َشْيٍء « که پاسخگوی 

بشر تا روز قیامت است.
2ـ سنت که شامل گفتار، رفتار، امضاء و عمل امامان معصوم )b( نیز در مجموعه سنت قرار دارد مثل قول 

وفعل و تقریر رسول خدا )q( و بیان کننده دستورات اسالم و حجت است
3ـ اجماع دانشمندان و فقها البته اجماع از نظر شیعه به خودی خود و بماهو اجماع اعم از اجماع منقول و 

محصل حجیت الزم را ندارد بلکه وقت از حجیت بر خوردار میشود که حاکی از قول معصوم)g( باشد.
۴ـ عقل که اسیر شهوات و هواهای نفسانی قرار نگرفته باشد یکی از منابع دستورات اسالمی به شمار میرود.

از آنجا که اجماع بماهو اجماع اعتبار الزم را ندارد در مجموعه سنت قرار میگرد.
َلُه  ُه َنزهَّ ا ِلِجْبِریَل َفِإنهَّ همچنین که قرآن کریم به شهادت خدای سبحان ، کتاب هدایت است؛ » ُقْل َمْن َکاَن َعُدوًّ
ًقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِه َوُهًدی َوُبْشَری ِلْلُمْؤِمِنیَن«)بقره/97(، » َهَذا َبَیاٌن ِللنهَّاِس َوُهًدی َوَمْوِعَظٌة  ِ ُمَصدِّ َعَلی َقْلِبَک ِبِإْذِن اللهَّ

ِقیَن«)آل عمران/138( وبسیاری موارد دیگر که مؤید این کالم می باشد.  ِلْلُمتهَّ
اگر تعلیم و تربیت افراد یک جامعه با محوریت این کتاب حکیم قرار بگیرد به طور قطع در آن جامعه هدایت و 
نورانیت ، رأفت و مهربانی ،حق گرایی و باطل گریزی، همکاری و خیرخواهی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، 
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عفو و گذشت و ظهور و بروز نموده و زندگی ها در عرصه های مختلف به شیوه های اسالمی می شود؛ زیرا جامعه 
که نهال وجودش با آموزه های قرآنی آب یاری، تغذیه و بارور گردیده است دیگر دنبال اوصاف رذیله نمی رود 

و اعمالی را که زندگی دنیوی و اخروی انسان را تهدید میکند مرتکب نمی شود.
رکن چهارم: هدف از تعلیم و تربیت: همان چیزی است که انبیا که معلمان و مربیان الهی هستند برای آنان نازل 

شده است

نتیجه :
 از مطالب که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که عالوه بر اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت که قابل انکار نیست، 
نقش این حرکت انسان ساز در چگونه زیستن انسان و شیوه زندگی اسالمی بسیار برجسته و پر رنگ است. 
جامعه ای که تعلیم و تربیت را دارا باشد همیشه آن جامعه موفق است. خداوند اولین و بهترین و صادق ترین معلم 
و مربی است که قرآن را برای خیر و صالح بشریت به دست رسولش فرستاد تا انسان راه را از بیراهه تشخیص 
دهد و در این دریای مواج دچار سانحه و گمراهی نشود. خداوند خود به تربیت انسان توجه کرده و بارها در 

قرآن به آن اشاره کرده است. خداوند امر تعلیم و تربیت را مهم نشان داد تا بشریت بتوانند به تکامل برسند.
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