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مقدمه

له أديگري مـس  له زمان و  أنمايد اول مس  عامل اساسي رخ مي   در بررسي سير تحول عقل دو     

درنگ زمان رخ   شود، بي وقتي صحبت از تحول مفهوم وجايگاه عقل در طي تاريخ مي          . شناخت

 شـايد بتـوان     ،رواز ايـن  . زمان در ارتباط اسـت    اين باب با گذشت      يعني كندوكاو در   ؛نمايدمي

اند؛ و اين ارتبـاط الجـرم   گفت كه مكاتب مختلف بشري مواليد هم آغوشي مفهوم عقل و زمان 

.  گوناگوني تعاريف شناخت و حقيقت را در پي داشته است

نوشتار پيش روي در واقع تحقيقي در بستر زمان براي يـافتن فـراز و فرودهـاي مفهـوم و                    

اسـت  ) قرون وسـطي بررسي كنوني يونان باستان و   در(اه عقل طي ادوار مختلف تاريخي       جايگ

 تبييني پس از تصريح اين اوج و حضيض و اشـاره بـه داليـل                -كه با استفاده از روش توصيفي     

هاي تربيتي مبتني بر  احتمالي آن در پي آن است كه با نگاهي تطبيقي به بررسي و مقايسه داللت              

. عقل در اين ادوار بپردازدمفهوم و جايگاه

 تاريخي ممكن است مفاهيم مختلفي از عقل مورد نظر باشد كه با ديد انسان               يدورههردر

با تعـاطي در تـاريخ انديـشه        . نسبت به جايگاه، ارزش و اهميت عقل در ارتباط تنگاتنگ است          

بينـي  ته جهـان   به عقـل داشـ     هاي خاصي كه هر جامعه    توان دريافت كه بر مبناي نگرش     بشر مي 

هـاي مختلـف بـه    رسـد كـه نگـرش    به نظر مي،رواز اين. خاصي در آن دوره حاكم شده است 

.اي را نيز به همراه داشته استمفهوم و جايگاه عقل تأكيدات تربيتي ويژه

پردازيم تا از   باب عقل مي  در اين نوشتار به بررسي نظرات افالطون و توماس آكويناس در          

جايگاه عقل در يونان باسـتان و قـرون وسـطي دسـت     دو متفكر، به مفهوم و نگاه اين يهدريچ

طور مجزا به تصوير فضاي حـاكم       هاي ايشان به  بدين منظور ابتدا با مطرح نمودن ديدگاه      . يابيم

در هر دوره در ارتباط با مفهوم و جايگاه عقل رسيده و سپس با تبيين نگاه تربيتي اين دو سعي                    

نهايـت بـا    نسبت به عقل خـواهيم داشـت و در        ها   آن  نگاه با اعتقاد خاص    در يافتن ارتباط اين   

 جدول مفهومي، امكان مقايسه ايـن دو دوره تـاريخي و دسـتيابي بـه نكـات اشـتراك و                  يهارائ

هـاي تربيتـي آن بـراي خواننـده تـسهيل            مفهوم و جايگاه عقـل و داللـت        يهدربارها   آن افتراق

. گرددمي

قل در يونان باستانجايگاه عمفهوم و. 1

توجـه بـه عـالم    . يونانيان در پي شناخت حقيقت، به يـافتن مفهـوم حقيقـت تكيـه كردنـد               



27...و قرون وسطي و ي يونان باستاندورهتأملي بر سير تحول در مفهوم وجايگاه عقل در

معقوالت و يافتن ارتباط منطقي ميـان ايـن امـور و عـالم محـسوسات و امـور عينـي از جملـه            

ايي هـ  يوناني پس از آنكه ابتدا با تـالش يهانديش".  يونان باستان استيههاي تفكر دور  ويژگي

به اين  نظري درصدد برآمد كه اصل و مبدأ جهان را در يكي از عناصر طبيعت بجويد، سرانجام                 

"، اصل و مبدأيي است كه در خود انـسان اسـت و آن فكـر اسـت                 نتيجه رسيد كه حقيقت اشيا    

).11ص ترجمه نادرزاد، ،1373ورنر،(

تـر اسـت و بـا    قل نوع عالي تقسيم كرد كه از اين دو، ع      "فهم" و "عقل"را به   افالطون فكر 

ترجمـه  ،1357راسـل،  . (اسـت ) ديالكتيكي(كار دارد، و روش كار آن جدلي     ومثل خالص سر  

معناي بلند دانستن افالطـوني را، بـه يـاري دانـش متعـارف      ). 195، ص1جنجف دريابندري،  

م را، جوي آن چيزي است كـه فهـ   و تفكر افالطوني در جست. توان دريافتمبتني بر فهم، نمي   

 دانشي كه برتـر از آن اسـت و آن را براسـتي روشـن           يهنمايد، بواسط كه فقط بظاهر روشن مي    

).62صترجمه لطفي، ،1357ياسپرس،(تواند ساخت، رهبري كندمي

افالطون متأثر از ديدگاه پارمنيدس به ثبات و اصالت امـور ثابـت معتقـد اسـت از ايـن رو                 

تواند در عـالم محـسوسات كـه         و اليتغير است پس نمي     داند كه هميشگي  حقيقت را چيزي مي   

را در جايي ديگر كه از دسـترس آفـات          تعيني و تغيير است دست يافتني باشد، بايد آن        عالم بي 

اي ازلي  حقيقت، مقوله . ثباتجو نمود؛ عالمي سراسر نظم، قرار و       و   باشد جست اين عالم دور  

فتني است و اين همان اسـت كـه تحـت عنـوان     و ابدي است، از اين رو ساختني نيست بلكه يا   

هـا   آن يهجا متعلق بوده و منشأ و ريـش       همه چيز به آن   . شودها مطرح مي  عالم مثل و عالم ايده    

جاست؛ بنابراين معرفت همان تطبيق اصل و فرع است و معيار انجام صحيح ايـن عمـل                 در آن 

. انطباق با عقل است

آيد و جزئيات سزاوار اين نيـستند كـه   دست مي ه   ب طبق نظريات افالطون معرفت از كليات     

لـذا افالطـون بـراي      . تعلـق گيـرد   هـا    آن متعلق معرفت واقع شوند و شناخت واقعي و دقيق به         

: شرط اساسي قائل استشناخت حقيقي دو

يه شـناخت حقيقـي بايـد دربـار        -ب.        شناخت حقيقي بايد خطا ناپـذير باشـد        –الف

دانشي كه از طريق  "افالطون معتقد است    . حقيقي و ثابت است باشد    موضوعي كه داراي هستي     

. اي نيست، بلكه صـرفاً نظـر و عقيـده اسـت           شود به هيچ وجه دانش شايسته     حواس حاصل مي  

يموضوعات رياضيات و هندسه به همراه صور آن متعلق به جهان معلوم است كـه بـه واسـطه              
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, 1رايـس  (".شـود به دانش صحيح منجر ميچنين شناختي است كه   . شودچشم ذهن شناخته مي   

. انسان مهجور از حقيقت و دانش حقيقي همچون فردي نابيناست         " از نظر افالطون     )68: 1998

 واضـح و روشـني از حقيقـت در نفـس خـويش بـراي                يجا كه هيچ نمونه   اين دو گروه از آن    

 عـدالت  ،اتي از زيبـايي  خاكي نياز باشد تصوريجا كه بر روي اين كرهارجاع به آن ندارند؛ هر  

)142: 1974، 2گراب (".سازندو خوبي مي

كتاب ششم جمهور با استفاده از تمثيل خورشيد مقام خيـر مطلـق را              زماني كه افالطون در   

 حقايق ثابته و صورعلميه و توانايي بخش نفس آدمي براي دريافت حقـايق              يهبه عنوان آفرينند  

علماول  ": كنددسته تقسيم مي  سقراط دانش را به چهار    كند، و در جاي ديگر از زبان        مطرح مي 

برد، سـوم    كه به اشباح آن حقايق پي مي       استداللكه موضوع آن صور و حقايق ثابته است، دوم          

 كـه موضـوع آن عكـس و       حدس كه موضوع آن تعينات مرئي و محسوس است، چهارم           عقيده

و در ادامـه    )334صروحاني،  ترجمه  ،1374افالطون،(" محسوسات يا تخيالت است    يهساي

 عقـل، و  يه گمان بناميم و آن دو جزء اول را مقوليهاين دو جزء اخير را مقول  : دارد كه بيان مي 

كـار بـا وجـود    وكار با جهان كون و فساد است و عقـل را سـر  وم كه گمان را سر   يچنين گوي 

گرو تعقل   علم را در   واقع دسترسي به خير مطلق، حقايق و       در ،)432همان، ص (حقيقي است 

گزينـد تـا شـمول     لوگوس را به عنوان معادل عقـل برمـي   يهاين است كه افالطون واژ    . داندمي

.معنايي آن را نشان دهد

توان گفت عقل مورد نظر افالطـون معـادل لوگـوس نـه تنهـا بـه         كلي و مجمل مي   طوره  ب

اي كه نه تنها به معرفـت        كلي . و خير مطلق است     بلكه به معناي سخن، اراده، دانش      معناي خرد 

مكمـل معنـاي   هـا   آنحقيقي دسترسي دارد بلكه منشأ تمام صفات نيك است كـه دسـتيابي بـه             

 مـورد نظـر اسـت عقلـي كـه مركـز        intellectايـن دوران عقـلِ بـه معنـي    در. سعادت است

ارف هـا و معـ     دانـسته  يه هم يهاي كه ريش  عقل كلي . استدالالت منطقي، ذهني و انتزاعي است     

 دانست اما ايـن دو كـامالً    rationalتوان به نوعي معادلچه اين مفهوم را ميبشري است اگر

 زيرا عقلِ معادل لوگوس معنايي      ؛عموم و خصوص مطلق است    ها   آن يههم معنا نيستند و رابط    

 چرا كه عالوه بر ايـن،  ؛ به معناي سخن منطقي و يا استدالل منطقي دارد rationalفراگيرتر از

1-   Rice
2-   Grube
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 آن بـه    يهمعنايي كلـي و فراگيـر كـه دايـر         . ها و سعادت است   جايگاه خير مطلق، تمامي ارزش    

شناسي و اخالق نيز گـسترش يافتـه، توانـايي درك حقيقـت           فراتر از معرفت و به قلمرو زيبايي      

يپردازي است كه ميـان همـه      افالطون نخستين نظريه  توان گفت كه    در نهايت مي  . واقعي است 

. خوردهايش يك هماهنگي عقلي و انسجام و توازن واقعي به چشم مي            و برداشت  اركان باورها 

هاي خاص عقل و آنچه اين مفهوم و عنصر شـناخت را بـراي وي ايـده آل                  توان ويژگي لذا مي 

باب انسان، اجتمـاع، قـانون و حكومـت و مفـاهيم ارزشـي چـون                ساخته است در نظراتش در    

. ايي شناسي، كمال و سعادت نيز يافتعدالت، دانايي، حقيقت، فضيلت، زيب

مفهوم و جايگاه عقل در قرون وسطي. 2

. شود و تاريخ فلسفه استفاده مي     تاريخبندياي است كه براي تقسيم    قرون وسطي، نام دوره   

است كه بنـابر نظـر      ) در حدود ده قرن   (تاً طوالني    وجود دوران نسب   "قرون وسطي "وجه تسميه   

1453(تا سقوط قسطنطنيه به دست تركان عثمـاني         .) م476(مورخان از سقوط امپراتوري روم      

ادامه يافت و ميان دو دوران بزرگ باستان و عصر جديـد واقـع              .) م 1492(يا كشف آمريكا    .) م

). 105ص،1ج،1368فروغي، (است

حقيقت بـه  وعقلي يونان پيچيده شدروح تفكرتومار عظمت يوناني و) ع(با ظهور مسيح    

 از اين پس عقل در كنار ايمان قرار گرفـت و  .)27، ص1384مددپور، (كرد نحو ديگري ظهور  

حدود قرون وسطي را از نظر فكـري بـه ايـن            . حتي گاهي جايگاه ايمان از عقل هم فراتر رفت        

شده است كه فلـسفه و  ر آن الاقل در مغرب زمين سعي مي   اي دانست كه د   توان دوره ترتيب مي 

. باشدعلوم، تابع دين و عقل خدمتگزار ايمان

رغم حاكميت چنين فضاي فكري بر قرون وسطي، آكويناس هرگز براي فهم حقيقـت              علي

گونه كه انسان فقط بـا چـشم   كرد و معتقد بود كه همانبه چيز ديگري جز عقل خود تكيه نمي   

، 1951، ١ژيلـسون (باشـد  عقل ميسر مـي يهوسيله ه ديدن است، فهميدن نيز فقط بخود قادر ب

).5ص

بـشر در . خـودي خـود معقـول و ارزشـمند اسـت      ه   فلسفه ب  يهمطالع": گويدآكويناس مي 

كرتـزمن و  ("بينـد كند و مايل بـه دانـستن علـت آن چيـزي اسـت كـه مـي          مورد اشيا تحير مي   

�-  Gilson
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اي وراي   توماس قديس ديـن گـستره      يهدر انديش "كه  ود اين با وج ). 28ص  ،1،1993استامپ

دو ، ليكن وحي مقدس الهي و عقل طبيعي هـر         )33ص،1380مددپور،  (" عقل است  يهگستر

از منظر آكويناس عقل براي اثبات اشتباهات مـشركان كـه مرجعيـت كتـاب       . قابل پذيرش است  

. انسان استپذيرند مفيد است، اما نهايتاً دين منجي مقدس را نمي

دارند، بلكه در پرتـو  انسان حقيقت را نه از طريق صوري كه بيرون از جهان محسوس قرار  

كنـد، در    آن مفاهيم كلي را از اشياء محسوس انتزاع مـي          ياي كه به واسطه    يعني قوه  ؛عقل فعال 

ـ            ". شودمعقوالت نائل مي  به درك كليات و   يابد و مي ه عقـل بـشر يكبـاره در اولـين ادراكـش ب

كنـد،   آن درك مـي    يهبلكه ابتدا چيز مختصري را دربـار      . يابدمعرفت كامل يك چيز دست نمي     

سپس از اعراض، و تمايالتي كه بـه   چيستي آن، كه موضوع اصلي عقل جزئي است؛ و يهدربار

كار بايد يك جنبه    براي اين . آورددست مي ه  همراه اصل و ذات آن چيز است معرفت عقالني ب         

 ديگر تركيب و يا از آن جدا نمايد و از يك تركيب يا تجزيه به تركيـب يـا                    يا جنبه ادراكي را ب  

اين برايند شناخت عقالني كامل ممكـن       .  ديگر برسد اين همان تعقل يا استدالل است        يهتجزي

).143ص،1993استامپ، كرتزمن و("است نظري يا عملي باشد

دا بايد ديد آيا از منظر وي عقل متفـاوت  براي شناخت عقل از ديدگاه توماس آكويناس، ابت      

از فهم است يا با آن يكي است؟

يم ي در اين مورد قائل شـويم بايـد بگـو   بنابر نظر قديس آكويناس اگر بخواهيم تمايز دقيقي   

و تمايز بين عقل و فهم، تمايز بين فعل و قوه است نـه            ... كه عقل همان فهم فعليت يافته است      

).185و183ص،1955آكويناس،  (ديگرياي از قوهتمايز قوه

گويـد كـه   مـي intelligence فاهمـه يـا     ي معنـي واژه   يهبه عبارت ديگر آكويناس دربار    

او متـذكر   .  است و آن عمل فهميدن است      intellectفاهمه دال بر فعل و عمل عقل كلي يعني          

 آثـار عربـي بـه     را ازseparate substancesشود كه برخي كسان جواهر مفارق يا همان مي

 چـرا كـه ايـن       ؛هستندangelsاند كه همان فرشتگان يا       ترجمه كرده  intelligencesعقول يا   

انـد ايـن   اما در آثاري كه از يوناني ترجمه شده     . جواهر هميشه به طور بالفعل داراي فهم هستند       

يز از عقـل و      نبايد فاهمه را متمـا     ،اند و از اين رو     ترجمه شده  "ذهن" يا   "عقل"جواهر مفارق،   

زبان گوناگون مشتبه شده اسـت     اي مجزا از آن دانست و اين امر تنها به سبب ترجمه از دو             قوه

1-  Kretzmann & Stump
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).405ص،1ج،1382ايلخاني، (

:جنبه استمنظر آكويناس عقل داراي دواز

هـا و  اي كه مربوط به نيروي عقل فعال است بدين معنـا كـه ايـن نيـرو بـر يافتـه        يك جنبه 

يك جنبه ديگر كه مربوط به عقـل منفعـل اسـت    . آوردي تغييراتي را بوجود مي    تصويرهاي حس 

آيـد  از سخنان آكويناس چنين بر مي     . كندهاي تغيير يافته را دريافت مي     كه تنها اطالعات و داده    

تصوير  از -تواند موضوع تفكر باشد    آنچه كه مي   –چه را كه قابل ادراك است       كه عقل فعال آن   

).118ص،1989مارتين، (مايدنحسي انتزاع مي

 ابناء بشر به يكسري اصول اوليه و بديهي مانند قانون عدم تناقض             يمنظر آكويناس همه  از

هاي معرفتـي   بر اين حقيقت بشري الزم است چنين فرض شود كه توانايي  با ابتنا . عرفت دارند م

ه همه عقول ما ناشـي از  نمايد كبه اين ترتيب چنين مي. انسان توسط خداوند آفريده شده است 

 اوليه، اتحـاد    يها در اصول و فاهمه     انسان ياشتراك همه .  يعني خداوند است   ؛يك عقل مفارق  

).266، ص2003استامپ، (كندكه خداوند است ثابت ميرا با عقل مفارق 

بـا  . آكويناس قلمروهاي عقل و ايمان، علوم و الهيات و ماوراءالطبيعه را متحد كـرده اسـت       

:چنين برشمردتوان نظر آكويناس در خصوص عقل رات به اين نكته ميعناي

عقل به تنهايي براي هدايت بشر كافي نيست؛ او بـه وحـي نيـاز دارد؛ بـا دقـت بايـد                      : اوالً

.حقايق شناخته شده از طريق عقل را از حقايق متعالي شناخته شده توسط وحي متمايز نمود

.مايز هستند اما متضاد نيستند متچه عقل و وحي از هماگر: ثانياً

. دارد عقل بايد تحت نظارت ايمان عمل نمايدايمان است كه عقل را از اشتباه باز مي: ثالثاً

ايـن دو دوره در ارتبـاط بـا         اين قسمت به منظور تسهيل امكان مقايسه فضاي حاكم بر         در

:شودارائه مي1در قالب جدول ها  آنجايگاه عقل، نظرات اساسيمفهوم و

:تربيت و عقل. 3

 عقل و تربيت در يونان باستانيهرابط. 3-1

. هاي آنان از زنـدگي خـوب باشـد        انسان، برداشت ترين سهم يونانيان در تفكر    شايد جالب 

باورهاي اين قـوم كهـن بـوده اسـت         توجه به لزوم دقيق انديشيدن در مديريت زندگي يكي از         

ترجمـه  ،  1377پـري،   ("ه باشد ارزش زيـستن نـدارد      زندگي كه آزموده نشد   ": گويدسقراط مي 

توجه به آموزش و تعليم نيروها و استعدادها امري مورد توجه يونانيـان بـوده             ) 92صصدريه،  
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.  1جدول 

لجايگاه عق مفهوم عقل
هاي دوره

تاريخي
عقــل نيرويــي بــالقوه اســت كــه     -1

ــرازمحــدوديتي ــد ونظ ــان رش امك
.نداردتقويت

رتري و شأن اجتماعي افـراد، مالك ب-2
منـدي از قـدرت  ميزان بهرهوابسته به
.عقل است

 عقل عامل كـسب معرفـت، آگـاهي،   -3
.قدرت استوسعادت

.تحرك اجتماعي استعقل عامل-4
يه عقل عامل اقتدار است چه ازجنبـ -5

نظـر روابـط  ازچـه وجودي انسان و
.اجتماعي و سياسي

نديشه بدون   ا يه حركت عقل در حوز    -6
.محدوديت است

عقــل عملـي  ميـان كـاربرد نظـري و   -7
.تمايزي وجود ندارد

.معادل لوگوس استمفهومي كلي و-1
دراز خـرد و لوگوس مفهومي فراتـر -2

و  تمامي امور خير، فضيلتيهبرگيرند
.سعادت است

 و مركز   intellect مفهوم عقل معادل     -3
ي منطقـي ذهنـي و انتزاعـ   اسـتدالالت 

.است
كـشف  مفهوم عقل برابر با معرفـت و      -4

رو تنها معرفـت    از اين .حقيقت است 
.معتبر معرفت عقالني است

آن جهاني وعقل مفهومي فرامادي و-5
.مصون از اشتباه است

يونان 
باستان

مـالك برتـري و   ايمان برتر از عقل و   -1
.اجتماعي استشأن

ـ          -2 د،   عقلي مورد تأييد است كه بـه تولي
دفاع از ايمان كمـك نمايـد و        وتغذيه

ــي درمحــصور ــادات دين حــدود اعتق
.باشد

محـدوده بـراي   قائل شدن به حريم و-3
.قدرت و توانايي عقلحركت،

  عقل عاملي براي تثبيت قدرت كليـسا        -4
.هاي ديني استعلمي نمودن آموزهو

عقل داراي مفهـومي سلـسله مراتبـي        -1
.است

2-Reason زئي و منفعل اسـت     عقل ج
 تـصاوير حـسي     يهدريافـت كننـد   كه

.است
3-Intellect    عقل كلي يـا عقـل فعـال 

ــت ــي از    اس ــاهيم كل ــزاع مف ــه انت ك
.عهده دارده بمحسوسات را

 عقل مفهومي مادي و اين جهاني است -4
.اشتباه نيستمصون ازكه

مفهوم عقل برابر با معرفت و حقيقت       -5
.مطلق و اصيل نيست

قرون
وسطي

ترين مقياس نيـك و بـد بـه وجـود           اساس اصالت انسان به عنوان اساسي     برتفكر يوناني . است

ـ  پژوهش در باب چگونگي جهان مادي، معطوف مي       به جاي   . آيدمي  توجـه بـه بررسـي       اشود ب

مفهـوم  . شودهاي استوار فلسفه و منطق و اخالق ريخته مي   نتيجه پايه دنياي تفكر و تعقل، و در     
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.  يونان باستان معادل دانش است و تمايزي ميـان ايـن دو حيطـه وجـود نـدارد                  يهر دور عقل د 

سـوي ايـن   هرجا سخن از دانش و دانايي است سخن از عقـل و عقـل ورزي اسـت، از ديگـر       

. دانش و دانايي عين فضيلت است

اين باور است كه عقل و فضيلت، فرد دانشمند را فردي داراي حزم و احتيـاط               افالطون بر 

چيزي ايـن ارزش  . فاضل در پي آموختن آن چيزي است كه ارزش آموختن داشته باشد . كندمي

در رسـاله   . را داراست كـه در زنـدگي خـصوصي و اجتمـاعي نمـود خـوبي و فـضيلت باشـد                    

كند؛ و نيز در كتاب ششم جمهور پروتاگوراس، افالطون به ارتباط ميان تربيت و تعقل اشاره مي        

چه فيلسوف شـاه    شود كه چنان  ينتوس با سقراط به اين ارتباط متذكر مي       گفتگوي ميان آدم  "در  

مـصرف بلكـه   بر محور فضيلت تربيت نشود و فضيلت مدار نباشد بـراي اجتمـاع نـه تنهـا بـي                

 تربيت صـحيح    يهاين سخن بدين معناست كه الزم     ) 280: 1974،  1لي. ("خطرناك خواهد بود  

اي بودن تعليم و    افالطون به تدريجي و مرحله    . يت است ابتناء به تعقل؛ و اكمال عقل محتاج ترب       

 اكمـل  يهبه همين دليل فيلـسوف شـاهي درجـ        . تربيت و نيز تكامل عقلي و فلسفي تأكيد دارد        

همين مراتب و تدرج اسـت كـه معلـم را اليـق تـدريس و شـاگرد را محتـاج                     . عقالنيت است 

ل افالطوني كه در آن فيلـسوفان بايـد         آترين كار در حكومت ايده    مهم"بنابراين. كندآموزش مي 

.)565: 2012، 2ديكيول ("حكمران شوند امر تربيت است

كـه فـضائل    ايـن : گرايانه و وحدت بخش در بيان انواع فـضايل دارد         افالطون نگاهي مطلق  

داراي نمودهاي مختلـف؛ امـا   ها  آن اند به اين معناست كه     يك فضيلت  يگوناگون در واقع اجزا   

گيـرد و   در هستي شناسي وي همه چيز از يك حقيقت ثابت و واحد ريشه مـي              . اصلي واحدند 

ـ     تحـت تـأثير همـين برداشـت اسـت كـه عقـل را عامـل         . آوردوجـود مـي  ه  صور متفاوتي را ب

خرد را معادل   جمهور، عقل و  در. نمايدبخش و هماهنگي و انتظام ميان امور معرفي مي        وحدت

نيـك  يهگويد تربيـت بايـد گـرد ايـد        ميداند و  مي هاست ارزش يه كه مبدأ هم   " نيك يهايد"

.بگردد

 ميـل و رغبـت و   –فراسـت ودانـايي    –مفاهيمي چون اعتدال و اجتناب از يكـسو نگـري           

عنايـت بـه ايـن      .  تربيتي برخوردارنـد   يهآزادي در فرهنگ و منطق يونان باستان از اهميت ويژ         

مفاهيمي كه پذيرش.  مورد تأكيد است   كسب فضيلت و دانش نيز    تربيت كه در  موارد نه تنها در   

1-   Lee
2-   Dikyol
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.مبتني بر عقل و خرد استها آن

وي تمـامي جوانـب زنـدگي را        . كندانساني كه اعتدال را پيشه كند از تمايالت پيروي نمي         

. شـود كه از آن غافل نمـي  در حالي؛پردازددهد و تنها به جسم خويش نمي      ميمورد توجه قرار  

ت ديگر افراط نكرده از مرز انديشه و تعقل كه خط اعتدال است در خوردن و نوشيدن يا تمايال     

 اسـتواري عقـل و   يهاعتـدال نتيجـ   . شود و همـواره خـرد فرمانـده زنـدگي اوسـت           خارج نمي 

هرگـاه  . شـود فرماندهي خرد است كه موجب دوري از يكسونگري و رفتارهاي تك بعدي مـي             

خـود منـور    جـود را بـه نـور      خرد خداوندگار وجود گردد چـون خورشـيدي تمـامي اركـان و            

گرداند پس انسان ديگر از يكنواختي ملول نگشته، پرداختن بـه يـك جنبـه او را از جوانـب                   مي

توان چنين گفت كه از نظر افالطـون عقـل و اعتـدال دو همـراه                واقع مي در. داردديگر باز نمي  

. توان نموديك را بر ديگري تأويل نميكه هيچچنان. اندهميشگي

. تربيـت امـري ضـروري اسـت    ر وي توجه به استعدادهاي ذاتي و عالئق فـردي در        منظاز

كس از عنصر عقل، ميل و رغبت وي را به سـوي امـوري خـاص هـدايت                  مندي هر ميزان بهره 

منـدي فـراوان از عقـل در رأس حكومـت قـرار            كند از اين روست كه فالسفه به دليل بهـره         مي

. را دارا هستندگرفته و شايستگي فرمانروايي بر مردم 

عمل نيست بلكـه  تربيت خصوصاً از ديدگاه افالطون تنها آزادي دراما آزادي مورد نظر در    

كتـاب نهـم   داند كه از تعلقات اميال و هوا و هوس نيز رهـا باشـد وي در  وي فردي را آزاد مي    

فراغـت از  آزادي، تـوانگري و  : دارد كه عبارتند ازجمهور سه شرط براي فرد سعادتمند بيان مي 

آزاد نه آن كسي است كه بتواند به دلخواه خود عمل        : گويدافالطون در توضيح آزادي مي    . ترس

 نفـس  يه عاقليه هوا و هوس نباشد و بتواند فرمان قو        يهكند بلكه آن چنان كسي است كه بند       

. را به كار بندد

اصوالً باور افالطون به لزوم وجود نظـم، ثبـات و سـكون در نـوع تربيـت پيـشنهادي وي                     

 در پي افرادي با ثبات روحي، منظم        دين اعتقاد است كه در تربيت باي      او برا . يابدنمودي بارز مي  

هـاي  ويژگي«كه در چنان. عمل بود و داراي شخصيتي استوار و برخوردار از استقالل انديشه و         

 عدم ثبـات    يهاي پناه گيرد تا دور    گوشههنگام طوفان حوادث در   آورد كه در  اقل مي فيلسوف ع 

كه شودجا حائز اهميت مي   ساختن شخصيتي استوار تا آن    ). 582ص،1367دورانت،  (»بگذرد

.كشاندافالطون را به مذمت نمايش كه عرصه موقت عدم ثبات و تقليد است مي
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هدايت فرد بـه سـوي امـور ارزشـمند و بـه      . ائل استافالطون براي تربيت نقش هدايتي ق   

اي كه عدالت در رفتـار او مجـسم         هاي خود را بروز دهد، هدايت فرد به گونه        سمتي كه قابليت  

يكي از نتايج حاصـل  .  استساير اجزامنظور وي از عدالت، تسلط جزء خردمند روح بر      . گردد

 عاقلـه بـه سـه گـروه      يهمندي از قو  ن بهره اساس ميزا هاي انساني بر  از ترسيم افالطون از گروه    

ايـن  . كس در جايگاهي متناسب با گوهر وجودي اوست       دادن هر زرين، سيمين، و مسين، قرار    

 تربيـت  يهافالطون به ساختار اجتماع و نشانبه معناي تسري مفهوم هماهنگي و نظم مورد نظر       

 ديگر نيـست و     ير فرد و طبقه   اي مزاحم كا  هيچ فرد و هيچ طبقه    "صحيح افراد جامعه است كه      

يك حكومـت   . كنند كه در عين مباينت، اجزاي يك كل قوي و هماهنگ باشند           همه كوشش مي  

). 38صترجمه عباس زرياب، ،1376، دورانت("همين روش و منوال خواهد بودعادله بر

كه  تشخيص صحيح و تمييز ميان حق و باطل است           يهعقل از منظر افالطون استعداد بالقو     

هـاي  گـذاري  فايدروس بـر تربيـت قـدرت فـرق      يقابل پرورش و شكوفايي است، و در رساله       

.شناختي تأكيد داردمنطقي و روان

ها كه از طريـق عـادت حاصـل         تربيت اميال و خواهش   : داندحيطه مي وي تربيت را در دو    

كنـد و  مطرح مـي سطح واالتر وي تربيت عقالني را در.  عقالني وجوديهشود و تربيت جنب   مي

ـ    . رساند عقل است  معتقد است آنچه انسان را به مقام واالي انسانيت مي          يهعقـل از نظـر او ماي

.هاي روح جنبه جسماني دارندجنبه خدايي روح انسان است و سايريهايزدي دارد و پار

اي قوهتوان چنين نتيجه گرفت كه عقل از منظر يونان باستان،    با تكيه بر نظرات افالطون مي     

از قواي تن است كه بر ساير قوا برتري يافته و در هستي شناسي انسان وجه امتياز او بـر انـواع                 

تـوان  حقيقـت مـي   در. كنـد  انتزاعيات حركت مي   يهحيطخرد نيرويي است كه در    . استديگر

هـا و  داري اطالعـات و داده  به عنوان جايگاه نگه Mindسويي همان باستان را ازيهعقل دور

 به معناي منطق و اصول صحت كالم        rationalمعادل آرشيو و بايگاني و از سوي ديگر معادل          

كوشش با ارزش و سودمند براي تربيـت        ايسوكراتس هر  «يهكه به عقيد  سخن دانست چنان  و

"عقـل " و   "سـخن " بـه دو معنـي       1 لوگوس يهآدمي بايد شكل خود را از سخن بگيرد؛ و كلم         
در نهايت عقـل در  ). 1091صترجمه لطفي،   ،3ج،1376يگر،  (»ستبراي او عالمت تربيت ا    

ها و سعادتي است كـه   دانست كه منشأ تمامي فضائل، نيكي 2 بايد معادل خيرمطلق   اين دوران را  

1-   logos
2-   Absolute goodness
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پـي  عقلي كه تنها در   . نيرويي كه عامل هماهنگي و انتظام است      . دستيابي به آن است   هدف بشر   

 عملكـردي اسـت،     يهقوه را محـدود   كه هر طورهمان.  است يافتن حقيقتي موجود؛ اما مستور    

يونـان  به همين دليل آمـوزش مطالـب در  .  عملكرد خرد در كشف و نگهداري است       يهمحدود

.باستان مبتني بر پرورش ذهن و حافظه بود

 عقل و تربيت در قرون وسطييهطراب. 3-2

ته به كليسا بـود و موضـوعات   نظام تربيتي قرون وسطي مدارس ابتدايي و متوسطه وابس     در

شد و روش، همان    چرخيد، برنامه توسط آباء كليسا ارائه مي      درسي حول محور مطالب ديني مي     

. كتاب مقدس و آثار بزرگـان ديـن داشـت      بود كه تأكيد بر    "مدرسي" يا   "اسكوالستيك"روش  

ثبات نظر آباء كليسا    شد تنها به منظور ا     يونان و حكماي اسالمي عنايتي مي      يهاگر به آثار فالسف   

.مصدر قدرت بود امور و بريهدين محور هم. بود) ع(و تحقق ديانت مسيح 

 تنهـا عنـصر معـادل       ،روايـن دانـد از  آكويناس تربيت انسان را بر محور خداگونگي او مي        

به طور كلي، چون آكويناس، تنها عنـصر مـشترك ميـان          . نمايدتربيت را واژه هدايت معرفي مي     

 هدايت،  يهبسياري از موارد با استفاده از واژ      داند، لذا در   را وجود فطرت يكسان مي     نوع انسان 

بسياري موارد انسان را    او در . تربيتي همگاني مبتني بر اين بعد مشترك وجود را مورد نظر دارد           

 اطاعـت و فرمـانبرداري از نـاموس    يهجمله در بحث اطاعت، نتيج    از. بينددر مسير هدايت مي   

.كندنتيجه كمال معرفي ميگرفتن در مسير هدايت و درا قرارالهي ر

 چرا كه اثبات خـدا،      ؛ي خلقت انسان است   ي پرسش از چرا   يهترين نتيج سعادت ابدي، مهم  

يهكردن هدف، اعتقاد بـه يـك جامعـ        اعتقاد به نيك سرشتي انسان، توانائي عقل انسان در پيدا         

سعادت، همه به خاطر ايـن اسـت كـه وي در جهـان     سالم براي مهيا كردن انسان در رسيدن به         

از. آخرت به حيات جاودانه كه لقاي خداوند است، نائل گـردد          زندگي خوبي داشته باشد و در     

دانـد و فقـط يـك نمـاد و     اين جهان محقق نمياين جهت او سعادت اصلي را به هيچ وجه در         

 اشـيا   يهجا كه خدا همـ    آناز«:گويدآكويناس مي . كنداين جهان ترسيم مي   آن را در  شبحي از 

دارنـد، بـه   مبدئي وجود دارد كه توسط آن، گرايش به خير        ها   آن يك از اي كه در هر   را به گونه  

كـه  بايد قائل شد بـه ايـن      . كنندسوي خير مقدر هدايت كرده؛ گويي كه خود، خير را طلب مي           

ترجمه سلطاني و نراقـي،    ،1377،  و همكاران پترسون(» موجودات، ذاتاً خيرطلب هستند    يههم
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عقل و ايمان بر فطرت بالقوه و ناخود آگاه، و          منظر آكويناس انسان، به علت تأثير     از). 140ص

تبديل آن به يك فرد خداجوي عاشق و عاقل، ممتاز از ديگر موجودات است؛ و نيز سعادت او                  

: كندها تعريف ميرا با اين ويژگي

كرامت ذاتي او نسبت به   ناطقه و  يه تنها به سبب قو     انسان است كه   يسعادت خير شايسته  

تـرين و بهتـرين امـر       غايت نهايي يك شي شامل شريف     . موجودات ديگر به او اعطا شده است      

تواند شـامل وجـود او بـه همـراه       باالترين كمال انساني نمي    ،رواز اين . مربوط به آن شي است    

افعالي فضيلت محسوب   چيز خداست و  هرغايت نهايي   . تر است باشد  چيزهايي كه از او پست    

).431و430 ص،1998، ١كريج(تر كند شوند كه ما را به خدا نزديكمي

عقالنيـت و   ازهـا    آن يهباشد كه هم  نگاه آكويناس انسان داراي چهار فضيلت اصلي مي       از

: گيرندخرد سرچشمه مي

 و عقالنيـت بـوده و       مصلحت و دورانديشي اولين فضيلت انساني است كه خود عين خرد          

كردن شـهوت و اميـال غيرمنطقـي        دومين فضيلت نقش خرد در مهار     . شودسبب ايجاد خير مي   

رغـم وجـود    فضيلت بعدي، پايداري خـرد علـي      . گرددروي منجر مي  ميانهاست كه به اعتدال و    

شود و حاكم بودن خرد و      است كه به شجاعت منجر مي     .... احساساتي همچون غضب، ترس و    

تمايـل شخـصي بـه سـمت     رغـم وجـود روحيـه و   علـي (نيت در ارتباطات فرد با ديگران  عقال

لذا سيسرون نيز در تعريف     ). 340و339صصهمان،(شودكه عدالت ناميده مي   ) خودخواهي

.كندمعرفي مي) 153 ص ،1382پوالدي،  ("اي براي رفتار در انطباق با عقلآن را ملكه"اخالق 

 است  "قانون ازلي "ترين قوانين،   نخستين و متعالي  : گويد سخن مي  چهار قانون آكويناس از 

اين قـانون را  . راندخداوند با آن بر هستي فرمان ميكه در اساس اصل بزرگ عقل الهي است و     

. اسـت استعداد فهم انسان فراتـر    چه با عقل مغايرت ندارد اما از      اگرشناسد، و فقط خداوند مي  

مبنـاي  اي بر دارد حقيقت را بجويد، خود را اصالح كند و جامعه         ي انسان را وام   "قانون طبيعي "

ها، خـواه كـافر يـا مـسيحي      انسانيهاصول قانون طبيعي را عقل هم . راستي بشري ايجاد نمايد   

يهتـوان آن را همـان مجموعـ        اسـت، و مـي     "قـانون الهـي   " سوم   يهدست. توانند درك كنند  مي

اين . كرده است عهد عتيق و عهد جديد براي مردم مقرر       معيارهاي رفتار دانست كه خداوند در     

حالي كه به هـيچ رو بـا عقـل مغـايرت نـدارد             ها اعالم و ابالغ شده است، و در       قانون بر انسان  

1- Craig
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 قـانون،   يهآخرين دسـت  چهارمين و . انداساس عقل نبوده  به شناخت آن بر   ها هميشه قادر  انسان

قانون طبيعي است كه بنا به عقل بشر، به صـورت  اين قانون آن بخشي از  .  است "قانون بشري "

بـه  روهـا   آن  قوانين يا عرف، براي برخورد با مقتضياتي كه انسان در جهان خاكي با             يهمجموع

اي چهار دسته قانون بخشي از يك نظام فراگير است كه به شيوه           هر. رو است به كار رفته است     

).276و275ص1376، عالم(راندسراسر هستي حكم ميهماهنگ بر

جا عقل بشر قاصر آيـد      هر. قانون ازلي كه عقل الهي است به عقل انساني فيض داده است           

آن اسـت   چيـز بـه سـوي غـايتي كـه خيـر           هر. آيدقانون ازلي به صورت وحي به كمك او مي        

اما كشش بـه  . كندچيز ديگر در طبيعت مطابق خير خود عمل مي        انسان مثل هر  . كندحركت مي 

در يك زنـدگي كـه   . ايلي كه براي اين خير نياز است مستلزم تربيت و راهنمايي است       سوي وس 

. در آن عادات بد رواج و تداوم دارد چه بسا كه انسان نتواند غايت خود را به درستي دنبال كند           

چـه حكـم عقـل      ممكن است به راهي غير از آن       آن است كه افراد بشر     ي هبوط نشانه  يحادثه

برخي عادات بد ممكن است موجب شـود كـه انـسان غايـت خـود را كـه                . طبيعي است بروند  

 عقل انـسان    يدر اين صورت آيينه   . توان به آن رسيد گم كند     همواره از مسير اصول اخالقي مي     

به اين ترتيب قوانين طبيعـي  . شود و ممكن است راهي برگزيند كه طريق كمال نيست      مكدر مي 

.آيندتند لذا قوانين الهي به كمك عقل طبيعي انسان ميكافي نيسبه تنهايي براي سعادت بشر

 تربيت با مفهـوم و جايگـاه عقـل در قـرون وسـطي را از نگـاه                   يهتوان رابط رو مي ايناز

آكويناس اين است كه انسان تنهـا موجـودي اسـت كـه            نظر: آكويناس چنين مورد نظر قرار داد     

ي شـكل دهـد و رفتـار نادرسـت را            انحرافـ  يهممكن است تمايالت طبيعي خـود را بـه شـيو          

تواند رفتار خود را با با اين حال انسان يكسره از توانايي عقالني تهي نشده است و مي        . برگزيند

تربيـت بـراي رشـد دادن       در اين راه تعليم و    . طبيعتي كه خداوند به او داده است هماهنگ كند        

جاست كـه بـه كـار       ا در اين  هاي كليس آموزش. تواند نقش اساسي داشته باشد    عادات خوب مي  

جامعـه و   . تواند هنجارهاي غيرعقالني را تحت هدايت عقل به كناري بگذارد         انسان مي . آيدمي

.تواند و بايد در فراهم كردن شرايط هدايت اخالقي سهيم شوددولت نيز به همين ترتيب مي

او با  . قلي ميسر است   افعال انساني شايسته، از راه ع      يهاز ديدگاه آكويناس داوري ما در بار      

عواطـف  كساني مانند هيوم موافق نيست كه معتقدند تأييد يا عدم تأييد اخالقي از احساسات و      

كـذب  مـورد صـدق و    گيرد نه عقل؛ به اين معنا كه از استعداد ما براي داوري در            سرچشمه مي 
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ناطقه قائل شـده  يقوهآكويناس استناد به تمايزي كه ارسطو بين قوه محركه و       . گيردت نمي أنش

پـذيرد و معتقـد اسـت عقـل         است و تسري آن را به تمايز ميان عقل عملي و عقل نظري نمـي              

شود كه البته با توجـه      عملي به طور غيرمستقيم با ايجاد هدف براي حركت، موجب حركت مي           

همچنـين در   . تواند عمل كند  چه آمد نمي  به ويژگي عقل يعني دانش، به نحو ديگري غير از آن          

كه متعلَّق عقل نظري حقيقـت    كند مبني بر اين   ورد دليلي كه ارسطو براي نظر خويش ارائه مي        م

هم جـدا  متعلَّق عقل عملي خير است و هرگاه متعلقات دو قوه با هم متفاوت باشند آن دو از        و

هر يك از حقيقت و خير، ديگـري را در بـردارد، بـه ايـن معنـا كـه                    : گويدهستند آكويناس مي  

كرديم و نيز خير خـود  مري مطلوب است كه اگر جز اين بود ما تمايلي به آن پيدا نمي      حقيقت ا 

لـذا امـر واحـد هـم        .  آن بـدانيم   يهطور نبود ما نبايد چيزي دربار     يك حقيقت است و اگر اين     

تواند مصداق خير باشد و هم مصداق حقيقت؛ در نتيجه متعلَّق عقـل عملـي و نظـري يـك                    مي

عقل عملي درست مثل عقل نظري نـسبت        . گيردهت مورد توجه قرار مي    جچيز است اما از دو    

دهـد به حقيقت علم دارد، با اين تفاوت كه حقيقت دانسته شده را به سـوي عمـل جهـت مـي                    

). 185ص،1955آكويناس،(

مهم اين است كه انـسان       بسيار يهانسان بايد سعي كند تا به خير و سعادت دست يابد نكت           

.  انجام فرائض الهي و انجام خير و رعايت قوانين الهـي، بـه ايـن سـعادت برسـد       در دنيا بايد با   

. دسترسي به كمال و سعادت و در نهايت قرب الهـي بـا اتكـا صـرف بـه عقـل ممكـن نيـست          

 مناسـب بـراي     يهترين علت وجوب انجام فرائض ديني، تربيت الهي و فراهم آوردن زمينـ            مهم

 كامل به يهانسان با اختيار خود و از روي عالق  . ي است عدم ارتكاب عقل به خطا و قانون شكن       

از نظـر آكوينـاس   . كندرود و عقالنيت انسان به راحتي اختيار را با خود همراه مياين سمت مي  

فطرت تنها يك جهت دارد و آن كمال مطلـق اسـت و انـسان خـود از روي عقالنيـت، اراده و                

جا كـه قـانون طبيعـي بـا فطـرت انـسان       د از آنبه سوي اين فطرت الهي گرايش دار    .... تمايل

چه فطرت محور قانون طبيعي باشـد       مرتبط است و فطرت نيز به خوبي گرايش دارد، لذا چنان          

. شودانسان به درستي ميان نيك و بد تمايز قائل مي

جايگاه عقل با تربيـت در     تناسب مفهوم و  اي ارتباط و  مقايسه2پايان اين بخش جدول     در

.قرون وسطي ارائه شده است يونان باستان ويهدو دور
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قـرون  ي يونان باستان ودو دورهجايگاه عقل با تربيت درتناسب مفهوم وي ارتباط ومقايسه. 2جدول  

وسطي

ارتباط و تناسب 

جايگاه مفهوم و

عقل با تربيت 

ي در دوره

يونان باستان

دايت انسان بـه سـوي      قائل بودن نقش هدايتي براي تربيت، تربيت يعني ه        .  1
دستيابي به حقيقت   قدرت عقل به منظور   ترچه بيش شكوفايي و تكامل هر   

.اصيلمطلق و
غايت تربيت پرورش انسان كامـل و دسـتيابي بـه سـعادت اسـت، مفهـوم                .  2

سعادت معادل كسب معرفت، آگاهي، و فضائل معنوي و اخالقي بـه مـدد              
.نيروي عقل است

ي آن پـرورش قـواي       است و وظيفه   خدمت عقل درتربيت  ياين دوره در.  3
.عقالني و آماده كردن افراد براي اجراي قوانين عقلي است

.گرا در يونان باستان استعقل شرط كافي براي دستيابي به تربيت كمال.  4
پـرورش  تربيـت و  معناي سخن و عقل بر    ي لوگوس به دو   استفاده از واژه  .  5

.بي تأكيد داردصفت نقادي و پرسشگري در متر
فـضائل و خيـر مطلـق       عقل هم منبع شناخت و انديشه و هم كانون تمامي         .  6

هاي تربيتي به فعليت در آوردن و پرورش اين         رو محور برنامه  است از اين  
.نيرو است

توجه به نظم و اعتدال در تربيت متأثر از نگاه خـاص بـه عقـل بـه عنـوان               .  7
. استنيروي انتظام بخش و هماهنگ كننده

گرو تربيت و تربيـت     كمال عقل در  : ي متقابل تربيت و عقل    تأكيد بر رابطه  .  8
.بستن عقل استصحيح محتاج به كار

عد زيبايي شناختي در تربيت به لحاظ مشاركتي است كه تربيـت            وجه به ب  ت.  9
هايي چون تناسب، تقارن، نظم و ماهيت معنوي بـا مفهـوم عقـل    در ويژگي 

.دارد

 تناسب ارتباط و

مفهوم و جايگاه 

عقل با تربيت 

ي قرون در دوره

وسطي

استفاده از عقـل طبيعـي       يعني ؛قائل بودن نقش هدايتي براي تربيت، تربيت      .  1
و اشـتياق انـسان بـه       ) به سوي كمـال انـساني     نيروي فطري هدايت كننده   (

.خداوند يعني؛چيز براي هدايت او به سوي علت نخستينهركشف علت
 تربيت دستيابي به سعادت و كمال انساني اسـت، مفهـوم سـعادت و         غايت.  2

.كمال در اين دوران رسيدن به قرب الهي با استمداد از عقل و وحي است
ي آن تربيت افرادي     است و وظيفه   عقل در خدمت تربيت   در قرون وسطي    .  3

.خدمت اجراي قوانين كتاب مقدس استدرمؤمن و وفادار به كليسا و
.گرا در قرون وسطي استشرط الزم براي دستيابي به تربيت كمالعقل .  4
 و دوري از مجادلـه و   محضاين دوره مبتني بر اطاعت و پيروي    تربيت در .  5

.پرسشگري است
يكي از اهداف مهم تربيت كسب فضائل اسـت، كـسب فـضائل در قـرون                .  6

ممكـن  وسطي بدون عنايات الهي و ايمان و تنها با اتكـا بـه عقـل بـشري                  
نيست
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نتيجه

اين نكته تأكيد دارد كـه يونـان باسـتان دوران اقتـدار عقـل بـه عنـوان عنـصر                اين مقاله بر  

منظر افالطون خرد آن توانـايي اسـت        از. استو مفهومي مقدس، كامل، و خلل ناپذير      شناخت

يهوظيفـ . كمـال درك نمايـد    هاي ثبات، كليت، وحـدت، و     تواند عالم مثل را با خصلت     كه مي 

. كشف حقيقت مطلق استها و رفع شبه و ابهام درعقل نماياندن پديده

منظـر از. بخـشد اما با ظهور مسيحيت اقتدار تفكر يوناني جاي خود را به ايمان مسيحي مـي             

كـشف حقـايق ضـروري بـه        آكويناس اصول خرد طبيعي و تكويني، در نهايت، بـا اسـتدالل و            

 متعلقات  يهچند نقصان ذاتي عقل از ورود آن به حوز        هررسد؛  ادراك و تأييد امور وحياني مي     

.كنندشناخت ارائه مياي متمايز ازيك از عقل و ايمان دامنهشود و هردرون ديني مانع مي

 عد ارتباط ميان عنصر شناخت و تربيت اين نتيجه حاصل شد كـه نظريـات تربيتـي هـر                   در ب

لذا عقل فـضيلت محـور   .  آن استيهفت شناسان دوره تاريخي بازتابي از نگاه معر     ديدگاه و هر  

هاست تأثير خود را بر تربيت اين       ها، كماالت و ارزش   يونان باستان عقلي كه منشأ تمامي خوبي      

يهتربيت باستان متأثر از اين ديدگاه نسبت به عقـل بايـد بكوشـد تـا زمينـ                 . گذارددوره نيز مي  

يه قابـل توجـه دور     ينكتـه . اد را فـراهم آورد    هاي بالقوه افـر   شكوفايي و به بارنشستن توانايي    

 صفت مـشترك ميـان      ،روايناز. يونان باستان قائل شدن اهميتي معادل عقل براي تربيت است         

 بارز پيوستگي و ارتباط ميان ايـن دو مفهـوم   يهگري است كه نشان عقل و تربيت صفت هدايت    

كوفايي آن در ارتبـاط مـستقيم بـا         وري و ش  خرد امري ذاتي و فطري است اما ميزان بهره        . است

..چگونگي تربيت اين قوه است

اي فراتـر از عقـل بـه    نگاه قرون وسطايي به تربيت نيز متأثر است از توجه به ايمان در درجه    

گونه خطا انسان را به سوي كمال مطلوب       عنوان منبع شناخت و معرفت مطلق كه به دور از هر          

 ديد كمال گرايانه به امر تربيت معطـوف بـه بزرگداشـت           اين. گرددو لقاي خداوند رهنمون مي    

سراي ديگر و سعادت غايي در گرو اتـصال  نيكبختي در. معنوي وجود است روحاني و  يهجنب

مندي هـر  آرمان تربيت اين دوران آماده سازي انسان براي بهره        . و اتحاد شناختي با معبود است     

ون وسطي آن است كه آدمي را بـه سـوي           عقل مطلوب قر  . تر از سعادت اخروي است    چه بيش 
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ز شايـسته از ناشايـست و       يتميخداوند كه علت نخستين است هدايت كرده ياور شناختي او در          

. مراد آكويناس نيز از تربيت معادل هدايت است،رواز اين. انتخاب سليم است
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