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 قرون وسطي ةاي بر فلسف مقدمهنقد و بررسي كتاب 

  *عبداهللا غالمرضا كاشي

  دهكيچ
بعضـي از مفـاهيم بنيـادين    دربـارة  گزارشي است  يقرون وسط ةفلسف بر اي  مقدمه

نزد برخـي از انديشـمندان   ...  فلسفه، مثل ايمان و وحي، خدا، استعالئيات، نفس و
اثر در اغلـب   ةنويسند. مياني، همچون آنسلم و توماس آكويناسهاي  سده ةبرجست
باسـتان، نشـان داده اسـت كـه      ةبحـث در دور هـاي   ضمن اشاره به ريشه ،مباحث

فيلسـوفان بـزرگ يونـاني در    هـاي   گرفتن از ديـدگاه  چگونه عالمان مسيحي با بهره
دينـي مسـيحيت تـالش    هـاي   راستاي ايجاد مباني مستحكم و عقالني براي آمـوزه 

، دانـد  ينمـ اي فلسفي تنها دوران انقطاع رويكرده همياني را نهاي  وي سده. اند كرده
سـاز شـكوفايي    زمينـه يونانيان هاي  گونه كه انديشه بلكه بر اين باور است كه همان

فكري در قرون وسطي شد، تفكرات انديشمندان آن دوران نيـز سـبب پيـدايش و    
ايشـان بـا جـديت از    . رنسـانس شـد   ةفكـري و فلسـفي دور   هاي بالندگي جريان

  .كند مي ن وسطي دفاعقرو ةسودمندي مطالعه و بررسي فلسف
الهي، كليات، اسـتعالئيات،  هاي  قرون وسطي، عقل و ايمان، خدا، ايده :ها كليدواژه

  .كيهان، سرشت و نفس
  

  مقدمه. 1
 ,An Introduction to Medieval Philosophy( ياصل يممفاه ي،قرون وسط ةفلسف بر اي مقدمه

Basic Concept (  يكوترسـك آخرين اثر ژوزف دبليـو )Joseph W. Koterski, S. J. (  اسـتاد
 ةاسـتاد فلسـف   1992وي از سـال  . استمريكايي ا ةمذهب و نويسند فلسفه، كشيش يسوعي
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ايـن   ةالمللـي فلسـف   بـين  ةدانشگاه يسوعيون فوردهام شهر نيويورك و سرويراستار فصـلنام 
و بـراي   لنـد اسـت   عالوه بر اين، ايشان پدر روحاني در كليساي ايالت مري. دانشگاه است

اخالق ارسطويي، حقوق طبيعي، فطرت انسـان   دربارةآموزشي سلسله مباحثي را  مؤسسات
بـا  (وي عالوه بر كتاب يادشده، پنج اثر ديگـر را  . كرده است ارائهو ادبيات حكمت انجيلي 

 بـال  دو، عقيـده  و فرهنـگ ، وسـطي  قرون تربيت و تعليمبا عناوين ) همكاري ساير اساتيد
 هـاي  آمـوزه : ديپلماسـي  و رسـالت ، و يختـار  فلسـفة  و فلسفه تاريخ در ياسپرس، كاتوليك
  1.استنوشته  دوم پل ژان اخالقي

همچنـين  . از اين نويسنده هشتادويك مقاله در نشريات علمي مختلف منتشر شده است
و  كاتوليـك  اجتمـاعي  تفكـر  دايرةالمعـارف ؛ كاتوليـك  جديـد  دايرةالمعارفپانزده مقاله در 

عناويني مثل تـاريخ اخـالق، الهيـات اخالقـي،      مورددر  مدرن يكاييمرا يلسوفانف نامة لغت
مالت از ديگر أانتشار هفده مورد خطابه و ت. چاپ شده استاز ايشان توميسم و نئوتوميسم 

متافيزيـك، اخـالق و    عاليق پژوهشـي ايـن پژوهشـگرْ    ةحوز. آثار ژوزف كوترسكي است
  .قرون وسطي است ةتاريخ فلسف

از  2009صفحه و براي نخستين بـار در سـال    247كتاب مورد بررسي در اين مقاله در 
  .در انگلستان منتشر شده است) Wiley-Blackwell( بلكول ـ سوي انتشارات ويلي

  
  تحليل بيروني. 2

زمين ترويج و تعميق  انديشمندان و عالمان ديني مغرب ةدغدغ نيتر مهمپيشامدرن،  ةدر دور
ديني بود، و به تعبير زيمل در قرون وسطي  مباحث درون ةديني و تالش در حوزهاي  آموزه

اما پس از انقـالب  ). 14 :1390زيمل، (گزار تئولوژي، بنياد حقايق ديني، بود  فلسفه خدمت
وردهـاي نظـري و   اصنعتي و ظهور مدرنيته، دين و باورهاي ديني در معرض چالش بـا ره 

قـرار گرفـت كـه از درون و     ييها نگرشوالريسم و ديگر گرايي، سك گرايي، ماده عملي علم
ي و ئتنها ناظر بر امور جزها  از آن پس پرسش. را مورد نقد جدي قرار داده بودند بيرون آن

هـاي   بلكه بود و نبود ماوراءالطبيعه، ضـرورت ديـن، معنـاداربودن گـزاره     ،ظاهري دين نبود
 پيـام مـرگ خـدا   . ش گرفتـه شـده بـود   ديني، عالم پس از مرگ و جاودانگي انسان به پرس

رسيد و پيامبراني نداي رستگاري بشر را سر داده بودند كه از سوي هيچ خدايي  مي گوش به
  .شد مي خواندهها  نيامده بودند، و دين نيز افيون توده

آشـنا در مقـام دفـاع و     دانـان و متكلمـان نـام    ديري نپاييـد كـه بسـياري از الهـي     متقابالً
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شده برآمدند و ضمن رجـوع بـه آراي فيلسـوفان     و نقدهاي مطرحها  رسشگويي به پ پاسخ
الهيـات و مبـاني    يسـعي وافـري در احيـا    هـا  آنقرون وسطي و متون پيشين و بـازخواني  

ويژه  هب ـ فلسفي و الهياتيآثار از انبوهي حجم زمينه  در اين. كار گرفتند هاعتقادي مسيحيت ب
مريكايي و مراكـز  ادر مراكز آكادميك اروپايي و  ـ جهانيهاي  پس از فرونشستن آتش جنگ
 ةنخست هـزار  ةپاياني قرن بيستم و ده يها اگرچه در دهه. علمي مرتبط با كليسا توليد شد

نـوين دينـي،   هـاي   اي فـروكش كـرد، امـا جنـبش     ماترياليستي تا انـدازه  يكردهايروسوم، 
. به اديان كهن شكل گرفتندكردن  متنوع ديگري از پشتهاي  بدون خدا و صورتهاي  ايمان

سـبب  هـا   هـويتي  مدرنيته و امواج جديد حاصـل از بـي  هاي  عالوه بر عوامل پيشين، بحران
هـاي   سـاز فعاليـت   احساس نياز بيشتر به طرح مباحث بنيـادين در فلسـفه و كـالم و زمينـه    

مراكز بنابراين، بسياري از . ورز شد نظران دين خصوص صاحب هتر براي متفكران و ب گسترده
در  ييهـا  كتـاب مقاالت و  فيتألديني اقدام به هاي  مند و مدافع ارزش هو پژوهشگران عالق

، و خاسـتگاه  هـا  نـه يزمتـوان   مـي  به اين ترتيب،. اند كردهتعاليم و عقايد ديني مسيحي  ةزمين
را  قرون وسـطي  ةاي بر فلسف مقدمهعلمي، فكري و اجتماعي پژوهش و نگارش آثاري مثل 

  .ستا توجيه كرددر اين را
يونـاني   ةاز انديشـ  متأثراز سوي ديگر، فلسفه در تاريخ تفكر مسيحي اگرچه در ادامه و 

نزاع بر . ناب مطرح نزد فيلسوفان يوناني نيست ةاز جنس خرد آزاد و فلسف اساساًاما  ،است
لفان است كه موافقان و مخا يا ميانه نزاع پردامنههاي  سر وجود يا عدم وجود فلسفه در سده

دانان بزرگ مسيحي مثـل آگوسـتين، ديونيسـيوس، آنسـلم و      بررسي آثار الهي. خود را دارد
سـت كـه از   ا آراي فلسفي است، نشانگر آن يناس كه مشحون از اصطالحات وئتوماس آكو

كارگرفتن عقل و توجه به خرد فلسفي، فهم و تبيين باورها و اعتقادات ديني  هاهداف اصلي ب
سـلف خـود، كلمنـت،     ةبندي به برنام با پاي) م 251 -  185(ثال، اوريگن براي م. بوده است

مـĤب سـازگار كنـد، بـه نحـوي كـه        تالش كرد تا ايمان مسيحي را با تعليم و تربيت يوناني
همچنـين،  ). 60: 1386هـانس كونـگ،   (نظـر آيـد    اديان به ةاوج و كمال هم ةمسيحيت نقط

خدا و جهان و نسبت ميان عقل و وحـي كـه از سـوي     ةموضوعاتي مثل صفات الهي، رابط
مدرسي  ةانديشمندان متعلق به قرون ميانه مورد مداقه قرار گرفته داللت بر آن دارد كه فلسف

ويژه ربط وثيقي با الهيات مسيحي دارد، تا جايي كه  هالهيات به معناي اخص است و ب عموماً
كاپلسـتون نيـز   . انـد  كـرده  يحيمسـ  ةسـف ميانه تعبير بـه فل  ةحتي برخي از سنت فكري دور

  : سدينو يمقرار داده و  دييتأمسيحي را مورد  ةصراحت وجود فلسف به
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قرون وسطي چيزي بـيش از الهيـات نيسـت، در آن     ةاگر درست باشد كه گفته شود فلسف
واحـدي را   ةفلسف اند رفتهيپذانديشمنداني كه دين واحدي را  ميداشت يمصورت بايد انتظار 

احتجـاج در   ةبـين آنـان محـدود بـه اخـتالف در نحـو      هاي  ذيرفته باشند، يا اختالفنيز پ
به طور قطع بايد چيزي ...  چنين چيزي بعيد است درواقعخصوص منزالت وحي باشد؛ اما 

تـاريخ   توانسـت  ينمـ قرون وسطا وجود داشته باشد؛ زيرا اگر وجود نداشـت   ةبه نام فلسف
  ). 9: 1388كاپلستون، ( داشته باشد

و  اًيـ ثانو  انـد  يحيمسـ و متفكـر   مـؤمن و بالـذات   اوالًالبته گويي انديشمندان اين دوره 
نيـز   ها آنبررسي موضع آنان در قبال جايگاه عقل و وحي و چالش ميان . بالعرض فيلسوف

: اشـاره اسـت   قابـل رابطـه   ژيلسون سه رويكـرد در ايـن   يرأمطابق . گوياي اين مهم است
تـر از   اما در جايگاهي پـايين  ،اعتناست عقل قابل  .2قابل وحي قرار دارد، م ةايمان در نقط  .1

  ).51   -   33و ، 15 -  13 ،6 -  3 :1378ژيلسون، (تقدم مطلق فلسفه نسبت به وحي  .3وحي، و 
صـد   توان گفت، در يك مي خاستگاه فكري و اجتماعي كتاب كوترسكي ةاما در زمين

 ةفلسفه و فيلسوفان قرون ميانه به رشـت راجع به سال گذشته شمار زيادي كتاب و مقاله 
با رويكرد  غالباًتاريخ فلسفه كه هاي  و كتاب ها دائرةالمعارفجدا از . استدرآمده تحرير 

توان از جهتي به دو بخـش   مي ربط را ذيهاي  ، ساير نوشتهاند پرداختهتوصيفي به مسئله 
رويكردهـاي پسـاكانتي و    ريتـأث اول آثاري هستند كـه تحـت    ةدست. كرداساسي تقسيم 

و بـر ايـن    انـد  پرداختـه قرون وسطي و مباحـث بنيـاني آن    ةتحليلي به نقد فلسف ةفلسف
پيشامدرن هاي  مدرن دوران انديشههاي  باورند كه با ظهور جهان مدرن و پيدايش فلسفه

 اساسـاً و  ــ  تراويده از ذهن فيلسوفان مسيحي در قرون ميانـه هاي  پايان آمده و نگرش به
 ــ  يانسـ ماتوآثار نو مثالً ـ دومدستة . اعتنا نيست ديگر قابل ـ چنين رويكردهايي به فلسفه

شـده در ايـن دوران ارزش    فلسـفي مطـرح  هـاي   شود كه بـراي انديشـه   مي شامل آثاري
بنـابراين  . كننـد  مـي  ساز تحوالت فكري بعـدي قلمـداد   را زمينه ها آنو  اند قائلگوهري 

م را اينـاس و ويليـام اكـ   ئفيلسوفاني مثل سنت آگوستين، آكوهاي  تنها توجه به ديدگاه نه
اول برآمده و ضمن  ةدانند، بلكه در مقام خوانش انتقادي آثار دست مي اهميت بسيار حائز

 ةگفتن به نقدهاي آنان، سعي در احيا، بازنگري و روزآمدساختن فلسف تالش براي پاسخ
اخالق و اعتقـادات و مسـائل    ةيته در عرصمدرنهاي  بروز بحران. اند داشتهقرون وسطي 

كه امكان  ـ پاياني قرن بيستمهاي  ويژه در دهه هب ،نظري و عمليهاي  گوناگون در عرصه
دربـارة  دوبـاره   تأمـل سبب شد كـه بازگشـت و    ـ در اين مجال نيست ها آنپرداختن به 

اثـر ژوزف كوترسـكي   . مواجـه شـود  اقبـال بيشـتري   با متفكران قرون ميانه هاي  انديشه
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را به تعبير خود نويسنده كاري مقدماتي در راسـتاي   توان آن مي ازجمله آثاري است كه
  .بندي كرد هاين گروه طبقهاي  فعاليت

بودن و وابستگي او به كليسـاي   از سوي ديگر بررسي سوابق تحصيلي نويسنده، كشيش
بسـتگي نظـري و عملـي     ز دلا حكايـت دينـي وي  هاي  ليفات و سخنرانيألند و نوع ت مري

. دارد ــ  ي آنسوماتالبته از نوع  ـ ميانه ةكوترسكي به مسيحيت و سنت فكري و فلسفي دور
فلسفه كه در مسـير سـنت فلسـفي نـزد      ةآموخت يك دانش مثابةه طبيعي است كه وي هم ب
هاي  ضمن رجوع به اندوخته ،يك عالم دينيمنزلة و هم به  ،دارد متفكران مسيحي گام برمي

هاي براي ترويج و دفاع از باور ها آنپردازد و از ب ها آنعظيم فرهنگي مسيحيت به بازخواني 
  .خود كمك بگيرد

تـوان گفـت شـمار آثـار وزيـن       مـي  جايگاه كتاب كوترسكي در ميان ساير آثار، بارةدر
. فلسفه و مباحث مربوط به انديشمندان قرون وسطي بسـيار زيـاد اسـت    ةشده در زمين تهيه

اي  العـاده  اهميت فوقباره در اين  3اتين ژيلسون و 2كاپلستنفردريك هاي  نوشته ،براي مثال
كه  يدر اين ميان كتاب. دارد و مورد توجه بسياري از اهل نظر و مراكز علمي سراسر دنياست

بعضـي از  . كلي و آشنايي اوليه با مفاهيم كليدي آن دوران دارد ةجنبنوشته است كوترسكي 
  :استذيل به قرار اين اثر ي ها ويژگي
قـرون وسـطي را محـور بحـث خـود قـرار        ةبرخالف بسياري از آثار كه تاريخ فلسفـ 
نفس، كيهان و طبيعـت   ةالهي، مسئلهاي  مفاهيم اساسي مثل خدا، ايده نيتر مهم، وي اند داده
 .استكرده متفكران بوده بررسي  ةرا كه در آن دوران محل مناقش ... و

ضمن خودداري از بيان تفصيلي، كوشش كرده در حجمـي مناسـب نكـات     ،نويسندهـ 
 .اجمال مورد توجه قرار دهد هاساسي را ب

پژوهان  مندان به الهيات و كالم مسيحي، براي دانشجويان و دانش هكتاب عالوه بر عالقـ 
 .استفاده است قابلنيز ها  سطوح مياني ساير رشته

  
  مروري بر محتواي كتاب. 3

موضوعاتي اسـت   نيتر ياصلهم مورد مناقشه نزد فيلسوفان و متكلمان قرون ميانه مفاهيم م
ترتيـب   در اين كتاب پس از مقدمه، بـه . است بحث شده ها آندر مورد كه در اثر كوترسكي 

كليات، استعالئيات، كيهان و طبيعت  ةهفت مبحث ايمان و عقل، خدا، تصورات الهي، مسئل
  .استمطرح شده و موضوع نفس 
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عقل و ايمان كه عنوان فصل اول كتاب را بـه خـود اختصـاص داده و بـا      ةبررسي رابط
نظران ديگر اديان ابراهيمي هم مطرح بـوده، از   و تشابهات در ميان صاحبها  بعضي تفاوت

گو در ميـان عالمـان مسـيحي بـوده     و آغاز تا پايان قرون وسطي همواره محل بحث و گفت
ديگر باشند بـا   كه خصم يك مهم بيش از آن ةدو مقول اين كوترسكي يرأالبته مطابق . است

معنـاي  در بـاب  مطـالبي   ةارائوي ضمن ). Koterski, 2009: 10( اند داشتههم اتحاد و اتفاق 
از دوران باستان، به سير تدريجي آشنايي مسـيحيان   ها آنيابي  عقل و ايمان و ريشههاي  واژه

ايـن  . پردازد مي فلسفيهاي  يحي با واژگان و ديدگاهيوناني و درآميختن تعاليم مس ةبا انديش
ميانـه شـواهد    ةكه فيلسـوفان دور  ميان فلسفه و الهيات، و اشاره به اين ةفصل با ترسيم رابط
منابع معرفـت و آگـاهي    مثابةه شمردن تفاوت ميان عقل و ايمان ب بر محترم آشكاري را مبني

رسـد   مـي  پايان به ،فشردند مي پاي ها آنعميق ميان  ةكردند، ولي همواره هم بر رابط مي ارائه
)ibid: 31.(  

 بركس و برتري او  جا و همه خدا، حضور او در همه نويسنده دربارةفصل دوم كتاب در 
در ايـن فصـل در    او. كند مي اثبات وجود خدا و صفات خداوند بحث ةموجودات، ادل ةهم

منان ديني از ؤقرون وسطي به عنوان م ست كه نشان دهد چگونه عالمان مسيحي درا پي آن
وي در بحث اثبات وجـود  . ميان خدا و جهان را تبيين كنند ةگرفتند تا رابط مي فلسفه مدد

مطـرح  بـاره  ينـاس در ايـن   ئچه آگوستين، آنسلم و آكو خداوند مروري اجمالي دارد بر آن
 ةشناسان داليل كيهانكه فيلسوفان يهودي، مسيحي و مسلمان  و ضمن اشاره به اين اند، كرده

ـ  پـنج هـاي   راه«، انـد  كـرده  ارائهمتعددي را در قرون وسطي در خصوص وجود خدا   »ةگان
)Five Ways( دهد  مي يناس را شرحئمشهور آكو)ibid: 48 .(ايـن فصـل،    ةدر ادام همچنين

موجود در زبـان آدمـي بـه    هاي  ذات و صفات الهي با توجه به محدوديتبارة مسائلي را در
بودن وجود  علم الهي و اختيار انسان، و بحث يكي ةخداوند، مسئل ةگفتن دربار سخن هنگام

كه تالش  كند ميكيد أكوترسكي در نهايت بر اين نكته ت. كند مي و ماهيت در خداوند مطرح
كه مشخص كنند مفاهيم فلسفي همان نكاتي است  هخردورزان در آن دوران بر اين پايه بود

توان  مي را از طريق ذهن بشري مستقل از وحي هم ها آنار شده و كه از سوي خداوند آشك
  ).ibid: 56(شناخت 
اگرچه از نظـر فيلسـوفان قـرون    . تصورات الهي عنوان فصل سوم كتاب است ياها  ايده

است، آنان با اين ادعاي اهـل كـالم كـه خداونـد     كرده خداوند خلق  راوسطي جهان مادي 
اين مسئله كه آيا جهان مادي قديم است يـا در  . ورزيدند مي عالم را از هيچ آفريده مخالفت



 127   عبداهللا غالمرضا كاشي

  

وجود آمده از جمله موضوعاتي بود كه ذهـن متفكـران مسـيحي را     هاثر تحول و يا اتفاق ب
كـه   از قبيـل ايـن   ييها پرسشنويسنده در اين فصل، با اشاره به . خود مشغول كرده بوده ب

 تك موجـودات  تك ةچيز را دربار قبل همهخداوند چگونه جهان را آفريده؟ آيا خداوند از 
منطبق بر موضوعات علم الهي اسـت؟ بـه    قاًيدقچيز عالم  كه همه دانسته است؟ و يا اين مي
كه  بحث نزد عالمان مسيحي توجه كرده و اينهاي  زمينه پيشمنزلة ل افالطوني به مثُ ةمسئل

ـ  ةخود را با نظريهاي  آنان چگونه ديدگاه كردنـد بـه تفصـيل     مـي  سـازگار ل افالطـوني  مثُ
 ژنيـ ارو ژان اسـكات   )Dionysius( سپس به بررسـي آراي ديونيسـيوس  . دهد مي توضيح

)John Scotus Eriugena( ــاره ايــن  در ــردازد مــيب ــدگاه. پ ــاونتوره هــاي  در ادامــه دي بون
)Bonaventure( س ينـا ئكند كه آكو مي الهي مقايسه كرده و اشاره ةايد ةيناس را دربارئو آكو

  .الهي باور نداشتهاي  به ايده اساساً
قرون وسطي را از  ةمبحثي كه فلسفمنزلة  به ،)universals(» كليات« ةدر فصل بعد، مسئل

در ذيل اين مقوله، عالوه بـر  . بررسي شده است ،بيشتر به خود مشغول داشتهها  ساير بحث
باور ديني تثليث و وحدت ميـان   ةبه منطق، مسئل راجعشناسانه و نكات  معرفتهاي  پرسش

ال را در ؤكوترسـكي چنـدين سـ   . شود ميهم مطرح  ـ خدا و مسيح ـ دو ذات بشري و الهي
 هـا  آنصورت جداگانه و گذرا بـه هريـك از   ه كرده و ب ارائهفوق  ةهريك از سه حوزمورد 
گو كـرده  را بـاز هـا   و نوميناليسـت ها  رئاليستهاي  گاه نگرش آن. كوتاه داده استهاي  پاسخ
اشاره به متون اصلي افالطون، ارسطو، فلوطين و بوئسـيوس در ايـن زمينـه، و طـرح     . است

ذيل عنوان  ـ و اُكام )Henry of Ghent( يهنرمثل  ـ انديشمندان پايان قرن وسطيهاي  ديدگاه
  .اين فصل استهاي  از ديگر بخش متأخراسكوالستيك 

، مفــاهيم متعــالي( اتياســتعالئكوترســكي فصــل پــنجم كتــاب خــود را بــه موضــوع 
Transcendentals(  ةاسـتعالئيات ازجملـه مباحـث مطـرح در حـوز     . اختصاص داده اسـت 

اصـلي  هـاي   قرون ميانه از جمله دغدغه ةمتافيزيك و مرتبط با قلمرو دين است كه در فلسف
دون اسكاتس معتقد بود متافيزيك دانش مربوط به اسـتعالئيات اسـت   . متفكران بوده است

)ibid: 111(نظران پس از وي به اشكال مختلف ايـن مبحـث را وسـعت     ، و برخي صاحب
 ةهمـ اسـتعاليي در وجـود   هـاي   كـه كيفيـت   مطـرح بـود  در آن عصر اين ادعـا  . بخشيدند

در . گـردد  مـي  از وجود موجـودات متمـايز   عمداًو بنابراين دانسته و  استموجودات ذاتي 
ـ  كمقابل، رويكرد بسياري از متافيزيـ  گونـه اسـت كـه     ايـن  عمومـاً در دوران معاصـر  ان دان

در ادامـه تفـاوت نگـاه     مؤلـف . واقعي اشـيا قلمـداد كننـد    ةاستعاليي را سازندهاي  ويژگي
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فيلسوفان معاصري مثل كانت و رويكردهاي پديدارشناسانه را با انديشمندان قرون وسـطي  
نـزد افالطـون، ارسـطو و     »اسـتعاليي «فلسـفي مفهـوم   هاي  ، و ريشه»ترانسندنتال«در مورد 

از ديگر مـوارد   »خير«و  »حقيقت«، »وحدت متعالي«. ر قرار داده استظمد نرا نوافالطونيان 
 ةمسـئل . توضيحاتي داده شـده اسـت   ها آنمرتبط با اين مبحث است كه در مورد هريك از 

برانگيزتـرين   وجود شر در عـالم و تعـارض آن بـا خيـر بـرين كـه امـروزه هـم از مجادلـه         
، از ديرباز در مسيحيت مطـرح  اند پرداخته، و متكلمان مسيحي هم سخت به آن هاست حثب

توجيه مشكل فلسفي چرايي وجود شر در  ةساختن نحو مطرحكوترسكي ضمن . بوده است
الطونيان مسيحي در اين زمينه، به اين فعالمي كه مخلوق پروردگار مهربان است و آراي نوا

ويژگـي   ةين نخستين كسي بود كه سخنان سيسـتماتيكي دربـار  كه آگوستكند  مينكته اشاره 
  ).ibid: 134(سلبي شر بيان كرد 

عنوان فصل بعدي كتاب است كه بـا بيـان وجـود اخـتالف     ) ذات( »طبيعت«و  »كيهان«
ايـن مقولـه فقـط از    . شود مي عالم آغازبه فاحش ميان نگرش قرون وسطي و عصر حاضر 

، بلكه از جهات دينـي و اخالقـي نيـز    ديآ ينممركزي در ميان  جهت ارتباط با موضوع زمين
در اين فصل سعي شده با توضيح مفاهيم اساسـي كيهـان و طبيعـت يـا     . حائز اهميت است

شود كـه اهـل نظـر    روشن سرشت آدمي در پرتو فهم بطلميوسي نسبت به جهان، اين نكته 
ه خداوند خالق هستي است و ك بر اين دين مبني يرأكردند تا چالش ميان  مي چگونه تالش

منـابع فلسـفي دوران باسـتان كـه حركـت و تحـول        بـا  ،امور در ربط با قدرت اوست ةهم
همچنـين، ضـمن   . وفصل كنند دانستند، حل مي ها آن موجودات را وابسته به طبيعت و ذات

ر مدل تغييهاي  آثار دانشمندان مسلمان به زبان التين در قرن دوازدهم، زمينه ةترجماشاره به 
از سوي ديگر، با تغيير نگرش بـه عـالم، موجبـات تغييـر     . نگاه به جهان بررسي شده است
و  ،انسان و عدم محكوميت در برابر سرنوشـت فـراهم آمـد    ةنگرش نسبت به آزادبودن اراد

توان آزادي آدمي  مي با مسائلي از اين دست مهيا شد كه چگونه هبسترهاي الزم براي مواجه
آزاد  قتـاً يحقتواند  مي ست توجيه كرد؟ چگونه انساناتحت انقياد جبر علّي  را در جهاني كه

ـ    ةباشد وقتي خداوند واقف به هم ـ ه امور است؟ ذات و سرشـت آدمـي ب  ةسرچشـم  ةمثاب
شـده در ايـن فصـل اسـت كـه اسـاس آن بـه مفهـوم طبـع           اخالق از ديگر مباحث مطرح

آثـار ارسـطو از زبـان عربـي و سـپس       ةكه در قرن دوازدهم و سيزدهم با ترجمگردد  ميباز
ينـاس و ديگـر عالمـان    ئ، تومـاس آكو بارهدر اين . زمين شده بود يوناني وارد فرهنگ مغرب

كـه   بـر ايـن   اخالق دست پيدا كنند مبتني ةقرون وسطي بر آن شدند تا به ديدگاهي در حوز
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آفريده كه بذاتـه آزاد اسـت و قـدرت     يا گونهه خالق موجودات انسان را ب مثابةخداوند به 
سرانجام اين بخـش بـه   . خويش استهاي  انتخاب دارد، و بنابراين خودش مسئول انتخاب

قواعـد ذاتـي    ةقرون وسطي و تفكـر مـدرن در زمينـ    ةبيان چهار تفاوت اساسي ميان انديش
هـاي   و تئـوري ها  سرچشمه ةاستحالدربارة بحث پاياني فصل ششم، . شود مي اخالق منتهي

  .مياني استهاي  حقوق طبيعي در سده ةنظري ةباستان در جريان توسع ةدور
قرار داده است، و در ابتدا به ايـن   را موضوع بحث و بررسي »نفس« ةفصل هفتم مسئل

در  ،يونـاني ريشـه دارد  هـاي   كند كه بحث نفس در طـب، فلسـفه و دانـش    مي نكته اشاره
برخـي  . شعري يا كمابيش ديني دارد تا جايگـاه علمـي   ةمدرن بيشتر جنب ةكه در دور حالي

ذهنـي را بـه   هـاي   فيلسوفان ذهن معاصر هم اموري مثـل تفكـر، انتخـاب و ديگـر كـنش     
ميانـه از   ةاما موضـوع نفـس بـراي جوامـع دينـي در دور     . دهند مي م مادي ارجاعسارگاني

آگوستين خيلي مهم نفس از آن جهت براي  ةمقول ،براي مثال. اهميت بسيار برخوردار بود
وحدت با خداوند را به شكل كامل و قطعـي درك   ةمسئل ستتوان مي آن ةواسطه بود كه ب

يونـاني   ةپيشـين : از اند عبارتترتيب  مورد بحث در اين فصل بههاي  بخش). ibid: 188( كند
 .يمدرسفلوطيني و مفهوم نفس در الهيات هاي  آگوستيني با ديدگاههاي  نفس، انطباق ةمسئل

دفاع در  كلي ارسطو را پذيرفته بودند براي اتخاذ موضعي قابل يرأمتفكران قرون وسطي كه 
ـ  ةزمين كـه   يان راديكـال تمايـل داشـتند تـا در ايـن     يارسـطو . رو بودنـد  هنفس با مشكل روب
امـا  . ماده و صورت دانسته شود شـك كننـد   ةشخصي محصول ممكن نظريهاي  اخالقي بي

ـ   بر اين يناس، دليلي پيدا كرده بودند مبنيئويژه آكو هساير مفسران ارسطو، ب ه كه نفس آدمـي ب
  .)ibid: 196(كند  مي مستعد عمل ةصورت براي ماد ةمثاب

چه در هفت فصـل   بندي بسيار مختصري است از آن آخرين فصل كتاب جمع ،درنهايت
تـاب  شـده در ايـن ك   ارائـه كوترسكي بر اين باور است كه محتواي . مطرح شده استكتاب 
هـاي   مباحث مطرح در قرون وسطي منحصر به دين و الهيات نبوده و انديشه: دهد مي نشان

و هـا   تفكر در قرون وسطي همراه با انواع موافقت. فلسفي نيز در آن دوره رواج داشته است
هـاي   گونه كه پيدايش فلسفه در سده همان. پارچه نبوده است بوده و جرياني يكها  مخالفت

رنسانس و  ةفلسفي دور هاي باستان است، جريان ةپذيرش و رد مباحث دور ميانه محصول
  .استي مدرن نيز شامل اقتباس و عدم پذيرش و انطباق با تفكرات قرون وسط

سـپردگي   كه انديشمندان مسيحي با دل كيد مجددي دارد بر اينأاين مجلد، تهاي  بررسي
فلسفي رجوع كردند و فهم بهتري نسبت بـه باورهـاي پيشـين    هاي  شديد ديني به استدالل
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خداوند را در قالـب داسـتان مطـرح    در مورد مطالب خود  غالباًاديان . دست آوردند هخود ب
كـه ايـن صـورت از     عمومي درآورند؛ در حاليهاي  زبان بشري و پندارهه را ب تا آن اند كرده

الزم به ذكر . ل و پيچيده درآمدكمشهاي  فيميانه به شكل موشكا ةمطالب در بيان التين دور
 ةشگرفي بر متفكران مسيحي و فهم آنان از مسئل ريتأثباستان  ةاست كه فيلسوفان اصلي دور

منـابع و متـون غنـي را بـراي      يكه فيلسـوفان در قـرون وسـط    و سرانجام اين. ايمان داشتند
  .معاصر فراهم آوردند ةفلسفيدن در دور

  
  گيري نتيجه. 4

قبـولي   آرايي و قطع از وضـعيت قابـل   چاپ، صفحه نظر از يقرون وسط ةفلسف بر يا مقدمه
بـودن و عـدم    با توجه به مختصر و روان. برخوردار است، و رنگ و طرح جلد زيبايي دارد

كه مباحث آن با فلسفه و كـالم اسـالمي دارد،    ييها مشابهتپيچيدگي مباحث آن، و بعضي 
مندان به  هترجمه و انتشار آن به عنوان كتابي ساده و مقدماتي براي دانشجويان الهيات و عالق

  .فلسفه و كالم مسيحي سودمند است
عنـوان ذكرشـده بـراي آن     ةنويسنده در هريك از فصول، ابتدا توضيح مختصري دربـار 

سـپس مطالـب    ،زم براي ورود به بحث را فراهم آورده استال ةفصل مطرح ساخته و زمين
و در پايـان هـر    كـرده  ارائـه مشـخص  ميانيِ  يترهايتبندي و بيان  مورد نظر خود را با دسته

 ةدر خاتمـ و  .بندي مفيدي نيز كرده است ضروري، جمعهاي  عالوه بر درج پانوشت ،فصل
وي در بيـان آراي متفكـران   . اسـت گيري كلـي از تمـام مطالـب آورده     يك نتيجههم كتاب 

و ها  اي هم از ديدگاه و همچنين تا اندازه ،مختلف سعي كرده به آثار اصلي آنان مراجعه كند
نويسنده بـا  . مختلف استفاده كرده استهاي  مرتبط ساير اصحاب نظر در قسمتهاي  نوشته
نويسي، ذكر  ستاندارد منبعاهاي  گيري از شيوه با بهره ،خود را ةداري منابع مورد استفاد امانت

نگارش توضيحاتي ساده و مفيد براي لغات دشوار در صفحات پايـاني كتـاب،   . كرده است
، از نمايههمراه معرفي اجمالي فيلسوفان و انديشمندان مورد اشاره در متن، فهرست منابع و 

  .مثبت اين اثر استهاي  ديگر ويژگي
گويي، نظم و انسجام  ز از پراكندهمختلف كتاب ضمن پرهيهاي  كوترسكي در قسمت

همچنين، نظـم معنـاداري را در قـراردادن    . الزم را در نگارش مطالب رعايت كرده است
كار برده است، ولـي از طـرح عميـق مباحـث در      همباحث و فصول مختلف در پي هم ب

دانيم كه بسياري از متفكران و  مي ،براي مثال. خودداري كرده استها  بسياري از قسمت
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هـاي   پس از قرون وسطي نقدهاي جدي و اساسـي بـه ديـدگاه   هاي  نويسندگان در سده
مختلـف  هـاي   كشـيدن بخـش   چالش آن دوران وارد ساختند، و با به ةشد رايج و پذيرفته

بدون پاسخي  بعضاًدشوار و هاي  كننده و پرسش آراي فيلسوفان مدرسي اشكاالت نقض
مربـوط بـه مباحـث    هـاي   كانت فضـاي بحـث  ويژه پس از  هب .را پيش روي آنان نهادند

يا توجهي به اين دست مطالب نكرده يـا   اساساًاما كوترسكي . تغيير كرد كامالًمتافيزيك 
و هـا   اي به بعضي نام اشاره صرفاًدر بعضي از موارد بدون طرح مناقشات جدي موجود 

  .كرده است هانظر
منـدان سـطوح ميـاني     هو عالق رسد خوانندگان مورد نظر نويسنده دانشجويان مي نظر هب

هـاي   محتواي اثر بيشتر گزارشي اجمـالي اسـت از ديـدگاه   . اند بودهفلسفه و كالم مسيحي 
 يك مـتن آموزشـي  منزلة و به  انديشمندان قرون وسطي كه با زبان امروزي و شكل جديد

برانگيـز در آن   تازه و چالشهاي  و چندان مباحث عميق فلسفي و تحليل ،تنظيم شده است
  .شود ينمديده 
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