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 أورجيانس
/Origène  Origen 

 ( :254حوايل - 185)
 مؤلفاته، وفكره وحياته، 

 
 حياته- أوال

تلميذ إكليمنضس، تعّلم عليو يف صباه، وفاق أستاذه عمقا يف الفكر ووفرة يف اإلنتاج وبعدا يف األثر، 
 ما لبثت أن [بعض ادلصادر ال تذكر األصل الوثين ألسرتو] يف أسرة وثنية 185ولد ابإلسكندرية حنو 

، لكن احملقق أنو نشأ نشأة "ابن أو عطية حورس"تنصرت، فامسو متصل ابدليثولوجيا ادلصرية، ومعناه 
مسيحية، كان والده مثقفا حيوز مكتبة حافلة ابدلؤلفات، فتعلم ولده منو الكتاب ادلقدس، وأخذ عن 

كان يف السابعة عشر عندما وقع اضطهاد الكنيسة ادلصرية، مما اضطر . إكليمنضس العلوم والفلسفة
إكليمنضس لوقف التدريس ومغادرة مصر، واعتقل أبو أورجيانس وأعدم وصودرت أمالكو، ولزم ىو أمو 

 .وإخوتو الستة األصغر منو
وقد أعاد مدرسة اإلسكندرية بعد أن خلت من أستاذىا وطلبتها، فأقرّه األسقف وأمره أن حيل زلل 

وبعد اثين عشرة سنة قصد . أستاذه، فاضطلع هبذا ادلنصب وىو يف الثامنة عشرة، وأصاب كثريا من النجاح
روما، ولكنو مل يطل ادلكث فيها، وعاد إىل االسكندرية، فتقاطر إليو الطلبة من ادلدارس الفلسفية والفرق 

وشغل مبسألة البعث، وكانت مثار خالف شديد بني الكنيسة من جهة، وبني الوثنيني . الغنوصية
وقد شعر ابحلاجة إىل االستزادة من الفلسفة، . وادلسيحيني ادلبتدعة من جهة أخرى، فدون فيها رسالة

 أحد مؤسسي "أمونيوس ساكاس" تقريبا، 220فقصد ادلدرسة الوثنية، وكان يعّلم فيها حينها، أي سنة 
 . األفالطونية اجلديدة، فأخذ عنو وعرف عنده أفلوطني

ومضت اثنتا عشرة سنة أخرى، وإذا ابلوايل الروماين على جزيرة العرب يستقدمو إليو ليتعلم منو 
ادلسيحية، فلىب طلبو، وعندما رجع إىل اإلسكندرية وجدىا يف زلنة شديدة من االضطهاد، فقصد فلسطني، 

فطلب منو أسقف أورشليم وأسقف قيصرية أن يشرح الكتب ادلقدسة يف الكنائس، ففعل، مث عاد إىل 
بعض ادلصادر ترجع سبب احلظر إىل ]اإلسكندرية، لكن أسقفها حظر عليو التعليم الحنرافو عن العقيدة
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، وأيد األسقفان [ترسيمو يف فلسطني كاىنا رغم أنو كان خصيا، وىو عمل زلرم يف كنيسة االسكندرية
التاليان ىذا احلظر، مع أهنما كان من تالميذه، فرحل إىل فلسطني، وفيما ىو ىناك حصل اضطهاد كبري 

، فسجن وعذب عذااب شديدا، يقال أنو حتملو بشجاعة فائقة، لكن صحتو أتثرت بو، فتويف 250سنة 
، وبقي قربه ىناك مزارا زمنا طويال، ومل يكن قط زلط إكرام مجهوري 255 و253مبدينة صور بني سنيت 

وفلسفة الفكر الديين . 204، 203يوسف كرم، اتريخ الفلسفة اليواننية، ص ].حياط بو على أنو قديس
[  وما بعدىا359 ، ص2بني اإلسالم وادلسيحية، ج

 
 مؤلفاته- اثنيا

كما ) 800، وغريىم 2000 مؤلفا، وبعض آخر 6000لو مؤلفات كثرية جدا، ذكر لو بعضهم 
، ومهما يكن من أمر فإن معظم مؤلفاتو أتلف ومل يبلغنا، لسبب كثرة ىذه (ىو عند القديس إيرونيموس

. ادلؤلفات، وخاصة لسبب ما انذلا من تكفري وحترمي، وكان الالتني أخف نقمة عليو من اليوانن الشرقيني
 .ولقد قّر التقليد ادلسيحي عينا بشروح الرجل يف الكتاب ادلقدس ومبواعظو

 كتاابن الهوتيان- أ
 : يف املبادئ- 1

وىو شرح يف أربعة أبواب دلختلف نقاط العقيدة . 230 و225أول كتبو، يعود إىل ما بني سنيت 
هللا اخلالق ىو / 2 (ادلالئكة)العامل قبل اخللق، هللا والواحد والثالوث، ادلخلوقات الروحية / 1: الالىوتية

إرادة اإلنسان احلرة، التجربة، / 3نفسو هللا اآلب، خلق اإلنسان، السقوط، الفداء، القيامة والدينونة 
 .الوحي، وتفسري الكتاب ادلقدس مصدر اإلميان/ 4اخلطيئة، واستعادة كل شيء يف هللا يف آخر األزمنة 

مل يبق من ىذا الكتاب سوى بعض ادلقاطع ابللغة اليواننية، لكنو حفظ بكاملو يف ترمجة روفينس 
، على إثر اجلدل األول حول الىوت أورجيانس، واليت يبدو أهنا ختففت من 397الالتينية اليت أجنزت سنة 

حدة ادلقاطع اليت كانت موضوع خصومة بسبب جرأة تعاليمها، أما ترمجة إيرونيمس األكثر أمانة، اليت قام 
 . فقد فقدت399هبا سنة 
 :الرد على سلسيوس- 2.
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 الذي "الكلمة احلقيقي"، حياول فيو دحض كتاب الفيلسوف الوثين سلسيوس 248كتبو سنة 
يتهجم فيو على شخص ادلسيح، متهما إايه ابلشعوذة والسحر، ويعد ىذا الرد أىم دفاع عن ادلسيحية 

 . األرثودكسية قبل رلمع نيقية
 املؤلفات  الكتابية- ب
 لدرس نّص العهد القدمي، وضع أورجيانس ىذا النص :(hexaples) أعمدة6العهد القدمي يف - 

 : أعمدة6يف 

 .النص العربي أبحرف عربية/ 1 

 .النص العربي عينو أبحرف يواننية لتسهيل قراءتو/ 2

 .الًتمجة اليواننية اليت قام هبا أكويال اليهودي يف زمن أدراينس/ 3

 .الًتمجة اليواننية اليت قام هبا سيّماك ادلعاصر لسبتيمس ساويرس/  4

 .الًتمجة السبعينية/ 5

 .م180ترمجة ثيودوتيانس اليهودي اليت تعود إىل سنة / 6

 ومع األسف مل يبق من ىذا الكتاب سوى بعض النصوص

 : تتميز بطابعها العلمي والالىويت:تفاسري عديدة ألسفار الكتاب املقدس- 

تفسري مىت، وتفسري يوحنا، وتفسري نشيد األانشيد، وتفسري الرسالة إىل الرومانيني، ومجيع ىذه 
 .التفاسري وصل منها بعض أجزائها فقط

 يف 240 ابليواننية و21، بقي منها 574 ألقاىا يف قيصرية، عددىا عظات يف الكتاب املقدس- 
 .ترمجة التينية

 مؤلفات أخرى- ج
 .القسم الثاين يشرح الصالة الربية: مقال يف الصالة- 
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، يف بدء اضطهاد مكسيميانس الًتاقي، وىو موجو 235 كتبو سنة :احلث على االستشهاد- 
 .لصديقني لو

 . موضوعو الثالوث: احلوار مع هرقليدس- 

ويوسف كرم، اتريخ الفلسفة . 399 -397اتريخ الفكر ادلسيحي عند آابء الكنيسة، ص ].
[ 362اليواننية، ص

 

 فكره - اثلثا
فاق أورجيانس أستاذه إكليمنضس عمقا يف الفكر ووفرة يف اإلنتاج وبعدا يف األثر، وىو أول مسيحي 

أراد أن يرسم احلدود بني العقل والوحي، ووضع كتااب فلسفيا حبتا ضّمنو مذىبا يف الوجود طغت عليو 
مل حُيل رجوعو عن آرائو ادلنكرة، ... األفكار اليواننية، فأبعدتو عن ادلسيحية األرثودكسية يف غري ما مسألة

دون قيام خصوم حيملون عليها، وأتباع يؤيدوهنا يف اإلسكندرية وفلسطني وآسيا الصغرى، ولكن مل يظهر 
يوسف كرم، اتريخ ]. بني ىؤالء وأولئك مفكرون مبتكرون، وكان معظم مههم مجيعا موجها للناحية الالىوتية

[ 313، 303الفلسفة اليواننية، ص
ذكر أورجيانس يف كتاب ادلبادئ أنو حترر من الفلسفة الدنيوية، ومل يذكر أفالطون وال أحدا غريه من 

لكنو قدم ادلناقشة العقلية على احلجج النقلية واصطنع آراء يواننية يصعب التوفيق بينها . فالسفة اليوانن
[ 129أسد رستم، آابء الكنيسة، ص ].وبني ادلسيحية األرثودكسية

رجع »: عن تراجعو عن بعض آرائو ومكانتو (مؤرخ الكرسي األنطاكي)يقول الدكتور أسد رستم 
أورجيانس عن بعض آرائو فدفع عن نفسو يف مقدمة الرسالة اخلامسة من تعليقو على إجنيل يوحنا ما وجو 

فأنكر القول أبن احلياة األرضية عقاٌب، وأبن . إليو يف أثناء حياتو من مآخذ بعد صدور كتاب ادلبادئ
للنفس وجودا سابقا، وأبن احلرية ابقية إىل غري هناية، وأبن اخلالص سيكون كليا يشمل إبليس واخلاطئني 

ولكنو على الرغم من ىذا كلو ظل خارجا على استقامة الرأي يف أمور عديدة أخرى، وال ننكر عليو . مجيعا
شدة والئو للمسيح وكنيستو وما احتمل من اضطهاد يف سبيل ادلسيح يف آخر حياتو ولكننا ال نرى يف ىذا 

أسد رستم، آابء الكنيسة، ] «.ما يكفي إلعادة النظر يف موقف الكنيسة منو يف رلمع مسكوين جديد
 [134ص
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