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 لهطرح مسأ
سال     سکندرانی، یا اریگن آدامانتیوس زاده به  صر و  در  میالدی 091اریگن ا   ااتمالبهم

سکندریه  شهر  زیاد ن گذار اولی. وی پایهبود تصدر م یحی    دانانیاله نیتربزرگز ، اا
ها مرجعی برای رفع ابهامات  م ددیحیت اسددت و آثار او تا قرن اوزۀمند در الهیات نظام
 دانان م یحی بوده است. برای الهی

و سددعی داشددت با نشددان دادن . اای به م ددیحی ت کرداریگن خدمات بزرگ و ارزنده
دوم بر تعداد   ۀاول از آن دفاع کند و در درج ۀدینی عقالنی در درج عنوانبهم دددیحی ت 

  زاربیش از دو هوی وس، آمده که بینامۀ اریگن به قلم اوسدددپیروانش بیفزاید. در زندگی
  .(19: 0391کونگ، ) کتاب نوشت عنوان

شانزدهم در    یااندازهبهدان در عالم م یحی  اهمیت این الهی ست که پاپ بندیکت  ا
ست:  گفتهاو مقام مدح  صر ایاتی و   یکریگن ا» ا شت   عن سع  ساز سرنو شه   اندی ۀدر تو

ست    صاف  1.(Benedict XVI, 2007) «م یحی ا سی نظرات و آراء اریگن و   این او برر
ان  دفی تفکرات این الهیتبیین رویکرد او در خداشناسی را به یکی از امور مهم برای معرّ

 کند.  بزرگ به م لمانان تبدیل می
  تکه مشددعر به ج ددمانی م ددیحی ه به وجود عبارات زیادی در کتب مقدس با توج 

های بعضاً غیر دقیقی که از اعتقادات م یحی وجود دارد و   خداست و با توجه به انگاره 
شورای نیقیه به طور خاص       صدر م یحیت تا پیش از  همچنین با توجه به اینکه الهیات 

که رویکرد اریگن ال ؤبرای ب ددیاری از متفکران م ددلمان ناشددناخته اسددت، این سدد    
 .  یابداهمیت زیادی میشناخت خدا چگونه رویکردی است  ۀلنی به م أاسکندرا

شتار در این  شن   میآنبر نو قدس  ت از آیات کتاب مکه آیا اریگن به تبعی  سازیم تا رو
شبیهی و ج م    در رویکرد او خدا موجودی  انگارانه به خدا دارد یا برعکس رویکردی ت

عالی و   کامالً  ندارد      یکلبه مت با او وجود  باطی  همچنین   2دیگر اسدددت و هیا راه ارت
شخص   شناخت خدا را ممکن می میم اگر از نگاه او این  و  خیرداند یا کنیم آیا اریگن 

 شناخت ممکن است دالیل او چی ت  

 «خیر برین»افالطون و سؤال از شناخت 
ر اسدداس تفکرات افالطونی و ن بآای از فل ددفۀ بخش عمده عصددر م ددیحیتبا شددروع 

تأکید بر این امر بود که یک خدای متعالی  اشاصددلی ۀیمادرونارسددطویی بنا شددد که  
ی  بر نوی ندگان م یح افالطونیان میانه باألخصو  افالطونیان .(1: 0391لین، ) وجود دارد
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صاً   سده  صو سبیوس نفوذ     های دوم تا چهارم، مخ ستین، کلمنت، اریگن و او   فکرییو
 .(1: 0391؛ لین،008-009: 0393استید، ) ندداشتقی عمی

ه  ک معتقد بودام ا عالوه بر آن دان ددت چند این جهان را عالم تغییرات میافالطون هر
ساات نامتغیر وجود دارد. در   ساات    افالطون شۀ یانددر ورای این تغییرات، یک  این 

ست.  « خیر برین»ثبوت همان  ست خداوند موجودی کامالً متعالی و ا ر د .برتر از جهان ا
  4که او را دمییورگ ییرا در خدا 3جهان شددۀیر، افالطون اسدداس و نیز تیمائوس ۀرسددال

 (09-10 : 3   )افالطون، تیمائوس، جویدنامیده است می
، اصل متعالی جهان، وادت و خیر محض است و هر واقعیت دیگری  ویاز نظرگاه 

خدایی متعلّق به ایطۀ ه ددتی الیتغیر که . (008-009: 0393، اسددتید) مبتنی بر آن اسددت
هرگونه تماس    د توان که او نمی  اسدددتد و این بدان معنی  وشددددسدددتخوش تبد ل نمی 

ا از نگاه ؛ لذ(1: 0391لین، ) م تقیمی با این جهان در اال صیرورت و تغییر داشته باشد    
که ذهن آدمی توان به طور دقیق نظری داد چرا ها و اسدماء خدا نمی نام ۀافالطونی دربار

 .(110افالطون، کراتیلوس: ) باشدقادر به شناخت خداوند نمی
عالی و دور از دسدددترس اسدددت          یک موجود مت بان افالطون  اد در ز   خدای وا

(Edwards, 2002: 47). توان به این نتیجه قطعی رسید  میو نابا تدقیق در آثار  االنیا با
سا    قابلکه وی خدا را امری  شناختنی می  یا کامالً ییشنا وی  ،داند. در برخی عباراتنا

و در عباراتی دیگر ذکر  5(10افالطون، تیمائوس: ) داندمی مثال خیر را قابل شدددناسدددایی
 6(110: 0  ، افالطون، کراتیلوس) یابیمکند که ما راه شناخت خیر برین را در خود نمی می

شت می  شناخت   و در جایی دیگر از عبارات او چنین بردا سخت    شود که  خدا هرچند 
  7.(08: فالطون، تیمائوسا) اما غیر ممکن نی ت

صر خود      عنوانبهاریگن  ش یک م یحی فرهیخته کامالً با مکاتب فل فی ع بود و  ناآ
مکتب نو  گذارانیبنر آثار افالطون و ارسددطو اااطه داشددت و در محضددر  ب خصددوصدداً

بر این اسدداس   .(Schaff, 1885: 549) افالطونی یعنی آمونیوس سدداکاس تعلیم دیده بود
 کرد.   اش تلقیتوان این مکاتب فل فی را بن مایۀ آراء اریگن در خداشناسی م یحیمی

شرّ       صل اریگن در الهیات م یحی که یک یونانی م ستاد بالف شده به م یحیت   ا   ف 
 دیدگاه  بود، کلمنت اسدددکندرانی اسدددت. در نگاه کلمنت اسدددکندرانی ابهاماتی که در          

کلمنت خدا موجودی   نظرشود. از ، دیده نمیداشت د خداشناسی وجود   افالطون در مور
شری     یکلبه ست که عقل ب سد یا او را نامی دهد   نمی وجهایهبهدیگر ا شنا  تواند او را ب
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(Clement, Strom. v, 65; 11, 369, 24)فراتر از ج ددم و عقل اسددت و در دایره  . خدا
  .(Clement, Strom. v, 71; 11, 374, 4) گنجدعلم بشری نمی

ستادش کلمنت  اما برخالف آنچه انتظار می ستا همرود، نظر اریگن با نظر ا ت. نی   را
 یاسددت. و اریگن رویکرد سددلبی افراطی اسددتادش کلمنت در خداشددناسددی را ن ذیرفته

بشددری این اجازه را دارد تا   از نظر او عقل خدای وااد اسددت اما هرچند معتقد به علو 
 هرچند اندک به شناخت خدا دست یابد. 

فل ددفی افالطونی در شددناخت   ۀآن اسددت که وی هم با نظری دراهمیت نظر اریگن 
کلمنت   ۀنظری ازو هم از جهتی  (Origen, Cel: VII. 42) ه اسددتخدا به مقابله برخاسددت

سکندرانی   ست  ا شده ا س  ۀنظریاتی همچون نظریبه . دیگر آنکه با توجه دور  لبی الهیات 
های تفکر افالطونی اوسدددت دیدگاه ایجابی اریگن در     از زمینه  برخاسدددته   که  افلوطین

  فردمنحصددربهشددناخت خدا در نوع خود و همچنین در میان معاصددران وی دیدگاهی  
 است.  

  یوجودشناختبعد 
  بودن شددناخت خدا های اریگن در اثبات اعتقاد به ممکنپیش از پرداختن به اسددتدالل

  . پاسخ به این سؤال  را بررسی کنیم  خداشناسی  آراء او در  یوجودشناخت بعد  ست الزم ا
یا به بیانی     -ت که خداوند از نظر وجودی چه جایگاهی دارد و وجود او چگونه اسددد        

  یشناختانزبشناختی و کننده در ابعاد معرفتنقشی تعیین -ت دیگر وجود او چگونه نی 
سؤاالتی    الهیات دارد. سخ به  ست       نظیریافتن پا شترک ا شر م اینکه خداوند در وجود با ب

ست        شری دارد، اینکه خداوند وجودی ج مانی ا یا اینکه وجودی ورای عقل و ذهن ب
از  ؤالس ارتباط م تقیمی با پاسخ    دست  نیازاناپذیر و سؤاالتی  یا غیر ج مانی و تق یم  
 .  امکان شناخت خدا دارد

 خدا جسم نیست.9
نانی  یو ۀای فل فی که توسط رواقیان در مورد ذات و وجود در اسکندری   بر اساس نظریه 
ته بود   یاف باب        جمله منذوات،  ۀهم  ؛روا   ند. برخی از ار مادی دار ذات خدا وجودی 

کلی دددا نیز این عقیده را پذیرفته و با تکیه بر عباراتی از کتاب مقدس در پی اثبات نظر           
 خود بودند. 
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ه  گویند کاند. برخی میهای مفصلی در مورد خدا و ذاتش ایراد کرده بحثب یاری،  »
شبیه به اثیر. برخی دیگر می      شکل از ذراتی لطیف  ست مت ویند خدا  گاو ذاتی ج مانی ا
ن ا جای آ؛ لذذاتی غیر ج مانی است که در شرافت و قدرت فراتر از اج ام دیگر است

م آیا مطلبی در مورد ذات خدا بیان شدده یا  دارد که متون مقدس را بررسدی کرده و ببینی 
 (Origen, Comm Jn, 13.123)« خیر 

Dt12.29;  Heb  « 8سددوزاننده() آتش خورنده»این افراد عباراتی مانند اینکه خداوند 

ست و یا اینکه خداوند   (4.24( ست را   9«روح»ا شاهد مثال برای اثبات ج م     عنوانبها
قامه  بودن خدا    بر طبق مکتب رواقی آتش و روح هر دو ج دددمانی   کنند؛ چرا که  می ا

 .(Widdicombe, 2011: 22) ترای از نوعی لطیفمنتها ماد ه ه تند مادی()
  سعبارات کتاب مقد  طورنیهماریگن با توجه به اشددرافی که به مبااث فل ددفی و  

شرح   ن به معنای ای یاللفظتحتکه اگر بخواهیم گوید . وی میپردازدمی لهأم  دارد به 
شیم، مجبوریم بگوییم که خدا       شته با کلمات نگاه کنیم و هیا ج تجویی ورای لفظ ندا

که چنین اعتقادی چه تالی  شدوند  از مردم متوجه نمی ب دیاری  کهیدراالج دم اسدت.   
انگارند، مدعی ه تند که به  بر این اساس این گروه که خدا را ج م می   فاسدهایی دارد. 

که ارتباط میان خدا و موجودات   دلیلافظ سنخیت میان خالق و مخلوق و به این   دلیل
دار نشود، خالق نیز باید از جن ی همانند جنس مخلوقات ام ا از نوعی برتر باشد.     خدشه 

ستدالل در رد اد عای       لهأم  در اینجا اریگن پس از تبیین  سخگویی به آن و ا صدد پا در 
 آید:  این گروه برمی

در اختیار داشددته باشددد و این ذات  10ر ج ددم مادی، ذاتی بدون کیفی تاگر ه»
و دگرگونی به طور عام باشدددد ... پس خدا نیز اگر       یثبات یبتغییرپذیر و متعلَّق  

ماد ی باشددد باید همین خصددوصددیات تغییرپذیری و دگرگونی و ناپایداری را   
شرم نمی      شد. آنان که به این امر اعتقاد دارند  شته با  جاکهازآنکه بگویند کنند دا
ست پس ف ادپذیر هم ه ت بلکه می        رواانیگویند که ج م او  خدا ج م ا

ست و مثل   ست  ریاثا صاً در توانا    ا صو  «یی تعقلی که در نفس او وجود داردخ
(Origen, Comm Jn. 13. 126&127). 

کند و این عقیده را  شدددت ای ددتادگی میاریگن در مقابل صدداابان این اسددتدالل به
آن  ۀی معتقد اسددت هر نوع ج ددمانیت را فار  از اینکه ماد  . وخوانداماقت می نوعی

 (.(Ibid. 129 دج م چه باشد باید از خدای متعال سلب نمو
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سلب ماد یت و ج مانیت از خداوند، اریگن به م       ستدالل خود در    ۀلأپس از بیان ا
سی   سا ست رجوع می   یانگارج م ای که باعث ا شده ا ست که علّت   خدا  کند. او آگاه ا
سی     سا ست که     واران ان ا شتن خدا، برخی آیات متون مقدس ا ضوح بهپندا  به ج م  و

شاره می  سی برای نوع برخورد با این عبارات      یالراهن باید ی؛ بنابراکنندبودن خدا ا سا ا
 اندیشید که از تشبیه خدا به مخلوقات ج مانی جلوگیری شود:

ب دددیاری از مطالب      یاللفظتحت با پافشددداری بر معنای    در این موارد یا باید    » 
که در خیلی از           کاری را  که  یا این نامعقول و کفرآمیز در مورد خدا را ب ذیریم 

دهیم در اینجا نیز انجام دهیم و آن بررسددی و پژوهش موارد دیگر هم انجام می
  پس راه اول این .(Ibid. 130)« د معانی دیگر روح، آتش و نور اسدددت در مور

ا  هقدم را فراتر نهیم و به معانی دیگرِ این واژه یاللفظتحت اسدددت که از معنای   
 بیندیشیم.  

اوالً وقتی عباراتی مثل اینکه خدا چشم دارد، پلک دارد گوش دارد، بال دارد و   »
یل ارجاع می     ... را می به یک تمث نانی را که خدا را دارای    بینیم آن را  دهیم و آ

صیاتی ان انی می     صو هم  وبیشمریم و برای این کار دالیل خ نند اقیر میداخ
 .(Ibid. 131)« داریم

شاره می      صی از روش برخورد با متون و تف یر آنها ا ند  کدر اینجا اریگن به نوع خا
ست. این روش در میان فالسفه آن روز برای درک متونی       11که به تف یر تمثیلی  شهره ا

نگاشددته شددده بودند کاربرد داشددت. فیلون اسددکندرانی،    نمادینکه به زبانی رمزگونه و 
نخ ددتین فیل ددوف یهودی بود که برای توجیه عبارات کتاب مقد س در میان فالسددفه   

 . (W.trigg , 1998: 11; Edwards, 2002: 130) یونانی، این روش را به کار ب ت
ساس  نیبر ا صلی    ا ست که اریگن    ج مانی بودن ذات خدا از ا صفاتی ا ا  آن رترین 

، نه ماد ی اسددت و نه یتعالیبارکند. ذات خدا سددلب میجود و ذات ز ودر درجۀ او ل ا
ج مانیت در وجود خدا را به وجود آورد باید به نحوی    ۀر صفتی که شائب  و ه ج مانی 

 به تأویل برده شود. 

 عقلخدا، عقل یا فرا.6
آید  برمی پرسش  نبه ایپس از تبیین لزوم نفی ج مانیت از خداوند اریگن در پی پاسخ   

اصدول در توصدیف     ۀدر کتاب دربار تواند باشدد. وی که وجود خدا چگونه وجودی می
ای از اج ام است، و نه اینکه در ج م ر شود که خداوند گونهنباید تصو  »گوید: خدا می

پذیرد، لذا در او ای نمیهیا اضددافه که اسددت، بلکه او یک وجود عقالنی ب ددیط اسددت
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شود، بلکه تنها وادت در او یافت می زیادی یا ک شاید بتوان آن را    می یافت ن شود که 
م        که ه قل و منبعی  تایی دان دددت فراگیر، و ع قل از آن     ۀیک یا ع موجودات عقالنی 

 .(Origen, Princ, 1885: 578)« گیردسرچشمه می
شأ و    در این عبارت اریگن قاطعانه بیان می ست که من کند که خدا وجودی عقالنی ا

ست.  ت نفوس عقالنی دیگر از جمله ان ان علّ اریگن در این دیدگاه الهیاتی در مورد ها
در  ترشیپمفهوم را که موجودی عقالنی فراتر از مخلوقات عقالنی، دو  عنوانبه خداوند   

افالطونیان میانه از هم جدا بودند؛ باهم جمع کرده است: یکی تعریف ارسطوئیان   ۀاندیش
د.  دان ددتنخدای خوداندیش و دیگری تعریف نوفیثاغوریان که خدا را وااد می عنوانبه

ست      صل ضروری و ب یط برای همه چیز ا  .(Widdicombe, 2011: 25) خداوند اولین ا
 برد و هدف او از بیان این صفت چی ت  را به کار می 12عقل واژۀام ا چرا اریگن 

دیدگاه اریگن، عقل به لحاظ وجودشناسی متضاد وجود ج مانی است. عقل   بر طبق
صه       فاقد ویژگی شخ ست؛ ام ا فقدان این م صی در  های فیزیکی ج م ا   یهاقدرتها نق

ست، بلکه  در نبود این ویژگی تنهانهآورد. عقل خداوند به وجود نمی ها قادر به فعالیت ا
نایی     لت توا اا قاصدددد   در این  جام م که عملکرد      ش افزایش میاش در ان بد. هر چیز  یا

کند و چیزی که مرکب  ای بر اوسددت که آن را مرکب میدیگری را محدود کند، اضددافه
است، یک جوهر ج مانی است، قابل رؤیت است و متأخر از چیزهایی است که از آنها  

شده.     شکیل  شد چرا که اگر     ۀخدایی که اول هم کهیدراالت ست نباید مرکب با چیزها
شکیل داده   مر شد چیزهایی که او را ت شند اند بای تی مقد  کب با  ن با دربنابرای م بر او با
  ریو غاصددل اول، خدا باید موجودی ب ددیط  عنوانبهگرفتن این تعریف از خداوند  نظر

شد  یج مان  ش  .(Ibid) با شی ت   ۀاریگن در آموز ۀعقیده به عقل بودن خداوند در اندی م
 جهانی و علم پیشین خداوند نقش اساسی دارد.

،  اندیشددده موجودات عقالنی اسدددت. این  ۀهم  منشدددأعقل منبع و   عنوانبه خداوند   
  دهد که قرابتکند. اریگن توضددیح میپیوسددتگی بین ذات خداوند و ان ددان را مهیا می

و از ماده خاصددی میان عقل ان ددان و خدا وجود دارد و زمانی که این عقل تطهیر شددود 
  .(Ibid) آیداز خداوند نایل  یادراکاتجدا شود قادر خواهد بود به 

خداوند برتر از وجود و »کند که اریگن در مورد خداوند این صدددفات را نیز بیان می
ست  13«عقل صفت مقدماتی دارد که به فل فه یونان      .(Origen, Cel, VII.XXXVIII) ا این 
د.  کنافالطون را به ذهن متبادر می جمهوریکلمات « فراتر از وجود»گردد. عبارت بازمی
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گوید خیر چیزی شبیه به وجود نی ت بلکه فراتر از وجود است و به لحاظ   جایی که می
این  دهد که ازگیرد. اریگن با بیان این صفت نشان میشرف و قدرت از وجود پیشی می

ست یا نه  آیا خداوند ف»بحث افالطونی که  ست. ام ا   « راتر از عقل و وجود بوده ا آگاه ا
ستفادۀ  شتر در باب ادراک     ا صفت بی ست. در اقیقت    رابطۀاریگن از این    پدر و پ ر ا

ست تا هرگونه مفهوم رواقی در مورد خدا   یک موجود ج مانی   عنوانبهاریگن بر آن ا
ر نها منبع وجود دان ت اتی اگ کید کند که خداوند را باید تأرا از میان بردارد و بر این ت
 .(Tadros & Malaty, 1995: 405. 30) خود او فراتر از وجود باشد

عقل به سددمت این مفهوم که خدا فراتر از عقل   عنوانبهاریگن از مفهوم خدا  سددیر 
تف یر کرد که: خدا عقل است به این معنا که ج مانی نی ت        گونهنیاتوان است را می 

و خدا برتر از عقل اسدددت به این معنا که هم از اقنوم عقل و هم از عقل ان دددانی برتر          
 است.  

دو هدف از بیان برتری خدا از عقل و وجود دارد.      اریگنکه گفته شدددد    طورهمان 
موضددوعی که  -د دور کن یکی اینکه برچ ددب ج ددم انگار بودن خدا را از م ددیحیان 

این اصددل که علم به  یگذارانیبنو دوم به نیت  -د اهمیت اسدداسددی برای الهیات او دار
ا ب بر ضد سل وس   ممکن است. او در کتاب   -د شو ه از طریق لوگوس نازل میک -خدا 

خواهد به سل وس بفهماند که هر قدر که مفهوم خدا در فل فه یونان بیان این صفت می
عالی ا  عالی     مت خدا در نزد م دددیحیان از آن مت  ;Ibid, p 31) تر اسدددتسدددت، مفهوم 

Fairweather, 1901:142-147)     پس هرچند اریگن برتری خداوند از وجود و عقل را .
شر به    زمانهمکند ام ا مطرح می خیر محض بودنش  دلیلبه اضور مداوم خدا در کنار ب

 .(Tadros & Malaty, 1995: 370) کندبه مخلوقات نیز تاکید می شو عشق

 یشناختمعرفتبعد 
ای مبتنی بر این سددؤال اسددت که یک مؤمن از خود  اوزه در الهیات شددناسددی معرفت

شد  »پرسد:  می ست   کهیوقتدانش من چگونه باید با ی اینکه کدام ویژگ. «متعلَّق آن خدا
ست یا عادل یا      صفت را باید به خدا ن بت داد  آیا خدا رایم ا ، ازلی و ابدی  هر دویا 

ست یا   ست    فناپذیرا شبیه به ما ضر و  سا  قابلو  14، در میان ما اا یا متعالی از ما و  ییشنا
   و کامالً دور از دسترس فهم بشر 15جهان
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که ورای دسترسی ادود بشری و ذات     اندمیعظاقایقی وجود دارند که چنان »
  «ما ممکن نی ت  ی نژاد فانی و ناطقمیرای ما ه تند. اقایقی که درک آنها برا 

(Origen, Prayers, 1924: 81). 
در  همآناریگن اسددت. وی با بیان این نکته  دربارۀ نیایشاین عبارات آغازگر کتاب 

ست اذعان دارد که اقایقی فراتر از    ابتدای کتابی که در مورد پرستش موجودی متعالی ا
شوند. اقایقی از جمله ان انی ه تند که با عقل و ذهن بشری درک نمی هایمحدودیت

شری نمی  یتعالاقوجود  شناخت.  که با هیا ابزار ب در این عبارات اریگن توان آنها را 
   .کندمی اذعانبه تباین معرفتی عمیقی میان ان ان و خدا 

 امکان شناخت خدا .9
از سددل ددوس و افالطون و مدح   یقولنقلپس از  اریگن ،سددل ددوس بر ضددددر کتاب 
قت   عنوانبه افالطون  یات اقی قد   ، دمعلم اله قام ن مده و می  اور م که از نظر    برآ ید  گو

سخت بودن به معنای غیر ممکن بودن         ست ولی  صعب ا شناخت خدا امری  افالطون 
اصل شناخت خدا توسط افالطون را محل شک و تردید        اریگن نی ت. از سویی دیگر  

رای دیگرانی غیر از خدای   داند چرا که یونانیان و از جمله افالطون مقام خدایی را ب        می
 .(Origen, Cel: VII.42) اندوااد نیز قائل بوده

 وجهایهبهبرای ما ثابت شدددده اسدددت که طبیعت بشدددری بدون کمک خود خدا، »
در ادامۀ انتقادش به اریگن  .(Ibid)« تواند دانش واضدددحی از خدا به دسدددت آوردنمی

شری  افالطون می شناخت نی ت. نه اینک    وجهایهبهگوید که خدا برای طبیعت ب ه  قابل 
شناخت برای طبیعت ان انی امکان           شد بلکه از نظر اریگن این  سخت با شناختن خدا 

ست     یهادستگاه و ضعف   ندارد شناخت موجودی متعالی   که شناختی ان ان به اد ی ا
ام ا آیا بنابراین ادعا، راه شددناخت خدا م دددود و  کند.چون خدای پدر را غیر ممکن می

 یگن فردی قائل به تعطیل است   ار
اعتراف   -د انپس از انجام آنچه در توان داشدددته -ه خدا خود را تنها به ک دددانی ک»
ساند. خداوند خود را ... تا جایی که برا   کنند که به کمک او نیازمندند میمی ک رد یشنا

 (.(Ibid« کندها و نفوسی که هنوز در ج م ساکن ه تند ممکن باشد آشکار میان ان
شان می  شناخت خدا از نگاه او ب ته نی ت. ام ا      با این جمالت اریگن ن دهد که راه 

د تنها راه شناخت زمانی است که خو  ا ؛ لذبه این شناخت م تلزم شرایطی است    دستیابی  
ن ا از نظر اریگ؛ لذشناساندکند و خود را به ک انی که منتخب او ه تند میخدا اراده می
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ن غیر ممک نف ددهیفشددناخت خدایی که خود را در تاریکی مخفی کرده برای نوع بشددر 
ا  هزمانی که خدا اراده کند که خود را به ان ان  البته مگر آنکه به او عنایتی شود و  ،است 

ه ای کپذیرد. یعنی در محدودهبشناساند این شناخت تنها در سطحی محدود صورت می     
فتی  به اعتقاد اریگن بینونت معر .ابندیدست  وانند بدان نفوس عاقله محبوس در ج م بت 

از  کند تایابد و خدا اراده میبا تج ددد و تجلی م ددیح پایان می  خدا و مخلوقاتش میان
ساند.    طریق پ رش خود را به ان ان    شنا سمت او و   تینهایب ضیبا ف»ها ب خدا که از 

سطه به سط  نیو همچن ح،یم   ی  یع یعنی ریکث ریخ نیا یانجیم وا  ۀر ارادکارگزا ۀبه وا
سمت ما م  القدسروح یعنیخدا  ست    یبرا قیاقا نیدرک ا دآییبه  شده ا «  ما ممکن 

(Origen, Prayer, 1924: 81) .عد      نیبر ا اسددداس تج دددد م دددیح نقطه عطفی در ب
سی دالیلی می  شود. الهیاتی اریگن مح وب می  یشناخت معرفت دازیم  پردر ادامه به برر

 که اریگن برای اثبات امکان شناخت خدا اقامه کرده است.  

 دالیل عقلی .9-9
شری   دلیل اول: ست که با دیدن هر اثر یا   گونهنیبدطبیعت ذهن ب ی در شگرف  دۀیپدا

آید که علّت، ریشددده و روند به وجود آمدن آن پدیده و هدف وجودش را        پی آن بر می
اثر هنری، اینکه خالق این اثر کی ددت و چگونه آن را خلق دریابد. مثالً هنگام دیدن یک 

ست که در ذهن ان ان نقش می      سؤاالتی ا ست، از   ان تن و ه دبندد و این عالقه بکرده ا
ست. در قیاس     جذبه شری دارد امری طبیعی و مخلوق خدا ای که این دانش برای عقل ب

  هایق دان تن علل و اکمتای فراتر از این، ذهن بشری در شو  با همین امر و در مرتبه
ش    افعال خدا می شر ت شتر     نۀسوزد. ذهن ب ست که در مورد خدا و افعالش هرچه بی آن ا

بداند و او را هر چه بیشتر بشناسد و این اشتیاق و کشش ذهنی به دان تن، انکار ناپذیر         
 است.  

شوق به دان تن       ست که این کشش و    توسط خدا در فطرت  شک یباریگن معتقد ا
شده  ان ان  ست.  به ودیعه نهاده  که چشم به طور طبیعی در پی نور و بینایی   طورهمان ا

اسدددت و بدن به طور طبیعی در پی غذا و نوشدددیدنی، ذهن نیز به طور طبیعی به دنبال          
این عبارات مقدمات استدالل اریگن در  امور یعنی شناختن خداست. العللعلتشناخت 

 باب ممکن بودن شناخت خداوند است.
تدالل      در مات اسددد قد  مۀ م یازی        می گونه نیاریگن ، اادا بال هر ن که خدا در ق گوید 

پاسخی خلق کرده است. خدا این شوق به دان تن را در وجود ان ان خلق نکرده که آن      
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ل نباشددد فع گونهنیاکند که اگر ارضدداء می یاگونهبهجواب بگذارد و هر نیازی را را بی
در وجود ان ددان، فعلی بیهوده و عبث خواهد   16یقتخدا در خلق شددوقِ به دان ددتن اق

  ترین صفات بود. ام ا خدای م یحیت خدایی اکیم است و اکمت اوست که از اساسی     
ا  ؛ لذدهدانجام نمی هن این خدای اکیم کاری عبث و بیهودی؛ بنابرارودوی به شدمار می 

سخی خلق کرده و       شناخت خود نیز پا شق به  ساس  نیبر اخدا برای این ع قطعاً این  ا
 .است شده ریپذامکانشناخت 

 توان به نحو زیر خالصه کرد: لذا این استدالل اریگن را می
شناخت اقیقت و علّت ه تی را در وجود ان ان     . 0 ها به ودیعه خدا عشق به 

 نهاده و ذات خدا همان علّت و اقیقت است.  

 از افعال خدا بیهوده نی ددت و خدا برای هر نیازی پاسددخی آفریده کدامایه. 0
   است.

ا این اسددتدالل شددناخت خداوند  . ببنابراین عشددق به شددناخت خدا نیز پاسددخی دارد
ست و می  شناخت قطره  ممکن ا ست یافت. هر چند این  ای از توان در این جهان بدان د

 .(Origen, Princ, II. XI. 4) دریای معرفت به خداوند باشد
شهادت ب بترغی اریگن در کتاب: دوم دلیل در مورد نوع ارتباط وجودی خدا و  17ه 

 ان ان توصیفات جالب توجهی دارد: 
 یوجود عقلی نفس ن بت خاصی با خدا دارد چرا که هر دو عقلی، و نادیدن»... 
نه   و مان گو لّه نشدددان می    ه ند     که اد مانی ه دددت هد غیر ج ددد  ,Origen) «د

Martyrdom, 1979: 76).  

کند  به سددنخیت وجودی ان ددان با خدا اشدداره می  وضددوحبهدر این عبارات اریگن 
ن  الهیاتی خود او است. اریگن ان ا  نظامبهکند که متعلّق هرچند که از کلماتی استفاده می 

ته اسدددت همچنین         را موجودی عقالنی می خدا گرف یت را از  که این عقالن ند    ریغدا
  ریغکه خدا    همان گونه  بودن برای این موجود عقالنی یک اصدددل اسدددت.   یج دددمان 
عا در سنخی ت وجودی میان ان ان و خدا  است. ام ا دلیلی که اریگن برای این اد  یج مان

 است:   توجهقابلآورد می
با خودش را در ما   یصددحبتهمچرا باید خالق ما این اشددتیاق به دین اقیقی و »

اگر برای یک موجود عقالنی دسدددتیابی به آنچه که بدان         ... به ودیعه بگذارد   
شتیاق دارد به   شد    دلیلا ضای    همچنان کهطبیعتش غیر ممکن با هرکدام از اع

ست،         شم برای دیدن آنچه دیدنی ا شده، چ صی طراای  بدن ما برای هدف خا
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شده که        ست، عقل و ذهن هم برای آن خلق  شنیدنی ا شنیدن آنچه  گوش برای 
  «ار کند خدایی که برتر از همه اسددتنی اسددت و با خدا رابطه برقربا آنچه عقال

(Ibid). 

شده ام ا باید توجه کرد که این     و در این جمالت قید تعالی تنزیه به خدا ن بت داده 
رود. در اینجا تمام هدف اریگن این اسدددت که بگوید ما یک         میل نتعالی، فراتر از عق  

 . (Mortley, 1986: 77) دلیل اشتیاق ما به اوستو این  با خدا داریم جنسهمرابطۀ 
وعی برهان خلف اسددت که آن را به این نحو  ن نبر این اسدداس اسددتدالل دوم اریگ 

 توان خالصه کرد:می

   .طبیعتش خدا را بشناسداگر عقل نتواند به دلیل  -

شناخت و     - شوق به  او در  یصحبت همپس فعل خدا در به ودیعه گذاردن 
 ذات بشر فعلی بیهوده خواهد بود.

  عقل و ا؛ لذلکن تالی باطل اسددت پس مقدم نیز به همین نحو باطل اسددت -
 تواند خدا را بشناسد.  ذهن می

 دالیل نقلی.6-9
د  ج   شود. پیش از ت در مکتب اریگن و استادش کلمنت، تاریخ به دو ق مت تق یم می   
،  شناخت است   رقابلیغم یح و پس از تج  د او. خدایی که از نگاه اریگن برای ان ان    

  شد. در اقیقت  ییشناسا  قابلبه ان ان تبدیل شد،    18که در آخر زمان لوگوس ۀبه واسط 
 .(Origen, Cel, VII. 42) با تج د م یح خدا اراده کرد که خود را به بشر بشناساند

اریگن در عباراتی در صدددد اثبات این موضددوع اسددت که    اصددول ۀدرباردر کتاب 
 ,Origen) خلقت خدا ازلی اسدددت و زمانی نبوده که جهان و مخلوقات نبوده باشدددند         

Princ, I. II.1)       صدق می صًا در مورد کلمه یا همان م یح  صو  ۀکند که زاد. این ادعا خ
ت اولیه انجیل یوانا و از آغاز با خدا بوده. اریگن در تف ددیری که بر آیا ازلی خداسددت

ای خاص با ج دددم هپردازد که در دوربه اثبات قدیم بودن لوگوس می    لی تفصدددبه دارد 
 .(Origen, Comm Jn, I.286) عی ی م یح متج  د شد

شر ارتباط   عنوان خیر مطلق خودش را ارائه میخداوند به از دیدگاه اریگن کند و با ب
شت    ازآنجاکهکند. برقرار می ست این فرآیند آغازی ندا ست  ه وخدا الیتغیر ا . ازلی بوده ا

م ا خداوند به واسدددط       خیر  عنوانبه لوگوس در جهان فعالیت دارد؛ چرا که اگر خدا        ۀا
محض بخواهد با جهان تنوعات ارتباط برقرار کند این ارتباط تنها از طریق یک واسددطه  
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ست امکان سطه . (Fairweather,1901: 150-151) پذیر ا همان  بر طبق نظر اریگن این وا
   لوگوس است؛ لوگوسی که در م یح آشکار شد همان کلمه یا پ ر خداست.

ست که          ست و همو شر ا سطه میان خدا و ب با توجه به اینکه م یح یا همان کلمه وا
سطه در فیض و اکمت است بنابراین تج د او به معنای تج د اکمت خدا و       تنها وا

ش    ست شناخت او به معنای  شناخت خدا     ا ؛ لذناخت خدا به نیز  پس از تج د م یح 
 شود. ممکن می شناخت و شرکت در ذات م یح واسطۀ

کند که قدرت خدا و با اشددداره به عباراتی از زبان پولوس ادعا می اریگن: دلیل اول
ست همانگونه که خدا و پدر یکی ه تند.      گوید: من آلفا خداوند خدا می»م یح یکی ا

اریگن این  (0:9مکاشددفه، )«آید، آن قادر مطلق ددت و بود و میه ددتم، او که هو امگا 
ست بیاید »کند که پرسش را مطرح می  شد    جز م یح چه ک ی می   «آنکه قرار ا تواند با

ست که م یح نیز مقامی الوهی دارد. لذا همان     شاراتی به این ا طور بنابراین این عبارات ا
ست پ ر نیز ق    ست. که خدا قادر مطلق ا ساس این آیات کتاب مقدس،    ادر مطلق ا بر ا

 .(Origen, Princ,1.2.10)شناخت م یح به معنی شناخت خدا و صفات اوست
سویی دیگر م یح جمالتی را خطاب به خدا بیان می   : دلیل دوم ستاوی از  ز  کند که د

دیگری برای اریگن اسددت که اثبات کند همه صددفاتی که متعلّق به خداسددت، متعلّق به  
و هر آنچه از آن من است، از آن توست، و هر آنچه از آن توست از    »م یح نیز ه ت.   

اال که هر آنچه پدر راست،   (03:01انجیل یوانا، )« امدر ایشان مجد یافته و آن من است
 و که پدر قادر مطلق است  همان گونهه ت، پس پ ر هم قادر مطلق است    پ ر را نیز  

صفات و نام      شاره بدان دارد که این  شان ا ها متعدد ه تند. بدین معنا که عالوه  ضمیر ای
و هر نامی از آن  توان به م ددیح ن ددبت داد عالم، ای و غیره را هم می یهانامبر قادر، 

 . (Ibid) خداست از آن م یح نیز ه ت

انی  کنند و یا ک  ک انی که او را ج تجو می   یسو بهشود  شکار می ا آخد ۀوقتی کلم
تواند خدا را به آنها بشددناسدداند و خداوند را آشددکار آید میکنند میکه او را دریافت می

 (Origen, Cel, VI.68) شد خداوند پیش از ظهور او دیده و شناخته نمی  کهیدراالسازد  
 های و صفاتی است که خدای پدر آنها را داراست.م یح شناسانندۀ همۀ نام و

سوم  پ ر صورت خیر و روشنی است نه صورت خدا بلکه صورت شکوه          »: دلیل 
ای که پولوس و پطرس و  ه از فعل خدا. همان آینه    ای بدون لکّ  اش. آینه خدا و نور ابدی  
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مرا   هر کهگوید: می )م ددیح(آن آینه آنها خدا را در او دیدند چرا که  عصددرانهمسددایر 
 .(Origen, Comm Jn, 13.153)« دیده آنکه مرا فرستاده نیز دیده است

خدا تنها از راه پ ددر می دد ر اسددت.   در مورددسددتیابی به معرفت  ،لذا بر اسدداس نقل
سط     سی   ؛ لذوجود مرآتی م یح  ۀشناختی غیرم تقیم به وا سا   یهاشبخترین ا یکی از ا

خداشددناسددی اریگن بر اسدداس این عبارت از انجیل یوانا بنا شددده که م ددیح فرمود:    
شناسد     ی که پدر را می ک .(01:8انجیل یوانا، )« کس که مرا دیده، پدر را دیده است آن»

 جزهبکند و پدر از طریق دیگری از طریق شناخت پ ر به سمت شناخت پدر صعود می     
شاهده نمی    شد خدا را نیز می  کلمۀشود. چرا که آنکه  دیدن پ ر م بیند. خدا را دیده با

 -د بینآن ک ددی که اکمت را می و خدا جدای از م ددیح غیر ممکن اسددت  ۀمشدداهد
از طریق معرفت به    -د اکمتی که خداوند از ازل او را برای امر خودش خلق کرده بو   

راهنمایی اکمت اکمت به معرفت پدر اکمت دست میابد. غیر ممکن است که بدون 
 بتوان خدای اکمت را شناخت.  

ستیابی به آن           شری ممکن نی ت و د شناخت خدا به نحو م تقیم برای عقل ب لذا 
ست      نیترمهمااتیا  به مقد ماتی دارد که  شناخت م یح ا   ا؛ لذو نهایت مقدمات همانا 

 ۀمود، تنها زاد هایی را باید پی   ترین مکان پلّه  سکه در معبد برای ورود به مقد      طورهمان 
مراتب دسترسی به  ۀهایی است که باید برای شناخت خدا طی کنیم. او همپلّه ۀخدا، هم

 ,Origen, Comm Jn) شددودترین مراله شددامل میترین تا عالیمعرفت خدا را از نازل

19. 35-38). 
شناخت   ست ام ا    مقد  ۀهم ییتنهابه حیم   ی  یعگرچه  شناخت خداوند ا مات برای 

کالم اریگن خود شددناخت م ددیح نیز دارای مقدماتی اسددت. تزکیه نفس و دوری از در 
گناهان، طلب آمرزش از خدا و خواسدددتن قلبی پاک از او، مقدماتی اسدددت که برای            

ست. این مقد      ست  شناخت م یح الزم ا شناختی ما قابلیت الزم    کهمات برای آن ا قوای 
 برای دریافت معرفت و شناخت را به دست آورد: 

ست و ما   حیم   ی  یع» شویم،   ها باید از وجودش بهرهبرّه عنوانبهچوپان ا مند 
زداید و پس از آنکه ما تطهیر شددددیم از    بنابراین عی دددی ابتدا گناهان ما را می     

آزموده   دقتبهگوشت او که غذای واقعی است خواهیم خورد. پس از آنکه فرد 
را اگر م"د ه این کلمات را بشونشود کشد و مراال تطهیر را گذراند قابل آن می

شناسی، بنابراین پدر مرا    مرا می که ازآنجاو  ... شناسی  بشناسی، پدر مرا نیز می  
 .(Origen, Comm Jn, 19. 39; also Jn.8:19)« "یشناسیمنیز 



 000                  خدا شناخت امکان در اریگن ادله بازخوانی :خداشناسی در اسکندرانی اریگن رویکرد
 

اساس شناخت خدا م تلزم مقدماتی از جمله تزکیه و تطهیر نفس و دوری از     نیبر ا
شرکت در ذات مقدس م یحی       ست تا نفس و روح آدمی آماده دریافت اقایق و  گناه ا

 گردد که آینه خداست.  

 بررسی دالیل اریگن
بر اسدداس دالیل عقلی و نقلی که از آثار اریگن اسددتخرا  شددد دریافتیم که از نگاه او   

  ریپذامکانشددناخت خدا امکان دارد هر چند او معتقد اسددت که شددناخت خدا به اکتناه  
  ریپذامکاندر مورد خدا  تنهانهنی ت و از نگاه اریگن شناخت ذات و اااطه علمی دقیق 

. با علم به این (.Origen, Cel, VI. 65) اشیاء نیز ممکن نی تنی ت، بلکه در مورد سایر 
ه ب وجهایهبههای اریگن در م ئلۀ شناخت ذات خدا   شود که استدالل  نکته مشخص می 

 امکان اکتناه ذات اق نی ت. معنای 
سی دالیل نقلی اریگن   صر، نقش تف یر اریگن از عبارات کتاب      نیترمهمدر برر عن

ست. آنچه اریگن را    مقدس و محوریت م یح از دیدگاه اریگن در همۀ ارکان الهیات او
این اقیقت اسددت که  ت،رسدداند که شددناخت خدای پدر ممکن اسدد  به این نتیجه می
شر تجلی        ینماتماملوگوس، آینۀ  شد و بر ب خدای پدر و اکمت و قدرت او متج د 

ست     کرد.  شناخت خدا صل، بنیان دیدگاه اریگنی در ادلۀ نقلی او در اثبات امکان    ؛این ا
ماید.  نمنطقی می که مبتنی بر تج د است ها در چارچوب ایمان م یحی ا این استدالل لذ

اما برای ک انی که خار  از این چارچوب به این ادله بنگرند اصل تج د م یح و اینکه  
محل پرسش و تشکیک و به تبع آن ادلۀ نقلی اریگن    او اکمت و آینۀ خدای پدر است 

 نیز محل اشکال خواهد بود. 
لۀ عقلی  له در نوع خود             در مورد اد فت این اد ید گ با مه کرده  قا که اریگن ا ای 

در  هک اول استفاده از کشش فطری برای شناخت لی. در دلهوشمندانه طراای شده است
شددود مقدمۀ اول  ، باعث میناپذیرشددهیک مقدمۀ خد عنوانبههر ان ددانی موجود اسددت 

ر د و در مرالۀ بعد به چالش کشیدن اکمت خالق  بدون چون و چرا صادق تلقی شود  
چرا که در ؛ دهدمعتبر کالمی جای می ادلهرا در میان  دلیلاین میل و کشددش، این  خلق

آن را  تواندمیو نیابد مقدمۀ اول هر ان دددانی به طور ذاتی این میل را در درون خود می
کند و همه بر   دانی اکمت خلقت خدا را نفی نمی   انکار کند و در مقدمۀ دوم هیا الهی    

. این اسدددت دهیآفرپاسدددخی که خداوند برای هر نیازی در ذات بشدددر  اندمتفقاین امر 
 .  کندخدشه می رقابلیغ مقدمات دلیل اریگن را تقریباً



 0388، بهار و تاب تان 33شماره جاویدان خرد،  000
 

ید، اریگن باز از میل فطری  آدر دلیل عقلی دوم که نوعی برهان خلف به ا اب می 
شمار آورده. اما نکتۀ          ست و آن را امری بدیهی به  ستفاده کرده ا شناخت خدا ا شر در  ب

ای که در وجود ان ددان م ددئولیت شددناخت را به هوکه از نگاه اریگن ق آن جاسددتمهم 
عهده دارد عقل اسددت. از نگاه اریگن ذات ان ددان و وجود او همان عقل اسددت که در  

اسدداس در نگاه این بر . (Origen, Princ, 1885: 602, I. 5. 1) گرفتار آمده اسددتج ددم 
پس از سقوط و هبوط در ج م از قوای او کاسته   که اریگن همۀ وجود آدمی عقل است

  یتعالیباراست و همین عقل است که قوۀ شناخت     دادهازدست شده و طهارت خود را  
 را دارد. 
سددخن اریگن وارد اسددت آن اسددت که اگر عقل بشددر     ای که به ایننکته االنیباا

شده و تنها            شکوفا ن شناخت را دارد چرا تا پیش از تج د م یح این قوه  توانایی این 
کند. این اشدددکال وقتی بیشدددتر عقل این توانایی را پیدا میپس از تج دددد اسدددت که 

صعب می   کند که اریگن برخودنمایی می شناخت خدا را  رده پندارد خگفته افالطون که 
ست اما پس از   گیرد و میمی شناخت خدا ناممکن ا دهد که با تج د   ادامه می آن گوید 

 م یح این غیر ممکن، ممکن شده است.  
سخ می    شکال پا شناخت خدا قبل از   هرچند اریگن به طور اجمالی به این ا دهد که 

 .Origen, Prince, I رک:) ظهور م یح هم ممکن بوده اما تنها برای پیامبران و قدی ین   

I. 3 ؛Origen, comm Rom, 10.43. 4-5)    اما این پاسددخ برای این اشددکال کافی به نظر
ای که اریگن در توانایی شناخت عقل اقامه کرده زمان بردار نی ت رسد. چرا که ادلهنمی

شناخت را در همۀ ان ان    ثابت  هازمانها و در همۀ و با توجه به اینکه وی میل ذاتی به 
شد و نمی   داند بنابراین این ادله باید برای همۀ افراد در همۀ زمانمی صادق با توان آن ها 

ص      صی چون قدی ان و پیامبران و یا به زمان خا از  پس در اینجا - یرا تنها به افراد خا
 محدود کرد.  -ح تج د م ی

شناخت خدا برای عامۀ مردم     ست که این امر که  سخ اریگن آن ا ا  تنه در اینجا تنها پا
ست    جهتشود به  می ریپذامکانپس از تج د م یح     شیت خدا  Origen, comm) م

Rom, 10.43. 4-5) .ه نظر  ب کنندهقانعم یحی  الهیاتیتواند در نظام این پاسخ هر چند می
ای که خود اریگن برای شددناخت خدا اقامه کرده را نقض و آن را برسددد اما دلیل عقلی

ادلۀ عقلی خودش در  رسدددد اریگن بیش از آنکه به   نظر می ن به ی؛ بنابرا کند محدود می 
مورد امکان شددناخت خدا ملتزم باشددد، به پررنگ کردن نقش م ددیح و تج ددد کلمه در 
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خودنمایی بیشددتر شددناخت خدا ملتزم اسددت و این م ددئله در دعوی او ضددد افالطون  
 کند.می

 یریگجهینت
صاً      صو صدر م یحیت نگرش    در معارف م یحی، خ شی    آباء و در  پدران مدافع، نگر

در کنار اسددتدالل عقالنی بود. برخالف دیدگاه متکلمان اسددالمی که در   به دین عرفانی
رویکرد عرفانی را  و یا اصددالً) شددوندهای خود کمتر به عرفان متوسددل میتبیین دیدگاه

سی و در نظام الهیاتی   پذیرند(نمی شنا و  میکال-عرفانی ینگاه اش، ، نگاه اریگن در خدا
صال و اتحاد با ذات م یح در         شناخت خدا از نظر اریگن به نوعی و ست. از این رو  ا

از سویی دیگر این  .یک مراله و در مراله بعد اتحاد همه نفوس عاقله با ذات خداست
اعتقاد که م یح تنها میانجی مابین خالق و مخلوقات و تنها اتصال بین خدا و خلق است  

به نحوی که م ددیح چه  ؛کندس را در آثار اریگن پررنگ مینقش م ددیح یا همان لوگو
شناخت خدا مح وب می    تج د پیش و چه پس از  شود و در اقیقت   تنها راه و باب 

تمام نمای اق است. این م یح     ۀشناخت م یح همان شناخت خداست چرا که او آین     
 بود که با تج د خود شناخت خدایی غیر ج مانی و به کلی دیگر را ممکن ساخت. 

آید آن اسددت که وی معتقد اسددت شددناخت  آنچه که از آثار اریگن اسددکندرانی برمی
.  به ممکن تبدیل شده است پروردگارد م یح و عنایت ست که با تج   ی اخدا غیر ممکن

شناخت خدا اقامه می دل ن پنجاریگ سه دلیل  یل در اثبات این امکان  کند که در این میان 
ساس این سه دلیل م یح آینۀ خدای       رنقلی و ب گرفته از عبارات کتاب مقدس است. بر ا

. اما دو دلیل دیگر، ادلۀ و شناخت برای عام ۀ مردم ممکن شده است ف اوستپدر و معرّ
ها و برای همۀ افراد داللت دارد. همچنین مانعقلی است که بر امکان شناخت در همۀ ز  

کند و آن را دارای توانایی در قوای شددناختی ان ددان معرفی می عنوانبهاین ادله عقل را 
داند. هرچند در نگاه اریگن عقل بدون تهذیب در شدددناخت خدا راه شدددناخت خدا می

 برد. نمی ییجابه
باشددند اما خود معتبر می الهیاتر دالیل عقلی اریگن در اثبات امکان شددناخت خدا د

اریگن با محدود کردن شناخت خدا برای عامۀ مردم به پس از تج د م یح، از التزام به    
 زند.  است سر باز می های که اقامه کردادلۀ عقلی
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0 .http://www.vatican.va/content/benedictxvi/en/audiences/2007/docum

ents/hf_ben-xvi_aud_20070425.html 
شناخت خدا به کلی م دود     را  رویکردی . 0 ست و راه عقل در  که در آن خدا موجودی به کلی دیگر ا

ویکرد سلبی الهیاتی است که ر  نامند. الهیات مییه به اصطالح تنزیهی   رویکرد سلبی    شود، پنداشته می 
  نییر تبد یامقدمه ۀبه منزل یمنف ای یسلب  یهاگزاره در الهیات سلبی  دهد.سلبی اساس آن را تشکیل می   

 ,Braine) اسدددت یجاب یا یها بر گزاره یمبتن یجاب یا اتی در مقابل اله   میرودمعرفت ما از خدا به کار      

2000: 621; Brendan S, 1998: 765). 
3  . Cosmos 

1  . Demiurgus 
متعالی را دریابد، در آن     "خیر"اگر در این مراله نیز دسدددت از طلب برندارد تا ماهیت اقیقی        »...  .1

شناختنی صورت می  شین      توان گفت که به باالترین قلۀ عالم  ست، همچنان که در تمثیل پی سیده ا ها ر
شود به اد نهایی جهان دیدنی     ، افالطون، جمهوری«)رسد. میها ک ی که به دیدن خود خورشید موفق 

  0 :103) 
ی آنان پژوهشی آغاز کنیم  دهیم دربارهپس بگذار نخ ت به خدایان بگوییم که ما به خود اجازه نمی  1.

 (.110: 0افالطون، کراتیلوس،  «)یابیم.زیرا توانایی آن را در خود نمی
 

کار سختی است که سازنده و پدر جهان را بیابیم؛ و پس از پیدا کردن او غیر ممکن است که او را       " 3.
 "به همه بشناسانیم

9. Consuming Fire 

8. Spirit 
ست که ماده بدون کیفیت بوده    . 01  Matter was without)در فل فه یونانی این آموزه ای متداول ا

quality) 
00. Allegorical interpretation 

00. νοημοσύνη 

03. Transcending mind and being 

01 .Immanent 

01. Transcendent 

01. 2 Thessalonians 2:102: “And with all deceivableness of unrighteousness in them 

that perish; because they received not the love of the truth, that they might be 
saved.” 

03. An Exhortation to Martyrdom 

 

http://www.vatican.va/content/benedictxvi/en/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070425.html
http://www.vatican.va/content/benedictxvi/en/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070425.html
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09. Fullness of time 
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