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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

القدﻳس أغسطينوس ) 13نوفمبر  28 - 354أغسطس  (430كاتب ﻭفيلسوف ﻣن أصل

القدﻳس أغسطينوس

نوﻣيدي-التيني ﻭلد في ﻁاغاست )ﺣاليا سوق أھراﺱ ،الجزائر(  .يعد أﺣد أھم الشخصياﺕ
المؤثرة في المسيحية الغرﺑية .تعتبره الكنيستاﻥ الكاثوليكية ﻭاألنغليكانية قديسا ﻭأﺣد آﺑاء
الكنيسة الباﺭﺯين ﻭﺷفيع المسلك الرھباني األﻭغسطيني .يعتبره العديد ﻣن البرﻭتستانت،
ﻭﺧاصة الكالفنيوﻥ أﺣد المناﺑع الالھوتية لتعاليم اإلصالح البرﻭتستانتي ﺣوﻝ النعمة ﻭالخالص.
ﻭتعتبره ﺑعض الكنائس األﻭﺭثوذكسية ﻣثل الكنيسة القبطية األﺭثوذكسية قديسا.
ﻭلد في ﻣملكة نوﻣيديا التي كانت ﻣقاﻁعة ﺭﻭﻣانية ﻣن أﻣه األﻣاﺯيغية القديسة ﻣونيكا ﻭأﺑيه
الوثني ﺑاتريسيوﺱ األفريقي-الالتيني .تلقّى تعليمه في ﺭﻭﻣا ﻭتع ّمد في ﻣيالنو .ﻣؤلفاته  -ﺑما
فيھا االعترافاﺕ ،التي تعتبر أﻭﻝ سيرة ذاتية في الغرﺏ  -ال تزاﻝ ﻣقرﻭءة في ﺷتى أنحاء
العالم.
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القدﻳس أﻭغسطين يتح ّدﺭ ﻣن أصوﻝ أﻣاﺯيغية ﻭلد في تاغست )ﺣاليا سوق أھراﺱ ،الجزائر(
عاﻡ  .354التي كانت ﻣدينة تقع في إﺣدى ﻣقاﻁعاﺕ ﻣملكة ﺭﻭﻣا في ﺷماﻝ أفريقيا .عندﻣا ﺑلغ
الحاﺩية عشرة ﻣن عمره أﺭسلته أسرته إلى ﻣداﻭﺭﻭش ،ﻣدينة نوﻣيدية تقع  30كلم ﺟنوﺑي
تاغست .في عمر الساﺑعة عشرة ذھب إلى قرﻁاج إلتماﻡ ﺩﺭاسة علم البياﻥ.
كانت أﻣه ﻣونيكا أﻣاﺯيغية] [1ﻭﻣسيحية ﻣؤﻣنة .أﻣا ﻭالده ،فكاﻥ ﻭثنيا ﺭﻭﻣانيا .ﻭﺭغم نشأته
المسيحية ،فإنه ترﻙ الكنيسة ليتبع الديانة المانوية ﺧاذال أﻣه .في ﺷباﺑه عاش أﻭغسطين ﺣياة

أﺳقف
تارﻳخ الميالﺩ

 13نوفمبر 354ﻁاغست ،نوﻣيديا

تارﻳخ الوفاة

 28أغسطس 430ﻣقاﻁعة ھيبو ،نوﻣيديا

قدﻳس)ة( في
الكنيسة:

استمتاعية ﻭفي قرﻁاج كانت له عالقة ﻣع اﻣرأة ستكوﻥ ﺧليلته لمدة  15عاﻣا .ﺧالﻝ ھذه الفترة الرﻣوز األﻳقوﻧية

ﻭلدﺕ له ﺧليلته اﺑنا ﺣمل اسم أﺩيوﺩاﺩتوﺱ  [2]Adeodatusكاﻥ تعليمه في ﻣوضوعي الفلسفة
ﻭعلم البياﻥ ،علم اإلقناع ﻭالخطاﺑة .ﺑعد أﻥ عمل في التدﺭيس في تاغست ﻭقرﻁاج انتقل عاﻡ
 383إلى ﺭﻭﻣا لظنّه أنھا ﻣوﻁن ﺧيرة علماء البياﻥ .إال أنه سرعاﻥ ﻣا ﺧاﺏ ظنه ﻣن ﻣداﺭﺱ

شفيع)ة(

ﻣعظم الطوائف المسيحية
ﻁفل؛ ﺣماﻣة؛ قلم؛ صدفة :قلب ﻣطعوﻥ
إفريقيا؛ عماﻝ المطاﺑع؛ العيوﻥ الموﺟوعة؛
الالھوتيين

ﺭﻭﻣا ﻭعندﻣا ﺣاﻥ الموعد لتالﻣيذه لكي يدفعوا ثمن أتعاﺑه قاﻡ ھؤالء ﺑالتھرﺏ ﻣن ذلك .ﺑعد أﻥ قاﻡ أصدقاﺅه المانويوﻥ ﺑتقديمه لوالي ﺭﻭﻣا ،الذي كاﻥ يبحث عن
أستاذ لعلم البياﻥ في ﺟاﻣعة ﻣيالنو ،تم تعيينه أستاذا ھناﻙ ﻭاستلم ﻣنصبه في أﻭاﺧر عاﻡ .384
في ﻣيالنو ﺑدأﺕ ﺣياة أﻭغسطين ﺑالتحوﻝ .ﻣن ﺧالﻝ ﺑحثه عن ﻣعنى الحياة ﺑدأ يبتعد عن المانوية ﻣنذ أﻥ كاﻥ في قرﻁاج ،ﺧاصة ﺑعد لقاء ﻣخيب ﻣع أﺣد أقطاﺑھا.
ﻭقد استمرﺕ ھذه التوﺟھاﺕ في ﻣيالنو إذ ذھبت توﺟھت أﻣه إليھا إلقناعه ﺑاعتناق المسيحية كما كاﻥ للقائه ﺑأﻣبرﻭسيوﺱ ،أسقف ﻣيالنو ،أثرا كبيرا على ھذا
التحوﻝ .لقد أعجب أﻭغسطين ﺑشخصية أﻣبرﻭسيوﺱ ﻭﺑالغته ﻭتأثر ﻣن ﻣوعظاته فقرﺭ ترﻙ المانوية إال أنه لم يعتنق المسيحية فوﺭا ﺑل ﺟ ّرﺏ عدة ﻣذاھب ﻭأصبح
ﻣتحمسا لألفالﻁونية المحدثة.
في صيف  ،386ﺑعد قراءته سيرة القديس أنطونيوﺱ الكبير ﻭتأثره ﺑھا قرﺭ اعتناق المسيحية ،ترﻙ علم البياﻥ ﻭﻣنصبه في ﺟاﻣعة ﻣيالنو ﻭالدﺧوﻝ في سلك
الكھنوﺕ .الﺣقا سيفصّل ﻣسيرته الرﻭﺣية في كتاﺑه االعترافاﺕ .فقاﻡ أﻣبرﻭسيوﺱ ﺑتعميده ﻭتعميد إﺑنه في عاﻡ  387في ﻣيالنو .عاﻡ  388عاﺩ إلى أفريقيا ﻭقد
توفيت أﻣه ﻭإﺑنه في ﻁريق العوﺩة تاﺭكين إياه ﺩﻭﻥ عائلة.
ﺑعيد عوﺩته إلى تاغست قاﻡ ﺑتأسيس ﺩير.ﻭ في عاﻡ  391تمت تسميته كاھنا في إقليم ھيبو )اليوﻡ عناﺑة في الجزائر( .أصبح ﻭاعظا ﺷھيرا )ﻭقد تم ﺣفظ أكثر ﻣن
ُرفت عنه ﻣحاﺭﺑته المانوية التي كاﻥ قد اعتنقھا في الماضي.
 350ﻣوعظة تنسب إليه يعتقد أنھا أصلية( ﻭقد ع ِ
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في عاﻡ  396تم تعيينه أسقفا ﻣساعدا في ھيبو ﻭﺑقي أسقف ھيبو ﺣتى ﻭفاته عاﻡ  .430ﺭغم تركه الدير إال أنه تاﺑع ﺣياته الزاھدة في ﺑيت األسقفية .األنظمة
الرھبانية التي ﺣدﺩھا في ﺩيره أھلته أﻥ يكوﻥ ﺷفيع الكھنة.
توفي أﻭغسطين في  18آﺏ  430عن عمر يناھز  75عاﻣا ﺑينما كاﻥ الفانداﻝ يحاصرﻭﻥ ھيبو .ﺷجع أھل المدينة على ﻣقاﻭﻣة الفانداﻝ ﻭذلك إلعتناقھم األﺭيوسية.
يُقاﻝ أيضا إنه توفي في اللحظاﺕ التي كاﻥ الونداﻝ يقتحموﻥ أسواﺭ المدينة.
يلقب القديس أﻭغسطين )ﺑاﺑن الدﻣوع( نسبة إلى ﺩﻣوع أﻣه التي كانت تذﺭف لمدة عشرين سنة ﺭغبه ﻣنھا ﺧالﻝ صالتھا لرﺟوعه إلى ﺩيانته األﻭلى ﻭھي المسيحية.

   
إﻥ أﻭغسطين ﺷخصية ﻣركزية في المسيحية ﻭتاﺭيخ الفكر الغرﺑي على ﺣد السواء ،يعتبره المؤﺭخ توﻣاﺱ كاھيل أﻭﻝ ﺷخص ﻣن العصوﺭ الوسطى ﻭآﺧر ﺷخص
ﻣن العصر الكالسيكي .تأثر فكره الالھوتي ﻭالفلسفي ﺑالرﻭاقية ﻭاألفالﻁونية ﻭاألفالﻁونية المحدثة ﻭﺧصوصا فكر أفلوﻁينوﺱ ﻣؤلف التاسوعاﺕ.

 
أﺩﺏ المرايا
^ .1

اكتب عنواﻥ المرجع بين عالﻣتي الفتح
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 ^ .2ﺑحسب ج .فرسوسوﻥ ﻭغاﺭي ﻭيلز فإﻥ أﺩيوﺩاﺩﻭﺱ ھو ترﺟمة التينية لالسم الكنعاني لتاﻥ ﺑعل )أي عطية اإلله(.

ﻣجلوﺑة ﻣن "&oldid=13264479أﻭغسطينوﺱ="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تصنيفاﺕ :أﺷخاص ﺩﺧلوا في المسيحية أﺷخاص ﻣن األﻣاﺯيغ آﺑاء الكنيسة المسيحية في الجزائر تاﺭيخ األﻣاﺯيغ ﺷاﻭية فالسفة ﺟزائريوﻥ
فالسفة كاثوليك فالسفة ﻣسيحيوﻥ قديسوﻥ أنجليكانيوﻥ قديسوﻥ ﺟزائريوﻥ قديسوﻥ في الكنائس األﺭثوذكسية المشرقية
قديسوﻥ في الكنيسة األﺭثوذكسية الشرقية قديسوﻥ في الكنيسة الكاثوليكية كتاﺏ القرﻥ  4كتاﺏ القرﻥ  5كتاﺏ سيرة ذاتية الھوتيوﻥ ﻣسيحيوﻥ
ﻣصلحوﻥ ﺩينيوﻥ ﻣسيحيوﻥ ﻣواليد  354ﻭفياﺕ 430
آخر تعديل لھذه الصفحة كان يوم  2يونيو  2014الساعة . 05:26
النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي :النسبة-الترخيص بالمثل  .3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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