
���������
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 من أصلوفيلسوف كاتب) 430  أغسطس28 - 354  نوفمبر13 (القديس أغسطينوس

) . يعد أحد أھم الشخصياتالجزائر، سوق أھراس (حاليا طاغاست ولد في &تيني-نوميدي

آباء قديسا وأحد وا=نغليكانية الكاثوليكية. تعتبره الكنيستان المسيحية الغربيةالمؤثرة في 

،البروتستانت. يعتبره العديد من المسلك الرھباني ا=وغسطيني البارزين وشفيع الكنيسة

.والخHص النعمة حول اJصHح البروتستانتي لتعاليم الHھوتية أحد المنابع الكالفنيونوخاصة 

 قديسا.الكنيسة القبطية ا=رثوذكسية مثل ا=ورثوذكسيةوتعتبره بعض الكنائس 

 وأبيهالقديسة مونيكاولد في مملكة نوميديا التي كانت مقاطعة رومانية من أمه ا=مازيغية 

. مؤلفاته - بماميHنو في وتعّمد روما. تلقّى تعليمه في ا=فريقي-الHتينيالوثني باتريسيوس 

 - & تزال مقروءة في شتى أنحاءالغرب في سيرة ذاتية، التي تعتبر أول ا&عترافاتفيھا 

العالم.
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)،الجزائر سوق أھراس ولد في تاغست (حاليا أمازيغية يتحّدر من أصول القديس أوغسطين

. عندما بلغشمال أفريقيا في روما. التي كانت مدينة تقع في إحدى مقاطعات مملكة 354عام 

 كلم جنوبي30، مدينة نوميدية تقع مداوروشالحادية عشرة من عمره أرسلته أسرته إلى 

.علم البيان Jتمام دراسة قرطاج. في عمر السابعة عشرة ذھب إلى تاغست

 رومانيا. ورغم نشأتهوثنيا مؤمنة. أما والده، فكان ومسيحية ]1[كانت أمه مونيكا أمازيغية

 خاذ& أمه. في شبابه عاش أوغسطين حياةالمانوية ليتبع الديانة الكنيسةالمسيحية، فإنه ترك 

 عاما. خHل ھذه الفترة15 كانت له عHقة مع امرأة ستكون خليلته لمدة قرطاجاستمتاعية وفي 

الفلسفة كان تعليمه في موضوعي ]Adeodatus]2ولدت له خليلته ابنا حمل اسم أديودادتوس 

 انتقل عاموقرطاج تاغستوعلم البيان، علم اJقناع والخطابة. بعد أن عمل في التدريس في 

 لظنّه أنھا موطن خيرة علماء البيان. إ& أنه سرعان ما خاب ظنه من مدارسروما إلى 383

 وعندما حان الموعد لتHميذه لكي يدفعوا ثمن أتعابه قام ھؤ&ء بالتھرب من ذلك. بعد أن قام أصدقاؤه المانويون بتقديمه لوالي روما، الذي كان يبحث عنروما

.384أستاذ لعلم البيان في جامعة ميHنو، تم تعيينه أستاذا ھناك واستلم منصبه في أواخر عام 

، خاصة بعد لقاء مخيب مع أحد أقطابھا.قرطاج بدأت حياة أوغسطين بالتحول. من خHل بحثه عن معنى الحياة بدأ يبتعد عن المانوية منذ أن كان في ميHنوفي 

وقد استمرت ھذه التوجھات في ميHنو إذ ذھبت توجھت أمه إليھا Jقناعه باعتناق المسيحية كما كان للقائه بأمبروسيوس، أسقف ميHنو، أثرا كبيرا على ھذا

التحول. لقد أعجب أوغسطين بشخصية أمبروسيوس وبHغته وتأثر من موعظاته فقرر ترك المانوية إ& أنه لم يعتنق المسيحية فورا بل جّرب عدة مذاھب وأصبح

.لkفHطونية المحدثةمتحمسا 

 وتأثره بھا قرر اعتناق المسيحية، ترك علم البيان ومنصبه في جامعة ميHنو والدخول في سلكأنطونيوس الكبير، بعد قراءته سيرة القديس 386في صيف 

 عاد إلى أفريقيا وقد388 في ميHنو. عام 387الكھنوت. &حقا سيفّصل مسيرته الروحية في كتابه ا&عترافات. فقام أمبروسيوس بتعميده وتعميد إبنه في عام 

توفيت أمه وإبنه في طريق العودة تاركين إياه دون عائلة.

). أصبح واعظا شھيرا (وقد تم حفظ أكثر منالجزائر في عنابة في إقليم ھيبو (اليوم كاھنا تمت تسميته 391بعيد عودته إلى تاغست قام بتأسيس دير.و في عام 

 موعظة تنسب إليه يعتقد أنھا أصلية) وقد ُعِرفت عنه محاربته المانوية التي كان قد اعتنقھا في الماضي.350

أغسطينوس القديس

17بريشة فيليب دي دي شامباني، القرن 

أسقف

نوميديا، طاغست354  نوفمبر13تاريخ المي�د
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. رغم تركه الدير إ& أنه تابع حياته الزاھدة في بيت ا=سقفية. ا=نظمة430 مساعدا في ھيبو وبقي أسقف ھيبو حتى وفاته عام أسقفا تم تعيينه 396في عام 

الرھبانية التي حددھا في ديره أھلته أن يكون شفيع الكھنة.

.ا=ريوسية يحاصرون ھيبو. شجع أھل المدينة على مقاومة الفاندال وذلك Jعتناقھم الفاندال عاما بينما كان 75 عن عمر يناھز 430 آب 18توفي أوغسطين في 

 يقتحمون أسوار المدينة.الونداليُقال أيضا إنه توفي في اللحظات التي كان 

 (بابن الدموع) نسبة إلى دموع أمه التي كانت تذرف لمدة عشرين سنة رغبه منھا خHل صHتھا لرجوعه إلى ديانته ا=ولى وھي المسيحية.القديس أوغسطينيلقب 
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 وآخر شخصالعصور الوسطىإن أوغسطين شخصية مركزية في المسيحية وتاريخ الفكر الغربي على حد السواء، يعتبره المؤرخ توماس كاھيل أول شخص من 

.التاسوعات مؤلف أفلوطينوس وخصوصا فكر وا=فHطونية المحدثة وا=فHطونية بالرواقيةمن العصر الكHسيكي. تأثر فكره الHھوتي والفلسفي 
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أدب المرايا

ReferenceA للمرجع >ref</ وا1غ�ق >ref<اكتب عنوان المرجع بين ع�متي الفتح  ^1.

بحسب ج. فرسوسون وغاري ويلز فإن أديودادوس ھو ترجمة &تينية لHسم الكنعاني لتان بعل (أي عطية اJله). ^2.
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