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Abstract:  

 In this article, we aim to introduce the most prominent thinkers who 

emerged from the medieval period - the Christian fathers - and he is 

St. Augustine (354-430 AD), the most important philosophers and 

thinkers representing moral thought and one of the most prominent 

who occupied the moral problem. St. Augustine is a central figure in 

Christianity and the history of thought. Western alike, his name has 

dominated Western thought, and has not lost its luster to this day. 

 St. Augustine immortalized his name in world history thanks to his 

political, religious and intellectual ideas. He is a religious man. He 

has his position and is revered and appreciated throughout the 

Christian world, especially in the world of thought. Therefore, there 

is no doubt that the stations of his life, his intellectual sources, and 

his sayings have weight, value, and influence, and a sense from us of 

this. Weight and Impact We saw that we take up this great character. 

In this research, we want to shed light on the personality of St. 

Augustine, who represented the Christian thought in that era, trying 

to focus on his life's path, highlighting the most important major 

milestones in his life and his intellectual sources.  
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ن حياته، ومصادره الفكرية  القديس أغسطي 

 
 2نورة مواس

 

 الملخص

ي هذا المقال 
 
ة العصور  إىلنروم ف التعريف بأبرز المفكرين الذين برزوا للعيان بداية من فتر

م(، أهم الفالسفة 430 – 354وهو القديس أغسطي   ) -اآلباء المسيحيي    -الوسىط 

ي ومن أبرز الذين شغلوا المشكلة األخالقية، فالقديس 
ر
والمفكرين الممثلي   للفكر األخالف

ي المسيحية وتاري    خ
 
ي عىل حد سواء، سيطر اسمه  أغسطي   شخصية مركزية ف الفكر الغرب 

، ولم يفقد بريقه  ي ي الفكر الغرب 
 
 .يومنا هذا إىلف

ي التاري    خ العالمي بفضل أفكاره السياسية   الدينية والفكرية ، 
 
خلد القديس أغسطي   اسمه ف

ي 
 
، بالخصوص ف ي كل العالم المسيحي

 
فهو رجل دين، له مركزه وهو محل تبجيل وتقدير ف

وبالتاىلي ال شك أن لمحطات حياته ومصادره الفكرية وأقواله وزن وقيمة عالم الفكر، 

، واحساسا منا بهذا الوزن والتأثت  رأينا أن نتناول هذه الشخصية العظيمة  .وتأثت 

ي مثلت الفكر 
، التر ي هذا البحث القاء الضوء عىل شخصية القديس أوغسطي  

 
نريد ف

كت   عىل 
ي ذلك العرص، محاولي   التر

 
ي المسيحي ف

 
ى ف زين أهم المعالم الكت  ة حياته، مت  مست 

 .  حياته ومصادره الفكرية

افات: الكلمات المفتاحية ، حياته، االعتر ي
 . العصور الوسىط، أوغسطينوس، األمازيغ 

 

 : المقدمة

، القديس ي
ي المجال الديت 

 
، وأبرزهم ف ي التاري    خ العالمي

 
ي بالد المغرب القديم عدة شخصيات خلدت أسمائها ف

 
 برز ف

أغسطي   الذي استطاع تخليد اسمه بفضل أفكاره السياسية، الدينية والفكرية، إذ يعتت  أغسطي   من أبرز هؤالء 

ي عالم الفكر، وبالتاىلي ال  المفكرين،
 
، بالخصوص ف ي كل العالم المسيحي

 
رجل دين، له مركزه وهو محل تبجيل وتقدير ف

 .يمة وتأثت  شك أن لمحطات حياته ومصادره الفكرية وأقواله وزن وق

 

 منهجية البحث

 مشكلة البحث: 

ي عامة والمسيحية خاصة، ب  ي تاري    خ الفكر الغرب 
 
ي كان لها دور هام ف

اعتبار القديس أوغسطي   الشخصية المركزية التر

ي ال يزال صداها ليومنا هذا؟
ي صدى هذه الشخصية العظيمة، التر

 
 ارتأينا البحث ف

ي 
 
 ذهننا مجموعة من التساؤالت منها: لإلجابة عن هذه اإلشكالية تناسلت ف

 ؟  من هو القديس أوغسطي  

 ي حياته؟
 
ى ف  ماهي أبرز المعالم الكت 

 ما هي أهم مصادره الفكرية؟ 
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 المنهج: 

، حسب موضع الدراسة  ي
، حياته ومصادره الفكرية، عىل المنهج التاريح  ي دراسة موضوع القديس أوغسطي  

 
اعتمدت ف

ى  إىلموضوع ونتائجه وذلك برسد وتحليل األحداث قصد الوصول وما توفر من معلومة الستكشاف ال أهم المعالم الكت 

ي حياة هذه الشخصية الفكرية االمازيغية، باإلضافة 
 
التعرف عىل أبرز مصادرها الفكرية، والعالقة الوثيقة بي   حياته  إىلف

ي تطور عمره الطويل.  إىلوعالمه الفكري من خالل اإلشارة 
 
 الحوادث اإلنسانية ف

 

 أهداف الدراسة: 

 معرفة شخصية أغسطي   العظيمة؛  -

ي حياته؛  إىلاستنباط العالقة بي   حياته وعالمه الفكري من خالل اإلشارة   -
 
 أبرز الحوادث اإلنسانية ف

 لقاء الضوء عىل أهم مصادره الفكرية؛إ -

 

 البحث:  أهمية

ي خلدها التاري    خ تتجىل األهمية العلمية 
ي محاولة القاء الضوء عىل شخصية القديس أغسطي   العظيمة، التر

 
لهذا البحث ف

ي الفكر المسيحي خاصة. 
 
، بفضل أفكاره السياسية، وذلك من خالل التعرف عىل صداها ف  العالمي

1  : ن  ـ شخصية أغسطي 

 حياته، مولده ونشأته: 1.1

" كما ي ي ولد أوريليوس أوغسطي   أو" الملك الصغت 
 
  (Leith, 1990, p. 24)  م، بشمال افريقيا354نوفمت   13لقب، ف

"مادور" بتاغيشطا  ي
 
ي أسسها (Thagaste)ف

ي تعتت  من أهم المدن النوميدية التر
النوميدية، أو" سوغا األمازيغية "، التر

ي القرن الثالث الميالدي، والحقا قامت عىل أطاللها مدينة سوق أهراس 
 
ي المرتفعات الملك " زااللسان " ف

 
الواقعة ف

ي لشمال أفريقيا )
اطورية 429ق م ،146الشمالية لنوميديا، وقد أصبحت أثناء االحتالل الروماب  م(، جزءا من اإلمت 

 .(247، صفحة 1984)بدوى ، الرومانية 

اموسي أن القديس أوغسطي   ينحدر من ة، لكن  عائلة يذكر بوال الت   نزي  هة، حيث كان والده أمازيغية فقت 

.، د.ت، صفحة تاغشطا  أعيان من متواضع مستوى من ،(Patricius)"باتريكوس" اموسي ي كان معظم (23)الت 
، التر

، بينما كان معظم المسيحيي   فيها من العائالت ذات الثقافة الالتينية   ,Michael Brett, 1996)سكانها األصليون وثنيي  

pp. 70-71)ف ي  ، حيث يعتر
 
ي كان يلقاها والده باتريكوس القديس أوغسطي   ف

ة التر افاته بالمصاعب الكثت  اعتر

"(Patricius)  ي "تاغشطا " النوميدية، من أنه كان يوفر لقمة العيش ألرسته بصعوبة
 
ي ف

، الذي يمتلك أراض  )أوغسطي  

وقناصلة والمالكي   الكبار بالدولة الذين يس (55، صفحة 2012 ة كالت  تخدمون عىل عكس أصحاب الضيعات الكبت 

ي ضيعاتهم اإلفريقية  
 
ون " .، حيث كانوا يجنون أرباحا طائلة(103، صفحة  1983)زيعور، العبيد ف ،بعدما قام " نت 

ي شاسعة من األهاىلي الذين تحولوا 
ي للميالد  إىلبمصادرة أراض 

 .Picard , 1932, p)عبيد اعتبارا من أواخر القرن الثاب 

402). 

ي الديانة الذي لم يعتنق بعد  المسيحية  لكن بالرغم من تلك الوض  
يكوس، الوثت  عية المادية الصعبة، كان لوالده بتر

ي مدينته، كونه واحد من القضاة المسؤولي   عن تحقيق العدالة  (100، صفحة  1983)زيعور، 
 
مكانة مرموقة ف

.، د.ت، صفحة  اموسي  ،  بفضل والده باتريكوس، الذي والعلمي ألغسطي    االجتماعي   ، لذلك تحسن المستوى (23)الت 

ي  يرى والمعيشة، لكي  الدراسة نفقات من طاقته فوق ما تحمل
 
، أما (Michael Brett, 1996, p. 73)مرموقة مكانة ابنه ف

، المتعصبة لمذهبها الكاثوليكي (111، صفحة  1983)زيعور، والدته القديسة مونيكا، األمازيغية األصل والمسيحية الدين 

(Michael Brett, 1996, pp. 73-293) الروحي  سلوكها خالل من والممارسة بالقدوة اإليمان ، فكانت تعلمه  ، اليومي

ي  حرا وجعله الطفل أوغسطي    شخصية عىل تأثر باإليجاب  فاستطاعت أن
 
الحقا عىل ما  يشاء الذي اختيار التوجه ف
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 حلم مرغما ويحقق أمه، مسيحية يساير أن ، فاختار أغسطي   (Michael Brett, 1996, pp. 71-292)ميشيل بريت  يذكر

ي  بالتدرج والده
 
، الدراسة، بعدما تأثر بتوجيهات أمه وسلوكها  ف  .(32-33، الصفحات 2012)أوغسطي  

 نشأته:  2ـ  1

ي المدينة العريقة مادور أو " مداوروش"
 
ي " تاغست "، والفنون الحرة ف

 
 (Madauros) درس القديس أوغسطي   النحو ف

ي قرطاجنة سنة (Maraud, 1955, p. 11)حاليا 
 
ي المرتبة األوىل )البيان(  370، والخطابة ف

 
م، حيث كان دائما ف

 ، ، ذلك ألنه كان (247، صفحة 1984)بدوى ، ، وهو ابن الحادية عرسر من عمره  (20-19، الصفحات 2012)أوغسطي  

ي 
 
ا لهذا الفن الذي تفي   فيه. منذ طفولته يهتم بتعلم البالغة  فأتقنها ف   " قرطاجنة " أين أصب  معلما ومحار 

ة الثانية بلوغ أغسطي    وعند ي ذلك الوقت، قصد" عمره من عرسر
 
ي كانت مركزا ثقافيا مرموقا ف

وهي  مادور" مرة أخرى، التر

ي  ليكمل تعليمه (Maraud, 1955, p. 15)تاغشطا النوميدية،  عن كلم 25 تبعد
 
ة، حيثأحد المعاهد  ف  أرس الشهت 

 الالتينية.  اللغة بآداب معرفته أساس

جمة دون جهد   والالتينية أغسطي   اليونانية الخطابة، تعلم إىلباإلضافة  ي "مادور" كذلك، حيث كانت معارفه كافية للتر
 
ف

، الكتب المقدسة والمؤلفات الالهوتية  وذلك كامل عام مدة الدراسة عن انقطع ، تم (107، صفحة  1983)زيعور، كبت 

ة) السادسة سن بلغ حي    المادية، ذلك ألن والده عجز عن ارساله لقرطاجنة لمتابعة  ظروفه بسبب عمره من (16عرسر

ك المدرسة منتظر تحسن األحوال  ، تعليمه، فتر ا، والذي أثر  ، وهو الحدث الذي(32، صفحة 2012)أوغسطي   عليه كثت 

افاته قائال عن ذلك إليه  أشار  ي اعتر
 
ي  العام: " فانغمست ف

 
ي  ف

، وتناثرت وضللت شهوبر ي
ي  هويت أشالب 

 
الدعارة"  بت   ف

 ،  .(55، صفحة 2012)أوغسطي  

( ي طريق القديس أغسطي  
 
ة) السابع (، إذ لما بلغ عامهAugustineتلك الظروف، لم تقف عائقا ف  البالغة تعلم (،17عرسر

ي قرطاجنة، أين كان لرغبة ، وفقا (297، صفحة 1983)شارل اندري ، والبيان
 
دد أبيه ف ك   المسارح وألعاب عىل يتر الست 

(Michael Brett, 1996, p. 291)  ، واللعب.  للهو حبه ينىس لم ألنه المختلفة كذلك 

ي مستهل شبابه، لكن 
 
ي الموضوع ذاته، أن القديس أوغسطي   عاش حياة لهو ف

 
يذكر صاحب تاري    خ شمال افريقيا ف

م بطريق  ي اللغة  إىلالعلم، حيث سافر رسعان ما التر 
 
ي علم الالهوت، وعلم البيان والبالغة ف

 
روما إلتمام تحصيله ف

ي قرطاجنة 
 
ي التعليم اذ افتت  مدرسة للبالغة ف

 
 .(298-297، الصفحات 1983)شارل اندري ، الالتينية، كما عمل ف

، و عندما (1985)نفرين، اعتناق الديانة المانويةلكن، بالرغم من النشأة المسيحية ألغسطي   عىل يد أمه، اال أنه اختار 

(، من عمره بدأ  يتأثر بمحتوى الكتاب المقدس ، فنشأ عىل تعلقه الكبت  بالفلسفة، اذ كان أشد 19بلغ التاسعة عرسر )

ية، أول المانو  إىلفانرصف  (Pottier, 2006, pp. 74-76) الحماس لبلوغ الحقيقة اليقينية، لكنه لم يجد فيها مبتغاه

ي اعتنقها(1985)نفرين، محطات حياته  
ي  منه سنوات آمال تسع طوال (17، صفحة 1979) بدوي ، ، التر

 
فيها   يجد أن ف

ي  يجول كان لما اجابات
 
 .(Nourrisson, 1865 , p. 25)تساؤالت  من خاطره ف

   ، ون تحت عنوان "هورتنسوس"  إىللقد ذهب بعض الباحثي   أن الكتاب المفقود الذي كان للمؤرخ شيرسر

(Hortinsius) ، ي نفس أغسطي  
 
، إذ كان هذا المؤلف أول موقظ للروح (17، صفحة 1979) بدوي ، ، األثر األكت  ف

افاته قائ إىلالفلسفية لديه، فقد كان يدعو  ي اعتر
 
ال:" أن ذلك الكتاب حب الحكمة والحقيقة، والدليل ما ذكره أغسطي   ف

ي حب الحكمة
 
ي .أشعل ف

البحث عنها تحريض المؤلف الشديد أن أحب وأسأل وأرجو وأعتنق بكل اخالص ال  إىل.. دفعت 

ي وال ذاك بل الحكمة عينها مجردة" 
، هذا المذهب الفلسف  ي  (45، صفحة 2007)أوغسطي  

 
، فالقديس أوغسطي   وجد ف

ي 
 
، بعد أن أولع بعلم النجوم ألنه وجد فيها ما يحرره من المسؤولية عن مذهب المانوية ما لم يعتر عليها ف الدين المسيحي

ي ألقاها عىل عاتقها. 
 رذائله التر

ي التاسعة
 
ة هكذا، تبت  القديس أغسطي   أراء وأفكار المذهب المانوي ف ي  من عمره، ولم عرسر

 ساعد بل فقط، بذلك يكتف 

ي 
 
ي ذلك وساعده له، واالشهار المذهب نرسر  ف

 
 لكن عندما سمع لها، كمدرس ومنصبه واالقناع، فن الخطابة اتقانه ف

 كل خابت من علمه، واالستفادة مقابلته إىل شوقا قرطاجة، وهو الذي كان يتطلع إىلالمانويي    كبت   بقدوم "فوستوس"

 وأحالمه بعد هذا اللقاء حينما استمع اليه.  آماله
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ين من ع ي فيه لقضاء و حينما بلغ أغسطي   سن السابعة والعرسر
ي صحة المذهب المانوي ، لكنه بفر

 
مره، بدأ يشك ف

ي ارسال واىلي  من ميالنو أهاىلي  غاية  سماعه بمطلب إىل،  (248، صفحة 1984)بدوى ، مصالحه 
 
 إليهم روما، والمتمثل ف

، بكل شغف  الوظيفة هذه إىل بطلب أوغسطي    تقدم القديس العامة، الخزانة نفقة عىل للخطابة استاذا )أوغسطي  

  المانوية.  من يئس ، بعد أن  (222، صفحة 2012

،383روما سنة  إىلذلك، انتقل أوغسطي   أثر  وعىل ي   إىلومنها توجه  م بدعوة من بعض أصدقاءه المانويي  
"ميالنو" التر

معلم الخطابة والذي تحصل عليه بوساطة من أصدقاءه، وهناك حرص عىل سماع مواعظ القديس  إىلكانت بحاجة 

وسيوس ، أمت  ي
لما فيها من بالغة، خاصة أن للقديس المقدرة عىل تأويل أقوال  (94-92.، الصفحات  2006)طرابيىسر

ي  انعطاف "العهد القديم"، وكان ذلك بالنسبة له نقطة
 
ك  آراء دحض عىل ساعده ، ذلك ألنه حياته ف ، فتر المانويي  

م،  386واعتنق المسيحية المحدثة المحطة الثالثة من حياته صيف  (Nourrisson, 1865 , p. 28)المذهب المانوي 

 .(Martin , 1923, p. 17)كونها تحقق تنبؤات العهد القديم وتمثل الكمال الروحي 

وسيوس  وسبعد أن تعرف أغسطي   عىل األسقف أمت  ي أواخر  (1996يوس، )أمت 
 
ي ميالنو حيث تم تعينه  ف

 
م أستاذا 384ف

ي جامعة ميالنو ، تأثر بمواعظ القديس"
 
وسیوس" لعلم البيان ف ات حول عند المدینة  أسقف أمت  الكتاب  تقدیمه لتفست 

وسيوس وبالغته، فأصب   متحمسا المقدس، الذي كان له  أثرا كبت  عىل تحوله، حيث أعجب أغسطي   بشخصية أمت 

  .أكتر  لألفالطونية المحدثة

وسيوس  بعد أن أفضل نظرة المقدس و المسيحية للكتاب ينظر ذلك،  بدأ أوغسطي   أثر  عىل قدم له األسقف أمت 

ي  التساؤالت  كل عىل اجابات
هم ،  فوجد أغسطي   أن  كان التر ح الكتاب المقدس والرد عىل المانويي   وغت  ها حول رسر یثت 

ة  اخت عالقته بالمانوية حتر قطعها، وكان ذلك بعد  قراءته  لست  ا عنه، فتر
ً
ا للكتاب ودفاع

ً
الكاثوليك أحسن عرض

ي سلك فقرر أن يعتنق  (247، صفحة 1984)بدوى ، القديس " أنطونيوس الكبت  " وتأثره بها 
 
المسيحية ويدخل ف

ي "روما "  386 الكهنوت  سنة
 
ي أجراها ف

ي االلمام بالمذاهب واالتجاهات الدينية، التر
 
م بعد مناظراته وتجاربه ف

ي السنة  . فقام(298، صفحة 1983)شارل اندري ، و"ميالنو"، مع كبار الالهوتي   
 
أسقف المدينة بتعميده ف

ي  (67-66، الصفحات  2010)كوبلستون، الموالية
، حيث استطاع  تأليف الكثت  من المواعظ والتأمالت الدينية التر

 .(248-247، الصفحات 1984)بدوى ، ( Lettresرسالة) 200و (Sermons)موعظة  500وصلنا منها حواىلي  

ي  يراوده الشك بدأ أن تعرف أغسطي   عىل تعاليم األفالطونية المحدثة، بعد
 
م، خاصة وأنها وتعاليمه المانویي    أفكار ف

ي  تبحث
 
ه ف ه هللا وجود وحقيقة للعقل، تفست  ها، فساعده منهجهم عىل االقتناع باإليمان المسيحي  للنفس، وتفست  وغت 

ابه من الكنيسة المسيحية فالفلسفة االفالطونية خدمت القديس أغوسطينوس  (Martin , 1923, pp. 18-19)بعد اقتر

من الناحية اإليجابية بنهله الكثت  منها، وانتفع منهم فأناروا له الطريق نحو المسيحية دون أن يجعلوه هم يست  عىل هذا 

 .(107، صفحة  1983)زيعور، الطريق

،أثر  كان من     قراءة من أصدقائه شجعه ، خاصة بعد أنيدرك الديانة المسيحية أن من مكنته أن ذلك عىل أغسطي  

ي اعالن توبته بعد اهتدائه فيه، كما ال نغفل عن دور القسيس والتعمق المقدس الكتاب
 
 األفالطونية من فیكتورینوس ف

، المسيحية  إىل ت(12-11، الصفحات 2012)أوغسطي   ي اعتت 
ي  ونهايتها المعرفية بداية الدورة ، المحطة التر

 
 فكر ف

.  القديس  أوغسطي  

وسيوس، الذي كان 387هكذا، عمد أوغسطي   سنة  ي السن الثالثة والثالثي   من عمره عىل يد القديس أمت 
 
م، وهو ف

ي روما و  إىليستمع قبال 
 
وحه للكتاب المقدس وردوه عىل المانويي   وأصحاب البدع، وبعد المعمودية  إىلعضاته ف رسر

ي سنة  (101، صفحة  1983)زيعور، 
 
مسقط رأسه" تاغشطا "، مع أحد أصدقائه وابنه "  إىلغسطي   م عاد أ388ف

، أديوداتوس"  ي   (10، صفحة 2007)أوغسطي  
 
ي توفيت وهم ف

 عام  تاغيشطا  إىل أوستيا، ليصل إىل الطريق وأمه التر

 .م، ويقوم  بتأسيس دير فيها 390

ي العام المواىلي تم تنصيبه كاهنا إلقليم " هيبو ريجيوس ")عنابة حا  
 
ليا(، بعدما أصب  أوغسطي   واعظا مشهورا، حيث وف

ي الحال، بعد أن مسته عواطف الجمهور وأثرت فيه 
 
،  1983)زيعور، نادى به الناس والحوا عليه قبول الكهانة فسيم ف

ي يؤمن بها خدمة الشعب المسيحي  إىل، وعليه انتقل  (101صفحة 
  (Martin , 1923, p. 20) الدفاع عن المعتقدات التر
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ي إحداث االنشقاق داخل  (Hippo-Regius)لعب تعي   أغسطينوس أسقفا جديدا عىل هيبو ريجيوس 
 
"، دورا بارزا ف

ي ذلك الدعوة 
 
،  1983)زيعور، استخدام القوة  إىلالحركة الدوناتية نفسها ، باستعماله لجميع الوسائل واالمكانيات بما ف

ب  هم بالقضبان   (10صفحة  خاصة وأن الكنيسة الدوناتية كانت تمر بأخطر مراحلها  (Martroye, 1904, p. 387)ور 

عية استخدام القوة إلعادة المنشقيي    (Brisson , 1958, pp. 83-84)وذلك بضهور أخطر انقسام فيها   إىلوالمناداة برسر

 .(Martroye, 1904, pp. 387-388)الكنيسة الكاثوليكية بعد وفاة زعيمي الكنيستي   المنافستي   

الكنيسة  إىل" إرهاب مجد" لحمل الدوناتيي   عىل الرجوع  إىلتلك األحداث دعا القديس  أغسطينوس أثر  وعىل

ي بروز شخصيات فذة كشخصية المفكر و (Brisson , 1958, p. 84)الكاثوليكية 
 
، وهو الحدث الذي لعب دور بارز ف

ي تطور الف
 
 (101-100، الصفحات  1983)زيعور، كر المسيحي برمته، القديس أوغسطينوس، الذي كان له دورا أساسيا ف

ي هذه الدراسة. 
 
ي ارتأينا تناولها ف

 الشخصية العظيمة التر

ي الوقت الذي كان فيه الطرف الخصم 
 
لقد كان لهذا االنشقاق أن أضعف الحركة الدوناتية مع نهاية القن الرابع للميالد ، ف

ي قرطاج سنة يستخدم أساليب االقناع والخطابات، وعقد م
 
القواعد  إىلم لمنع إعادة التعميد والرجوع 397جمع ف

ي ذلك نرصا للكاثوليكية سنة 
 
ي ذلك :" إن 400السابقة ومنع قبول أساقفة جدد، فرأى القديس أغسطي    ف

 
م إذ قال ف

ي عجزه ينتج ثمار السلم)
 
ي كل العالم ،ها هو ف

 
ي الذي كان متهما ف

 , Brisson,1958, p.84-85 (Brisson)الفزع الدونابر

1958, pp. 84-85)  . ي
 ، وهو ما يتض  أمامنا عن رضاه وابتهاجه لما كان يحدث داخل البيت الدونابر

ابرة بالد المغرب القديم، وتقدمهم  ة العديد من األحداث أبرزها دخول الت  ي أيامه األخت 
 
هكذا، شهد القديس أوغسطي   ف

هيبو ريجيوس)عنابة حاليا( ومحارتها، لكن رغم هذا الحدث اال أنه كان يشدد عزائم شعبه ويبث فيهم األمل، وهي  إىل

ي 
ة هللا إىل نفسه فوهب الروحي  عىل التفرد الحصول أوغسطي    استطاع من خاللها القديس األحداث التر  ليبدأ مبارسر

ي  ابةمدرس الخط منصب عن بعد تنازله وااليمان، الزهد مظاهر
 
  .ميالنو ف

 

 ـ مؤلفاته:  2

وعه الفكري، وهو ما نستشفه بالرجوع مرحلة من حياة القدس أغسطي   جزءا كل لقد صنعت   افاته، إىل من مرسر  اعتر

ه ي رسالة  المفكرين والفالسفة ترك من المصدر األساسي لموضوعنا، وكغت 
ة تتجاوز المائتر ، (Lettres)مؤلفات كثت 

بالالتينية،  ، لم يصلنا منا اال القليل، موضوعة(Traités)ومائة وثالثة عرسر مطولة  (Sermons)والخمس مائة موعظة 

ي  مؤلفات مهمة  إىلباإلضافة  (108، صفحة  1983)زيعور، البيان  وقوة والبالغة بالمتانة اشتهرت
 
 المسيحي  التاري    خ ف

ي 
ي والالهوبر

 نجد منها:  والفلسف 

افات  1ـ  2   (Confessions)االعتر

ة حياته، ومسار فكره وسبيل رجوعه   13م، ويشمل عىل 400كتب أغسطس هذا المؤلف سنة  هللا ،  إىلكتابا، فيه ست 

جم لحياته وبي   فيه كيف (chadwick, 1992)اهتدائه  ركز فيها عىل طريقة  مقالة 31 من يتكون
، حيث خطر له أن يتر

ي  إىلقاده هللا من الظلمة 
ه ودقة التحليل النفساب  ي اآلداب العالمية، لسمو أسلوبه، وقوة تأثت 

 
النور، وهو مشهور ف

 .(108، صفحة  1983)زيعور، فيه،

افات "من ، خاصة ألنه تناول فيه مواضيع  أعظم لقد اعتت  أغلب المؤرخي   كتاب "االعتر مؤلفات القديس أغسطي  

المحدثة، ألنه  االفالطونية بأوساط وعالقاته المسحية إىلانقالبه  وروایة والفكري الروحي  مختلفة، فهو تحليل لتاريخه

ي هذا المصدر ، كان  (69، صفحة 2011)عصام ، والنفس  الروحية اإلله فيه طبيعة حلل
 
، وال ريب أن أوغسطينوس ف

)زيعور، ية والشخصية قريب من عالم األدب سواء من حيث الصياغة أم من حيث نظراته الفكرية، عىل النواحي الفلسف

 .   (111-110، الصفحات  1983

افات"  ته وعليه كان كتاب "االعتر ي  ست 
 والفلسفية الفكرية المنعرجات ذكر بالتفصيل وفيها نفسه، عن بنفسه كتبها التر

ي 
ي  المتواجدة من "تاغست" النوميدية، قريته بداية مر بها التر

 
ي  المراتب مرورا بأسم الجزائري أقىص ف

 
 وميالنو قرطاج ف

 بهيبو ريجيوس.  بونة إىل وصوال
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 :(City of God)مدينة هللا " 2ـ  2

 احتوائه عىل إىلباإلضافة  المسيحية– الديانة عن للدفاع أوغسطي    القديس خصصه أجزاء ثالثة هذا المؤلف من يتكون

ابرة عام  آرائه ي يد الت 
 
، الذين ردوا سبب سقوط روما ف السياسية واالجتماعية، جاء هذا المؤلف الهام للرد عىل الوثنيي  

ي حملها القديس إىلم 410
ي إقامة الشعائر وانتشار المسيحية ،  أسباب أوغسطي    غضب األلهة، التر

 
الهزيمة، لتهاونها ف

ي   إىلفأخذ أوغسطي   القلم  وانتىه 
 
ي كتابته سنة  كتاب جامع ف

 
وفرغ  413فلسفة التاري    خ وهو كتاب "مدينة هللا" ، بدأ ف

 .(69، صفحة 2011)عصام ،  426منه سنة 

ة األوىل لنقد الوثنية، معتقداتها، وأخالقها، ومذاهبها الفلسفية،  لقد خصص القديس أوغسطي   المقاالت العرسر

ة التالية للتاري    خ العام، يحتوي  ي عرسر
 فلسفة التاري    خ.  إىلالكثت  من أرائه االجتماعية والسياسية باإلضافة والمقاالت االثنتر

 كتب عقائدية:   3ـ  2

ي هذا المجال عدة مواضيع، أهمها كتاب "الثالوث"
 
ة) (De Trinitate)كتب أغسطي   ف ي خمس عرسر

 
ح 15ف ( مقالة يرسر

ة) ي مدة  سبع عرسر
 
ي ما بي   )17فيها العقيدة، وينقد األضاليل، حرره ف

 
  إىلم(، باإلضافة 416 – 400( سنة، وكان ذلك ف

،كماال نغفل عن ذكر مراسالته مع بعض القديسي   أمثال: القديس (Doctrina Christiana)كتاب "العقيدة المسيحية" 

وم و القديس بولينوس  .(110-109، الصفحات  1983)زيعور، جت 

   كتب  4ـ  2
ن
:  عىل الرد ف ن ن وبدع المسيحيي   المانويي 

ي أخالق
 
ي هذا المضمار ملحوظ، حيث كتب ف

 
 و الكاثوليكية الكنيسة كان مجال نشاط وعمل القديس أوغسطينوس ف

، و ي  المانويي  
 
ي الرد (28، صفحة 2012)كرم، المانويي    ردا عىل التكوين سفر ف

 
، نجد منها: ف  عىل وعىل المسيحيي  

، الرد ، الردالدون عىل البالجیي   ي المعبودية رسالة باتیلیون عىل اتي  
 
الرد عىل  إىلباإلضافة  (109، صفحة  1983)زيعور، ف

ها.  (Labriolle, 1920., pp. 543-545)األریوسیي     وغت 

ي مجموعة من إىلباإلضافة 
 
وحات مؤلفات عقائدية، تتمثل ف المختلفة، نجد منها:   والمواعظ الكتب والرسائل والرسر

وم  مع و مراسالت المسيحية العقيدة كتاب القدیس  مع مراسالت  إىل، باإلضافة (Schaff, 1995, p. 366)القديس جت 

ي سنة (Paulinus) بولینوس
 
 .(Loffler, 1911)م 431أسقف نوال  ف

ي  بينها:" من نذكر متفرقة أخرى كما كان للقديس أوغسطي   كتب
 
ي  ف

 
ي " حرية اإلرادة "، و "  البدع "، " ف

 
" ، ف الموسيفر

ي الطبيعة " 
 
ي  مجموعة من الرسائل ك "رسالتة إىل، باإلضافة (249، صفحة 1984)بدوى ، ف

 
النفس" ، "اللطف"،  خلود ف

ها.   "لحياة السعيدة " وغت 

 

 ـ الخاتمة:  3

 لمجموعة من النتائج منها: خالل دراستنا لموضوع القديس أغسطي   حياته، ومصادره الفكرية توصلنا  من

ي المسيحية الغربية، فبالرغم من تعدد تياراته المؤثرة الشخصيات أحد هو أوغسطي      القدیس
 
الفكرية اال أنه انته به  ف

ي  المطاف
 
ع سنوات ظلت "حلمها الذي مونیكا أمه " بذلك لتتحقق الديانة المسيحية إىلالنهاية  ف أجل  من هللا إىلي  تترص 

 تحقيقه. 

ي  أوغسطي    القديس حياة ت  كان
 
ي  إىل دعاه مما عميقا، روحيا سجاال مجملها ف

ي  المىص 
 
مع  بداياته كانت طويلة رحلة ف

ون ي  والمعرفة الحكمة نار حب أشعل الذي المؤرخ شيرسر
 
 أغلبها، وأتقن الفلسفية المذاهب مختلف بي    فتنقل قلبه، ف

 هللا.  إىل قاده الذي المقدس الكتاب ترانيم إىلوانتىه به المطاف 

، 240  بلغت مؤلفات القديس أغسطي   ما يقارب من مائتي   وأربعي   ) ( مؤلف متفاوتة الحجم، ضاع منها عدد كبت 

، تغلب عليها ثقافته األوىل اللغوية والبيانية.  ي
 أسلوب  ها من أمير  أساليب األدب الالتيت 

 وكتاب " (City of God) " مدينة هللا" كتاب المعرفية المختلفة، خاصة إسهامات القديس أغسطي    شكلت   لقد

افات") ي  حلقات (Confessionsاالعتر
 
اث المسيحي بصفة خاصة مضيئة ف اث العالمي بصفة التر  عامة.  والتر
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