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زعة الالهوتية والنزعة تقوم االطروحة الموسومة بـ) الخطاب االوغسطيني بين الن

إن الخطاب األوغسطيني: بنية معرفية ذات مشروع ديني وفلسفي، (على الفرضية االتية : االنسانية
ينتمي إلى مجال تداولي مختص بالفكر المسيحي في عهد اآلباء، فحمل خطاب أوغسطين بهذا 

مجموعًة من الرؤى الفكرية التي امتزج فيها الموروث الفلسفي الذي تمتد جذوره إلى  المعنى المحدد
المدرسة اليونانية والرومانية، ومورٌث الهوتي أتاح له مساحة واسعة في فهم معاني الكتاب المقدس 
الذي حملُه كأساس في إنضاج أفكاره جميعها الممزوجة بين ما هو معطى سماوي )وحي( وما هو 

فلسفي )اإلنسان الطبيعي(، مع التراضي والتصالح في رسم خطاب ذي نزعتين أولهما الهوتية  نتاج
وجذورها التعاليم السماوية التي جاءت في الكتاب المقدس وغيرها من العقائد المسيحية التي وضعها 

تهم الطبيعية اآلباء، وثانيهما إنسانية جذورها فلسفية أبدعته عقول فلسفية لفالسفة معتمدين على قدرا
 في التعرف على ما حولهم من الموجودات.

وجاءت هذه األطروحة لمناقشة مدى استحضار أوغسطين للفلسفة بعمقها اإلنساني 
والالهوت بعمقه السماوي في خطاب يمثل أعلى مستويات الفكر المسيحي، مستعملين المنهج 

تأثر واثر بهم، لذا جاءت األطروحة التحليلي للنصوص والمنهج التاريخي لمقارنته باراء بعض من 
 بثالث فصول وتمهيد تسبقها مقدمة عن أهمية البحث وختمت بنتائج البحث.

تناولنا في التمهيد تحليال سريعا للمفاهيم الوارد في عنوان األطروحة )الخطاب االوغسطيني 
 بين النزعة الالهوتية والنزعة اإلنسانية 
( متكونًا من ثالث مباحث ـطـــينيساألوغ الخطاب صنافأتاله الفصل األول موسومًا )

بثالثة مطالب، كان االول منها:  االوغسطيني الخطاب بناء أسسرئيسية تناولت في االول منها: 
 العقيدة نوقشت فيه فكرة تمازج الفلسفة االفالطونية والالهوت المسيحي. أما الثاني: والالهوت الفلسفة

االخر في اصول خطاب اوغسطين في الجذور الالهوتية  وهو االساس (الالهوت) المسيحية
الخالصة من اقوال القديسين الذين سوف يحددون له مسار الطريق في الكثير من المعتقدات. واما 

فبعد حث القديسين على التعقل في الكثير من  (االنجيل المسيحي) المقدس النصالمطلب الثالث 



يتعرف على الكتاب المقدس الذي يمثل من الروافد التي يحاول عن  مسائل الحياة وجد عليه ان
طريق التأويالت الفلسفية التي الحظها في جهود المدرسة االفالطونية ان يعكسها على النص 

 المقدس.
الذي تضمن أربعة مطالب،  الالهوتي الخطاب أشكالجاء بعده المبحث الثاني بعنوان: 

درسنا فيه جرأة اوغسطين في تفسير النصوص المقدس وتأويلها، والمطلب  الكــتــابي الالهــوتاالول: 
هو أنموذج آخر الذي يعتمد عليه في خطابة الالهوتي. أما  "بروسلوجيون" العقيدة الالهوتالثاني 

األدبي وأثره في بناء اإلنسان كنمط معرفي، والمطلب الرابع  الالهوتالمطلب الثالث: فدرسنا فيه 
 هو مناقشة أسلوب الفالسفة في إيراد الحجج على أثبات وجود اهلل. عيالطبي الالهوت

الخلفيات فيتكون من ثالثة مطالب االول  االنساني الخطاب شكالأأما المبحث الثالث: 
باحثين بواسطتها منابع اصول الخطاب اإلنساني، والمطلب الثاني:  االنساني للخطاب المعرفية

تماع فقد جاءت دراستهم كتمثيل لتعزيز الخلفيات االنسانية في . والمطلب الثالث: االجألخالقا
 خطاب اوغسطين.

 العقـل وفيه ثالث مباحث، االول واإلنسان الالهوت بين العالقة إشكاليةاما الفصل الثاني  
وفيه  العقلي والنور الالهوتي االلهام بين الذات وعيويشتمل على ثالث مطالب، االول:  والالهـوت

بحثنا كيف بمقدور االنسان ان يدرك الميتافيزيقا بفضل إدراكه لذاته كمعرفة عقلية تتعدى المعارف 
فبحثنا فيه مقدرة اوغسطين في استخراج الحكم  والوحي العـــقل: الثاني المطلبالموحى بها. واما 

 العـقـــل: الثالث لبالمطوتفسيره عن طريق العقل الذي يفسر النصوص المقدسة ويستنتج منها، اما 
فهي مزاوجة تقوم على اساس االخذ بالمعطى العقلي في قدرته على الوثوق من قدرته  واإليـمـــان

 وعلى التسليم باالعتقادات بواسطة االيمان القلبي. 
ويشتمل على ثالثة مطالب االول:  واإلنسان الالهوت بين العالقة جدلاما المبحث الثاني 

درسنا فيه اساليب اوغسطين في الحوار كنسق جدلي معرفي تمهيدا  سطينياالوغ الجدل ماهية
للمطلبين لالحقين اللذين يؤسسا لمفهوم االنسان الالهوتي والهوت االنسان كنمطي معرفة للوصول 

 منو  (هوتيالال االنسان) والذي يساوي االنسان الى الالهوتطريق   منإلى المعارف الغيبية 
 (.االنساني الالهوت) الالهوت الى االنسان

 مفهوميشتمل على ثالثة مطالب االول  واالنسان االله المسيح يسوع: اما المبحث الثالث
وهو دراسة لالنسان كمفهوم فلسفي اعتمادا على اقوال الفالسفة اليونانين الذين  االوغسطيني االنسان

سنا البحث فيه عن االنسان الذين كر  االنسان لمفهوم الالهوتي التأسيسسبقوه. والمطلب الثاني 



الوسيط بين اهلل وباقي الموجودات ليكون لنا بالمعنى الفلسفي االنسان الكامل وهو المسيح. واما 
( فقد درسنا فيه فلسفيا واالهوتيًا مفهوم بينهم العالقة.. القدس وروح االبن االب): الثالث المطلب

 الثالوث الذي يمثل إشكالية في الخطاب االوغسطيني.
اإلنسان ويشتمل  كينونة: االول وفيه ثالث مباحث، ،اإلنـسان ايوجلو طاناما الفصل الثالث 

وهي دراسة لكيفية خلق العالم، وتظهر بواسطتها  الخلق مشكلةعلى ثالثة مطالب، المطلب االول 
 و الشر انطولوجيابراعة أوغسطين في تفسير سفر التكوين على أساس عقلي، والمطلب الثاني 

وهو من الموضوعات التي يحرز فيها أوغسطين السبق كمتفلسف والهوتي بقوله إن الشر  الثيوديسا
بحثنا بواسطته حرية  األزلي اهلل وعلم اإلرادة حريةمظهر من الوجود السلبي، واما المطلب الثالث 

 االنسان في قبال ارادة اهلل اذا ماكانت تؤثر في حرية وفعله االنسان.
 ودور التاريخ حركةيشتمل على مطلبين االول  التاريخ وحركة اإلنسانثاني اما المبحث ال

: وفي هذا المطلب ناقشنا توجه اوغسطين في تفسير التاريخ مؤكدين على النقد الذي وجهه اإلنسان
مناقشين دور الالهوت في صناعة  اإلنساني التاريخ وصناعة الالهوتللمدارس اليونانية، والثاني 

 ن على السنن االلهية. تاريخ االنسا
 ومدينة اهلل مدينةيشتمل على ثالثة مطالب، االول  اإلنسانية السياسيةاما المبحث الثالث 

وفيه بينا كيف فسر أوغسطين ابناء البشرية على اساس حب الذات واخر محب اهلل وكيف  البشر
فيدرس اوغسطين فيها  المدني المجتمعتفرق األخوة بفعل التحاسد والصراع. اما المطلب الثاني: 

نظرية العدالة االنسانية التي تكّون مجتمع من فئات متعددة متفقين على تطبيق قانون فينتج مايعرف 
ناقشنا بواسطتها المطلب االخير فكر  واالستخاتولوجيا اليوتوبيابالمجتمع المدني، اما المطلب الثالث 

لتاريخ التي تمثل نهاية الديانة المسيحية الدولة التي تتحقق على يد المخلص المسيح في نهاية ا
 وبداية ملكوت اهلل.
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