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  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

  ملخص الرسالة
"، مكانــة العقــل بــین الالهــوت المســیحي وعلــم الكــالم اإلســالمي أوغســطین والغزالــي نموذجــادراســة بعنــوان "هــذه 

الــدلیل العقلــي فــي إثبــات مســائل العقیــدة (اهللا، العــالم، اإلنســان) عنــد مفكــرین بــارزین مــن  مكانــةحاولــت أن أبــرز فیهــا 
  زالي في الفكر الكالمي اإلسالمي.اإلمام الغو لفكر الالهوتي المسیحي، أعالم الفكر الدیني، القدیس أوغسطین في ا

أمـا المقدمـة، فقـد تحـدثت فیهـا عـن أهمیـة  .مـة، وتمهیـد، وأربعـة فصـول، وخاتمـةقد اشـتملت هـذه الدراسـة علـى مقدو 
تعریــف بأوغســطین وتناولــت فــي التمهیــد ال الموضــوع وأســباب اختیــاره والدراســات الســابقة، والمــنهج المتبــع فــي الدراســة.

ــم الالهــوت وعلــم  والغزالــي، ثــم تحــدثت عــن مكانــة العقــل فــي اإلنجیــل والقــرآن الكــریم، ثــم ختمــت التمهیــد بــالتعریف بعل
ــي"، فهــو  الكــالم، وبیــان أوجــه االتفــاق واالخــتالف بینهمــا. ــین أوغســطین والغزال ــة ب ــل والمعرف ــا الفصــل األول "العق أم

وقــد . العقــل والمعرفــة عنـد الغزالــي -المبحــث الثـاني. والمعرفــة عنـد أوغســطین العقــل -المبحـث األول یتضــمن مبحثــین:
بــدأت كــل مبحــث بــذكر نبــذة مختصــرة عــن موقــف الالهــوتیین قبــل أوغســطین، وموقــف المتكلمــین قبــل الغزالــي مــن دور 

وبینــت عالقــة  العقــل فــي المعرفــة، ثــم تحــدثت فیهمــا عــن مكانــة العقــل ودوره فــي تحصــیل المعرفــة عنــد هــذین المفكــرین،
وجــاء  العقــل بالنقــل عنــدهما، ـثـم ذكــرت بعــض الطــرق العقلیــة التــي اعتمــد علیهــا المفكــران فــي تنــاول مســائل العقیــدة.

العقـل  -المبحـث األول الفصل الثاني بعنـوان "العقـل واإللهیـات بـین أوغسـطین والغزالـي"، وقـد اشـتمل علـى مبحثـین:
وناقشــت فــي بدایــة كــل منهمــا دور الــدلیل . لعقــل واإللهیــات عنــد الغزالــيا -المبحــث الثــاني. واإللهیــات عنــد أوغســطین

العقلي في البرهنة على مسائل اإللهیات عند كل من الالهوتیین والمتكلمـین، ثـم أتبعـت ذلـك بتنـاول مكانـة األدلـة العقلیـة 
لم بـین أوغسـطین والغزالـي"، الفصـل الثالـث "العقـل والعـا في مسائل اإللهیات عند أوغسطین والغزالي، مثل: وجود اهللا.

وقـد . العقـل والعـالم عنـد الغزالـي -المبحـث الثـاني. العقل والعالم عنـد أوغسـطین -المبحث األول ویحتوي على مبحثین:
تحــدثت فــي مفتــتح كــل مــن المبحثــین عــن دور العقــل فــي مناقشــة القضــایا المتعقلــة بالعــالم عنــد الالهــوتیین والمتكلمــین، 

ثم أوضـحت مكانـة العقـل ودوره فـي دراسـة أهـم المسـائل المتعقلـة بالعـالم عنـد أوغسـطین والغزالـي،  وأهمها حدوث العالم،
 أما الفصل الرابع، فهو بعنوان "العقـل واإلنسـان بـین أوغسـطین والغزالـي"، وقـد تضـمن مبحثـین:. مثل: حدوث العـالم

وقــد بدأتــه ببیــان مكانــة . نســان عنــد الغزالــيالعقــل واإل -المبحــث الثــاني العقــل واإلنســان عنــد أوغســطین -المبحــث األول
الـــدلیل العقلـــي فـــي دراســـة القضـــایا المتعلقـــة بـــالنفس اإلنســـانیة عنـــد الالهـــوتیین والمتكلمـــین، ثـــم عرضـــت لمكانـــة الـــدلیل 

أمـا الخاتمـة فتتضـمن أهـم  العقلي فـي إثبـات روحانیـة الـنفس، وخلودهـا، وحریـة اإلرادة، والبعـث عنـد أوغسـطین والغزالـي.
ا تمیـزا بــالروح ، كمـقــد تمیـزا بحـب البحـث عـن الحقیقـة أن أوغسـطین والغزالـي نتـائج التـي توصـل إلیهـا الباحـث، ومنهـا:ال

طــون، علــى بالفلســفة فــي الحــدیث عــن الــنفس، فــنقال أدلــة الفالســفة، وخاصــة أدلــة أفال اتــأثر النقدیــة العالیــة. وأنهمــا قــد 
  روحانیة النفس وخلودها.


