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 الثانيالسداسي:  
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 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:

 الغزالي من الضالل، ذالمنق

 
 : مهدي سعيداناالستاذ
 فلسفة األولىالسنة  القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 عامدرس  أ.م. أ. تط. شكل اخر

س 1   .1 س 2   

 

 أهداف الدرس : 2
 

 دراسة أثر فلسفي

 

 

 ملخص الدرس: 3
سيخ هذا قد زاد في ترويعتقد عادة في الدراسات التقليدية لتاريخ الفلسفة اإلسالمية أن للغزالي دور رئيسي في تحديد المصير الذي آلت إليه الفلسفة. و

ل فعال، إن لم ي قد ساهم بشكبداية أفول الفلسفة مع ظهور كتاب تهافت الفالسفة، فبدا أن ما قام به الغزالاالعتقاد تزامن الفترة  التي ينظر إليها على أنها 

ذا أخذنا إ ن الصعوبات.يكن سببا رئيسيا، في القضاء على الفلسفة في الحضارة العربية. لكن تعترض هذه القراءة لتاريخ الفلسفة ولدور الغزالي فيه عديد م

ن نفسه ليدافع به ع التبريري وجعلناه الهدف األساسي من تأليف المنقذ يمكن أن نقول أن هذا الكتاب هو من النوع الدفاعي كتبه صاحبه باالعتبار الغرض

رك تلسفة وتبرير يتمثل في توضيح عالقته بالف فغرض الكتاب بعد أن اتخذ موقفا في حياته العملية يستدعي توضيح المسوغات التي أدت إلى هذا الموقف.

 التدريس واختيار العزلة في مرحلة أولى ثم العودة إلى نشر العلم واالشتغال بالتدريس في مرحلة ثانية.

 

. 

 

 تخطيط الدرس:  4

 منزلة الغزالي في تاريخ الفلسفة اإلسالمية :مقدمة -

 سيرة الغزالي -

 مؤلفاته -
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 بنية كتاب المنقذ من الضالل -

 الموقف من علم الكالم -

o علم الكالم باعتباره بدعة 

o  القيمة العملية لعلم الكالم 

o القيمة النظرية لعلم الكالم  

o  علم الكالم باعتباره علما كليا 

 موقف الغزالي من الفلسفة -

 خاتمة

 

 

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

 
 

 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

 

 مؤلفات الغزالي -1

 المنقذ من الضالل، طبعة محمود بيجو، دون تاريخ. -

 مقاصد الفالسفة، طبعة محمود بيجو، دون تاريخ.  -

 معيار العلم في فن المنطق، دار األندلس، بيروت لبنان، دون تاريخ. -

 .1975معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،  -

 .1994مشكاة األنوار، دار الفكر اللبناني،  -

 ،وكتاب شرح عجائب القلب )ص (105-11ص، )إحياء علوم الدين، كتاب العلم  -

 .2005دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  (876-928

يخ، المستصفى في أصول الفقه، تحقيق حمزة بن زهير حافظ، المدينة المنورة، دون تار -

 الجزء األول.

 الغزاليدراسات عن  -2

 سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، دار المعارف، مصر، دون تاريخ. -

- Frank Griffel, Al-Gazali’s Philosophical Theology, Oxford 

University Press, 2009. 
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 المنقذ من الضاللمن كتاب الغزالي،  وصنص
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