
 مصطفى عبد الرازق رائد الفلسفة اإلسالمية

 (هـ1366 من ربٌع األول 24: فً ذكرى وفاة منشئها)

 
 أحمد تمام

ٌعد الشٌخ مصطفى عبد الرازق رابد الدرس الفلسفً فً 
مصر المعاصرة، وأول أستاذ جامعً ٌقوم بتدرٌس الفلسفة 

اإلسالمٌة من وجهة نظر إسالمٌة خالصة، حٌث كانت تدرس 
من خالل الدرس االستشراقً  الجامعة المصرٌةمن قبل فً 

الذي ربط الفلسفة اإلسالمٌة بالتراث الٌونانً، وأنكر أي دور 
 .للعقل المسلم فً تطوٌر الفكر الفلسفً عامة

قدم الشٌخ مصطفى عبد الرازق رؤٌة جدٌدة، تقوم على 
تلمس نشأة التفكٌر اإلسالمً الفلسفً فً كتابات المسلمٌن 

أنفسهم قبل أن ٌتصلوا بالفلسفة الٌونانٌة وٌدرسوها دراسة وافٌة، 
ودعا إلى تدرٌس علم الكالم والتصوف فً أقسام الفلسفة، وإلى 

 .البحث عن أوجه األصالة واالبتكار فً الفلسفة اإلسالمٌة

ورأى أن االجتهاد بالرأي هو بداٌة النظر العقلً؛ ومن ثم فإن علم أصول الفقه لٌس ضعٌف الصلة 
بالفلسفة، ومباحث أصول الفقه تكاد تكون فً جملتها من جنس المباحث التً ٌتناولها علم أصول العقابد 

 .الذي هو علم الكالم

ومنذ أن أعلن مصطفى عبد الرازق عن دعوته التجدٌدٌة وإلى دراسة الفلسفة اإلسالمٌة فً مظانها 
 .الحقٌقٌة، سارع تالمٌذه إلى إحٌاء الفكر الفلسفً اإلسالمً

 سلٌل أسرة عرٌقة

ومصطفى عبد الرازق صاحب هذه المدرسة، سلٌل أسرة عرٌقة، اشتهر كثٌر من أبنابها بخدمة 

التابعة لمركز بنً مزار " أبو جرج"فً قرٌة  (م1888=هـ1305)القضٌة الوطنٌة المصرٌة، ولد سنة 
بمحافظة المنٌا بصعٌد مصر، ونشأ فً كنف أبٌه حسن عبد الرازق الذي كان عضوا بالمجالس شبه النٌابٌة 

 .الخدٌوي إسماعٌلالتً عرفتها مصر منذ عصر 

قضى طفولته فً قرٌته، حٌث تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكرٌم، ثم انتقل وهو فً 
 لٌحصل العلوم الشرعٌة واللغوٌة، حٌث درس الفقه الشافعً، وعلوم باألزهرالعاشرة إلى القاهرة، والتحق 

 .البالغة والمنطق واألدب والعروض والنحو وغٌرها

 فً الرواق العباسً، اإلمام محمد عبدهعلى دروس  (م1903=هـ1321)وبدأ ٌتردد منذ سنة 
 .وكان ٌقوم بتفسٌر القرآن الكرٌم، وٌشرح كتابً أسرار البالغة ودالبل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجانً

وقد تأثر التلمٌذ بشٌخه وبأفكاره اإلصالحٌة، وتوثقت الصلة بٌنهما، وصار من خاصة تالمٌذه 
 .وأقربهم إلٌه، على الرغم من قصر المدة الذي اتصل فٌها بشٌخه الكبٌر

وقد ظل وفٌا له، ولم ٌترك الحدٌث عن جهاده تألٌفا ومحاضرة وتدرٌسا وكتابة فً الصحف عن 
سٌرة اإلمام وآثاره، ووجهته فً اإلصالح حٌن دعا إلى التوفٌق بٌن العقل والنقل، وإلى تحرٌر العقل من 

 .التقلٌد؛ ألن النظر العقلً هو أساس اإلٌمان الصحٌح

كما اتصل بعدد من كبار علماء األزهر، فدرس أصول الفقه على الشٌخ أبً الفضل الجٌزاوي، 
بسٌونً عسل، ومحمد حسنٌن :  وأحمد أبو خطوة، ومن شٌوخه أٌضاالشٌخ حسنٌن مخلوفوالمنطق على 

 .البوالقً، ومحمد الحلبً، وغٌرهم

 األزهري فً بارٌس

بدأ حٌاته العامة، وأبدى اهتماما بالمشاركة  (م1908=هـ1326)وبعد حصوله على العالمٌة سنة 

 

  الرازق الشيخ مصطفى عبد
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فً الجمعٌات العلمٌة واألدبٌة، كالجمعٌة األزهرٌة التً أنشأها محمد عبده، واختٌر مصطفى عبد الرازق 
 .وكانت هذه الجمعٌة تجتمع لدراسة إصالح التعلٌم فً األزهر. ربٌسا لها

إلى بارٌس؛ الستكمال دراسته العلٌا، والوقوف  (م1911=هـ1329)ثم بدا له أن ٌسافر فً سنة 
على الثقافة الغربٌة ومعرفة ٌنابٌعها، فالتحق بجامعة السربون لدراسة اللغة الفرنسٌة، وحضر دروس 

الفلسفة، ودرس االجتماع على ٌد دوركاٌم، وتلقى دروسا فً األدب وتارٌخه، ثم تحول إلى جامعة لٌون 
لٌدرس أصول الشرٌعة اإلسالمٌة على أستاذه إدوارد المبٌر، وفً أثناء إقامته هناك أعد أطروحته لنٌل 

وبعد قٌام الحرب العالمٌة األولى ". اإلمام الشافعً أكبر مشرعً اإلسالم "درجة الدكتوراة وكانت بعنوان 

 .(م1914=هـ1322)عاد مع زمالبه المصرٌٌن الذٌن كانوا ٌدرسون فً أوربا سنة 

 على ضفاف السٌاسة

موظفا فً المجلس األعلى لألزهر، ثم  (م1915=هـ1332)وبعد عودته إلى القاهرة عٌن فً سنة 

؛ (م1920=هـ1338) سنة القضاء الشرعًلم ٌلبث أن ترقى إلى وظٌفة سكرتٌر المجلس، ثم انتقل إلى 
حٌث عمل مفتشا بالمحاكم الشرعٌة، ثم اشترك مع أقطاب أسرته فً تأسٌس حزب األحرار الدستورٌٌن 

، وإن لم ٌندمج هو فً أنشطة الحزب السٌاسٌة اندماجا كبٌرا بسبب طبٌعته الهادبة (م1922=هـ1341)
ومٌله إلى الفكر واألدب، واكتفى بنشر مقاالته األدبٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة فً صحٌفة الحزب المعروفة 

 ".السٌاسة"باسم 

 (م1927=هـ1346) جامعة حكومٌة انتقل إلٌها فً سنة الجامعة األهلٌة فً مصروحٌن صارت 
أستاذا مساعدا للفلسفة بكلٌة اآلداب، وكان أول أستاذ مصري ٌلقً محاضرات فً الفلسفة اإلسالمٌة 

 .بالجامعة المصرٌة

، فكان أول شٌخ (م1944-1937=هـ1363-1356)ثم اختٌر وزٌرا لألوقاف عدة مرات 
أزهري ٌتولى الوزارة فً مصر، وُمنح لقب الباشاوٌة، ولكنه آثر علٌه لقب شٌخ، ولم ٌخلع عمامته طوال 

 .حٌاته

عٌن شٌخا لألزهر خلفا للشٌخ  (م1945 من دٌسمبر 27= هـ1365 من المحرم سنة 22)وفً 

 من فبراٌر 15= هـ1366 من ربٌع األول 24)المراغً، غٌر أن مشٌخته لم تطل؛ حٌث توفى فً 

 .(م1947

 رائد الفكر الفلسفً اإلسالمً الحدٌث

كان عمل الشٌخ مصطفى عبد الرازق أستاذا للفلسفة اإلسالمٌة نقطة تحول فً تارٌخ الدرس الفلسفً 
ٌُسبق إلٌه، وكانت  اإلسالمً فً مصر؛ حٌث قدم تصورا خاصا فً نشأة الفكر الفلسفً اإلسالمً لم 

الفلسفة اإلسالمٌة تدرس على نحو ٌمٌل إلى النظر الغربً، حٌث اتهمت بعدم الدقة واألصالة، والعجز عن 
االبتكار، وبأنها لٌست إال محاكاة للفلسفة الٌونانٌة، وأنها اختصار سٌا قام به مترجمون غٌر جٌدٌن للفكر 

 .الٌونانً القدٌم

وقد جحد غالبٌة الباحثٌن األوربٌٌن وبعض الكتاب المحدثٌن من المسلمٌن، الفكر اإلسالمً كل جدٌد 
وإبداع، وأعلنوا أن الفلسفة اإلسالمٌة هً فلسفة الكندي والفارابً وابن طفٌل وابن باجة وابن رشد، وهً 

وحاول هؤالء أن ٌبٌنوا التطابق التام بٌن ما ٌسمى لدٌهم فلسفة . الطابفة التً عرفت باسم فالسفة اإلسالم
 .إسالمٌة والفلسفة الٌونانٌة، وأن ٌردوا األولى إلى الثانٌة، مع تفصٌالت جزبٌة

وهؤالء حصروا الفكر اإلسالمً فً دابرة واحدة لم ٌتخطوها وهً الفلسفة اإلسالمٌة على طرٌقة 
الٌونان، وأغفلوا جوانب أخرى أصٌلة لم ٌلتفتوا إلٌها سواء عن عمد أو غٌر عمد، وهذه الجوانب هً ما 
حاول الشٌخ مصطفى عبد الرازق أن ٌكشف عنها، وٌبرز ما فٌها من جدة وابتكار وأصالة وإبداع، من 

خالل دراسة الفلسفة اإلسالمٌة فً مظانها الحقٌقٌة، وفً كتابات المسلمٌن األصٌلة، ودحضه لمزاعم 
من أن العقل اإلسالمً من الناحٌة البٌولوجٌة غٌر قادر على إنتاج - وعلى رأسهم رٌنان-المستشرقٌن 

فلسفة ٌعتد بها؛ ألنه ٌمٌل إلى البساطة والوحدة وٌرفض التعدد والتركٌب، ودحض الشٌخ عبد الرازق هذا، 
مؤكدا على المكانة الرفٌعة التً ٌتبوأها العقل فً اإلسالم، من خالل دراسته للنظر العقلً فً الفكر 
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 .اإلسالمً، مدعما بالنصوص القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة، وتحلٌله لمكانة الرأي فً الفكر اإلسالمً

 المدرسة وتالمٌذها

وقد تأثر بأفكار الشٌخ مصطفى عبد الرازق نفٌر كرٌم من تالمٌذه، فاستكملوا ما بدأه، وقدموا دراسات 
جدٌدة تكشف عن جوانب أصٌلة فً الفكر الفلسفً، فكشف تلمٌذه محمود الخضٌري عن مالمح الفلسفة 

 .اإلسالمٌة الحقٌقٌة فً عصورها المختلفة

وكتب محمد مصطفى حلمً عن الحٌاة الروحٌة فً اإلسالم، وانبثاقها فً جوهرها عن الدٌن الحنٌف 
وحده، ووضع دراسة ضافٌة عن فلسفة الحب اإللهً لدى عمر بن الفارض المعروف بسلطان العاشقٌن، 

 .وقد مألت كتاباته فً التصوف فجوة كبٌرة فً تارٌخ الفلسفة اإلسالمٌة

وقدم محمد عبد الهادي أبو رٌدة دراسة رابدة عن المعتزلة متمثلة فً فكر إبراهٌم بن سٌار النظام، 
 .وأثبت أن لهذا الشٌخ الكبٌر من شٌوخ المعتزلة فلسفة أصٌلة تجعله من الرعٌل األول من فالسفة الدنٌا

مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ونقد المسلمٌن للمنطق "وقدم علً سامً النشار كتابا حافال بعنوان 
، رد فٌه على مؤرخً المنطق وعلم مناهج البحث الذٌن ٌنكرون أن ٌكون للمسلمٌن مكانة "األرسططالٌسً

 .مبدعة فً نطاق علم مناهج البحث، وأنهم أخذوا بالمنطق الٌونانً واعتبروه منهجا ألبحاثهم

وأثبت عدم قبول المفكرٌن المسلمٌن لمنطق أرسطو ومحاربتهم له، وأنهم وضعوا المنطق االستقرابً 
كامال، وهو المنهج التجرٌبً، وأن هناك وثابق عدة تثبت أن المسلمٌن استخدموا طرق التحقٌق التجرٌبٌة 

فً دراستهم للطب والعلوم الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة والفلكٌة والنباتٌة، وأن هذا المنهج قد وصل إلى أوربا 
 .واستفاد منه علماؤها ونسبوه إلى أنفسهم، وكان سببا فً إقامتهم حضارة إنسانٌة وعلم حقٌقً

تتبع فٌها نشأة ذلك " نشأة التفكٌر الفلسفً فً اإلسالم"وللنشار دراسة وافٌة فً ثالثة أجزاء بعنوان 
 .الفكر وأسس بنابه

وإلى جانب هؤالء أسهم عدد كبٌر آخر من تالمذة مصطفى عبد الرازق فً مجاالت الفلسفة، ٌأتً فً 
 .عثمان أمٌن، وتوفٌق الطوٌل، وأحمد فؤاد األهوانً: مقدمتهم

ولم تكن تلك المدرسة وحدها تقوم بهذا التفسٌر الحضاري للفلسفة اإلسالمٌة، بل تكونت مدرسة 
 تعنى بالمدرسة العقلٌة اإلسالمٌة على ٌد العالم الكبٌر محمود قاسم الذي نشر أبحاثا دار العلومأخرى فً 

فٌاضة عن ابن رشد بالعربٌة والفرنسٌة، ورأى أنه ٌعبر عن روح الفلسفة اإلسالمٌة وأصالتها، وأنه لم 
ٌّن أثر ابن رشد فً فٌلسوف المسٌحٌة توماس اإلكوٌنً، وكذلك قامت فً  ٌتابع أرسطو متابعة األعمى، وب

 .، ومحمد عبد الرحمن بٌصارالدكتور عبد الحلٌم محمود مدرسة حمل لواءها األزهر

وقد تابع هذا الجٌل من الرواد جٌٌل آخر ٌقف فً طلٌعته عمار الطالبً بأبحاثه عن الخوارج وعن ابن 
العربً وعبد الحمٌد بن بادٌس، ومحمد رشاد سالم ببحوثه عن ابن تٌمٌة، وأحمد صبحً بدراساته عن علم 

الكالم وعلم األخالق عند المسلمٌن، وعبد القادر محمود بمباحثه عن اإلمامٌة وتارٌخ التصوف، وفوقٌة 
 .حسٌن بكتاباتها عن الجوٌنً، وحسن الشافعً ببحوثه عن اآلمدي

 مؤلفات مصطفى عبد الرازق

وقد ترك الشٌخ عددا من المؤلفات، فكتب دراسة صغٌرة أدبٌة عن البهاء زهٌر الشاعر المعروف، 

سنة " تمهٌد لتارٌخ الفلسفة اإلسالمٌة"، وأصدر كتابه (م1930=هـ1349)ونشرت سنة 

 :وله أٌضا. وهو أشهر كتبه وأهمها (م1944=هـ1363)

تناول فٌه فلسفة كل من الكندي والفارابً، وصدر سنة " فٌلسوف العرب والمعلم الثانً"كتاب - 

 .(م1945=هـ1364)

 .(م1945=هـ1364)، وصدر ضمن سلسلة أعالم اإلسالم سنة "اإلمام الشافعً"وكتاب - 

، وهو ٌجمع مقاالته ودراساته (م1946=هـ1365)، ونشره فً سنة "الشٌخ محمد عبده"وكتاب -
" رسالة التوحٌد"عن أستاذه، وركز فٌه على الجانب اإلصالحً والفلسفً من حٌاة اإلمام، كما قام بترجمة 

 .لمحمد عبده إلى الفرنسٌة باالشتراك مع برنارد مٌشٌل
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 مجموعة من مقاالته التً نشرها فً الجرابد والمجالت فً الشٌخ علً عبد الرازقوقد جمع أخوه -
مع مقدمة لطه حسٌن، وصدر فً سنة " من آثار مصطفى عبد الرازق"كتاب تحت عنوان 

 .(م1957=هـ1377)

مجمع وقد حظً الشٌخ مصطفى عبد الرازق بتقدٌر الهٌبات والمجامع العلمٌة، فاختٌر عضوا فً 
 .، كما تناول فكره عدد من الدراسات واألطروحات العلمٌةاللغة العربٌة بالقاهرة

 :من مصادر الدراسة

 -م1957- القاهرة- دار المعارف- من آثار مصطفى عبد الرازق: علً عبد الرازق.  

  -القاهرة-دار المعارف- المفكر اإلسالمً مصطفى عبد الرازق: علً عبد الفتاح أحمد -

  .م1985

  -القاهرة- الهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌة- مشٌخة األزهر: علً عبد العظٌم -

  م1978=هـ1398

  -القاهرة- مكتبة النهضة المصرٌة- رابد الفكر المصري محمد عبده: عثمان أمٌن -

  .م1955

 -م1981- القاهرة- دار المعارف- نشأة الفكر الفلسفً اإلسالمً: علً سامً النشار.  

 :  اقرأ أٌضا

 ومٌالد الجامعة األزهرٌة.. محمد األحمدي الظواهري  

 محمد عبده رائد اإلصالح الدٌنً بالعصر الحدٌث  

 مفهوم الصحوة اإلسالمٌة  

  شاكر"شهرة الشقٌقٌن من الحسٌن إلى"  
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