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  حسين متعب المطيرى  اســم الباحـث
  الفكر اإلصالحى عند رفاعة الطهطاوى  عـنـوان البحث
  حلوان  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  الفلسفة  قـســــــم
  )٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
توضيح الدور الذى قام به الطهطاوى فى الدعوة لإلصالح الفكرى 
العربى واإلسالمى، ومحاولة بث أفكار تدعو لبعث األمة وتحقيق نهتضها 

  .المنشودة
تقديم صورة شاملة عن التغير الذى لحق بفكر الطهطاوى عقب عودته 

  .إلى مصر قادما من فرنسا فى كافة المجاالت
اإلسهام فى تطوير طرق دراسة أصحاب الفكر النهضوى والعمل على 

تمام بمثل تلك الموضوعات التى تدعم أجياال بالعديد دعوة الباحثين إلى االه
من المعارف والمعلومات عن دعاة النهضة العربية فى الفترات التى ربما لم 

  .يتم تناولها بشكل علمى دقيق
  منهج الدراسة

 الدراسة الحالية على هذا المنهج اعتمدت: المنهج الوصفي التحليلي  -
قة ذات الصلبة بالموضوع وذلك من خالل مراجعة الدراسات الساب
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من كتب ورسائل علمية ودراسات وأبحاث وغيرها سواء باللغة 
العربية أو باللغة اإلنجليزية مع السعى نحو تحديد المفاهيم 
والمتغيرات الموجودة بها مع إيضاح العالقة بين هذه المفاهيم 
والمتغيرات حتى يمكن الوصول إلى إطار نظرى دقيق يستعين به 

  .ى دراستهالباحث ف
  استنتاجات الدراسة

الدور الكبير الذى قام به الطهطاوى فى تطوير األدب العربى  -
فمشعب ومؤثر إلى أبعد حد، حيث أخرج اللغة العربية من عزلتها 
الثقافية المزمنة، وأوصلها بتيار الفكر الغربى من خالل ترجمة ما 

قيقية فى يقرب من الفى كتاب، وقاد رفاعة من خالل الترجمة ثورة ح
تطوير النثر العربى، حيث بدأ عهد البساطة والسالسة والتحرر من 

  .قيود المحسنات البديعية
الدور الرائد الذى قام به الطهطاوى فى الفكر السياسى وقضية  -

حيث عاش فى باريس خمس سنوات درس خاللها اللغة .. المرأة
 والفلسفة الفرنسية، كما درس التاريخ والطبيعة والكيمياء والرياضة

 .واألدب والجغرافيا والطب والعلوم والهندسة والحربية

وفى النهاية يمكن التأكيد على أن الطهطاوى سوف يظل الرائد األعظم 
فى حركة النهضة العربية الفكرية والثقافية خالل العصر الحديث، ويكفى 

من خالل إحياء كتب ) األصالة والمعاصرة(أنه أو من زواج ما بين 
  . وترجمة كتب الغربالتراث

  
  


