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 بسم هللا الرحمن الرحيم
آلله  وصلحبه وسللم، الحمد هلل رب العالمين، وصلل  هللا علل  نبينلا محملد وعلل  

 وبعد....
لللالمي و  لللاياه، القديملللة منهلللا  لللِر اإِلسا لللِة مشلللكالِس الِ كا لللهيامي فلللي م عيالجي فللل نإل اإلسا
لاِس  رياسي لِغلي بله العلاملون فلي حقلل الدَِ لي  ما ينبغلي أنا يينشي واء، هو أيوا والمستجدة عل  السإل

الميإلِة، خاصة المشتغلين بدراسة   .ال كر الحديثاإِلسا
ِة التلي شلغلس ومن ت  أذهلاني الم كلريني م نالذ  أيملد   -وملا االلس  -لك الق ايا الم ِلحي

لرِغ والغلرِب، ومو  نلا بوصل نا  بعيد خاصة في القلرنين الما ليين  يِ لية  العال لِة بلين الشإل
رسا للكلون والحيلاة، أو بمعنل  أدغ  لول لا وتيصي للوكاس وِ ييمس لر الم غيلاير: ِفكلراس وس  مسلمين من اآلخي

ِ يَِة، وذللك بغيلة مو   ارية الغربية، ومنجااتها المادية، ومذاهبها ال يلسي نا من معطياس الحي ي
لارية ومنجااتهلا، شلريطةي أنا  التوصل إل  صياغة ح ارية ألسللوب التإلعاملل ملل تللك الحي ي

للالميإلِة وخصوصلليتنا ال إلقافيللة،   أنا يكللوني ال للِرياعيِتنيا اإِلسا للياغة  مللل شي تنكللر  تت للغ تلللك الصَِ
لهذه الخصوصيِة، والتإلنصل  منها، بل معاداتها، هو ال إلمن  الذي ي  اريض  علينا ديفاع ه  مقابلل 

ياغة.    تلك الصَِ
وفلللي سلللبيل اسلللتلهام تجلللارب الما لللي، وكي يلللة تعاملللل اللللرواد األوا لللل لالحتكلللاك 

للاريِة الغربيللِة، يكللاد يت للغ  ا لبللاح ون أنإل بللالغرب فللي القللرنيين الما لليين مللل معطيللاس الحي ي
للةي الطإلهاطيللاِوَي   للوريةي 2081هللل  2128 -م2082هللل  2121ِرفياعي للنا نقلللي ص  م( ي عيللد  أولي مي

رغ في العصر الحديث. ِب وح ارته إل  بالد الشإل  الغيرا
للا لبيعا يللة  علميللة ،   للمإل فللردسا مللن  للة  بعللد أنا تلقلل  تعليملله فللي األاهللر إمامس سللافر ِرفياعي

رغ.أفرادها، تلك البيعا ي  مِة، وتنقلها إل  بالد الشإل ِب الم تقدَِ  ة  التي أ رسلس لتتلق  معارفي الغيرا



لا، كلان لديله  لةي الطإلهاطيلاِوَي ِعنالديما سلافر إلل  فيريناسي ومن الِنصا يِة أنا يقلال، إنإل ِرفياعي
الم، وا عتااا به، مل الرؤيلة الشلمولية لله، ملا  من الرؤية الواعية للذاس، والمعرفة باإِلسا
للا حللدث لغيللره، مللن صللدمة ح للارية ناشلل ة عللن ال للارغ  عصللمه مللن أنا يحللدثي للله ِم اليمي
ِب، وملا يترتلب عليهلا ملن شلعور بلا نهاام أملامي أ لواِء تللك  لرِغ والغيلرا الح اري بلين الشإل
لا مراعلاة  نيمي علادة إنتاجهلا فلي بلالد الشلرغ، د وا ارية، وِمنا  يلمإل محاوللة استنسلاخها، واد الحي ي

بية. لحساسية ا    نتماء وطبيعة التلرا
لةي الطإلهاطيلاِوَي ملن هلذه األدواء، األملر اللذي  ابقة  ِرفياعي لقد حمس تلك الم قيوَِمياس  السإل
اريِة الغربية نظرةس واعيةس، مدركلةس لمعلايير األخلذ واللرفض، دفعتله إلل   جعله ينظر إل  الحي ي

لا معرفيسلا، أمكنله ملن تقلديم صلياغة  اولِة فهمها فهمس ح لارية ألسللوب التإلعاملل، يت لغ م حي
ِملني »مل إسالمه الذي يعتا به، والذي آل  عل  ن سه أ  يستحسلن إ  ملا للم يخال له.  وي

ِِ عل  صلاحبها أف لل   الميإلِة ِرياعيِة اإِلسا اِلفا نصإل الشإل ِسن  إ  ميا ليم ي خي تيحا ل وِم أنَِي   أسا الميعا
ريف  التإلحيةِ  الِة وأيشا   (.1)«الصإل

لللة  إلللل  التإلعلللرِف علللل  الغلللرِب، واإلفلللادة ملللن المعطيلللاس اإليجابيلللة لتللللك  دعلللا ِرفياعي
ارية الغربية، ومكتسباتها العلمية والتإلقنية، واألخذ بأسباب القوة المادية التلي وصللس  الحي ي
للاياس المياديللة مللن  لليم ومعتقللداس، وِمللنا  يللمإل فقللد تعامللل  للا ارتللبط بهللذه الم ناجي ني مي إليهللا، د وا

ويِة إللل  الطإل  ياللث  ا تصللري عللل  الللدإلعا للاريِة الغربيللة تعللامال انتقا يسللا، حي هاطيللاِوَي مللل هللذه الحي ي
للنياعاس، بحسللبانها  للارية، مللن الع ل للوِم وال  نللون والصإل اسللتلهام عناصللر القللوة فللي تلللك الحي ي
للا سلبغ للغللرب أنا اسلتق  جانبسلل ا إسلالمية األصلول، وانطال سللا ملن كونهللا ترا سلا إنسلانيسا عامس

الميإلة في عصورها الاإلاِهرة.  ارية اإِلسا  كبيرسا من م قيوَِمياِتِه ِمنا الحي ي
للِعيَِةي الغربيللة،ي التللي تقللف  لل يةي الوي ا للة  الطإلهاطيللاِوَي ال يلاسي وفللي ذاس الو للس ريفيللضي ِرفياعي

ِربيِة وحدهما، مخال سا بذلك فالس ة التإلنوير في اعت مادهم أصلالة بالمعارف ِعنادي العيقاِل والتإلجا
لاء بله  ِربيِة، فال ِعباريةي ِعناديه بمعرفة تخالف ما جي راِع مل العقل والتإلجا العقل، واشترط دليل الشإل

للِعيَِةي بللأنإل  لل يةي الغربيللةي الوي ا ، ووصللف هللذه ال يلاسي للرع  الحنيللف  بهللا حشللواس  للاللية »الشإل
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فملن أراد الخلوضي فيهلا  وأنإل كتبها محشوٌة بك يلر ملن البلدع..… مخال ة للكتب السماوية
  (.1 «يجب  أنا يتمكني من الكتاب والسنة؛ حت    يغتر بذلك

ولم يقبل الطإلهاطياِوَي كذلك القانون الو عي الغربي بكل ما فيه، فلأنكر محلاو س   
ين بالعيودة إل  األصول، وا جتهلاد وفلغ  الميإلِة، داعيسا إل  تجديد الدَِ ِرياعيِة اإِلسا اخترا ه للشإل
ين والدوللللة،  لللديِد علللل  العيال لللة الو يقلللة بلللين اللللدَِ مقت لللياس العصلللر. وأكلللد فلللي هلللذا الصإل
للرعية التللي ينبغللي أنا تنطلللغ منهللا الدولللة  بجميللِل مؤسسللاتها فللي ديللاِر  والمرجعيللة الشإل

الِم.   اإِلسا
كما ريفيضي الطإلهاطياِوَي تحريري الملرأِة بلالم هوم الغربلي، وو لف ملن   لاياها مو  سلا 
لالم، والعنايلة بلأمر تعليمهلا وتهلذيبها،  شرعيسا، فلدعا إلل  منحهلا حقو هلا التلي أ رهلا اإِلسا
الم وعباداته وآدابه، وِمنا  يمإل دعا إلل   وبث روح األخالغ في ن سها، بتعليمها عقا د اإِلسا
التاامهللا الحجللاب، ونهلل  عللن تبرجهللا، أو اشللتراكها فللي األعمللال التللي تعر للها لالخللتالط 

ال، وهو بذلك عل  النقيض مما يطلب لها دعاة تحرير المرأة الماعومين.  بالرَِجي
الِميإللِة مملا نقول هذا و  يخ     علينا ملا نالحظله اآلني فلي األوسلاط ال إلقياِفيإللِة واإلعا

وية إلللل   ِبيإللللِة، واللللدإلعا نيلللِة الطإلهاطيلللاِوَي، وتبنيللله األطروحلللاِس الغيرا لامي يشلللبه اإلجملللاع علللل  عي
هيمي في بلورته خلالن باراان:   الميإلة، وهو إجماٌع أسا تيميعياِس اإِلسا  استنساخها في الم جا

دهما: منهجي يتم ل  في ارتكاا ك ير  ِمن الك تإلاِب علل   لراءاس انتقا يلة، وأخلر  أح
لا كتبله الطإلهاطيلاِوَي، مقتصلرة علل  ظلواهر  لاملِة التإلكامليلِة ِلمي مجتاأة، ت تقر  إلل  النإلظلرِة الشإل

 موا ف واستنباطاس،   يمكنها بحال أنا تقدمي تصورسا سالمسا من المعار ة.   
ياث  تعملد إلل  وأمإلا ال لل اآلخر: فهو يتصل  بأمانة ومو وعية بعض الكتاباس، حي خي

، أو دراسلته وفلغ مصلادراس ونتلا ج مسلبقة، تقلود صلاحبها إلل   نسبته إل  ملذهب  معلين 
تلمس أدلتها من كالم الطإلهاطياِوَي، عل  نحو سا هم تارة إل  التإلغياِ ي وا ستبعاد، وأخر  

ييف والتإلحوير!   إل  المبالغة، و ال ة إل   التإلاا
ومللل تللوالي موجللاس ا حتكللاك وا تصللال بللالغرب، سللواء ب عللل اسللتعماره للللبالد  

ِبيإللةي  اإلسالمية أو البيع اس العلمية إليه وغيرهلا، تبنل  ك يلٌر ملن الم كلرين األطروحلاِس الغيرا
ين والدإلوللة، وفلي الق لايا المتعلقلة بلالمرأة، وفلي العيال لاس  العيلامياِنيإلة، في العيال ة بلين اللدَِ
وية إللل   ياِنيإلللِة والللدإلعا حاللهللا محللل الرإلاِبطيللِة الدَِ ِميإلللة، واد وية إللل  القيوا داخللل المجتمللل، وفللي الللدإلعا
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حاللها محل اللغة ال صح ،  م وجدناهم  د و عوا ِرفياعيةي الطإلهاطياِوَي  اللهجاس العياِميإلة، واد
للنا أتلل  علل  رأس الم كللرين اللذين دعللوا إلل  هللذه األفكلار، ااعمللين فلي هللذا  لدد أنإل مي الصإل

رأة،  د خرجوا من  بعده ِمن الم كرين الذين جهروا بهذه الدإلعاو  بطريقة   ت تقر إل  الج 
تحس عباءته، أم لال  اسلم أملين اللذي دعلا إلل  تغريلب الملرأة، وعلل  عبلد اللرااغ اللذي 

يِن بالدلولةِ  ، وأحمد لط لي السليد تبن  الطإلرح العلماني المتأ ر بالنمط الغربي في عال ة الدَِ
ِميإلللة المصللرية امتللدادسا لل رعونيللة، وسللالمة موسلل  ووللليم  الللذي دعللا إللل  العصللبية للقيوا

حي  حاللها محل ال  صا  (.1 ويلكوكس ولويس عوض الذين دعوا إل  استخدام العياِميإلة، واد
لةي الطإلهاطيلاِوَي فلي ميو لل ا ايا و ل ِرفياعي لدارة وجدنا مينا تكلمي في كِل هذه الق ي لصإل

لهللذه المللذاهب، باعتبللاره را للدسا لهللا، وهللم يسللتدلون بهللذه النَِسللبِة عللل  سللالمة مللوا  هم، 
ني إليه، وتمذهب به شيوٌخ أم ال  المي، و د شهد لما ييداع وا رع اإِلسا وعدم تعار ها مل الشإل

ص ِرفياعيةي الطإلهاطياِوَي ومحملد عبلده وغيلرهم، وللم يلردهم علن تللك النسلبة عشلراس النصلو 
 التي تؤيد مخال تهم لمذاهبهم من أول  خطواتها.

انبلة العيلدال والحقيقلة أنا يو لل ِرفياعيلة الطإلهاطيلاِوَي وكتبله فلي  إنإله ليِملني الغ لباِن وم جي
سلة  واحدة  مل  اسم أمين ولط ي السيد وعلي عبلد اللرااغ وطله حسلين وسلالمة موسل  

ف مرجعيتله ال كريلة وآرا له عيمإللا ولويس عوض، رغم تباين منهجه مل منلاهجهم، واخلتال
 دعوا إليه، ومااال يلح عليه أتباعهم من المعاصرين.

تياذ نا الدكتور محمد السيد الجليند إل  ما ينطوي عليه ما يطرح فلي  ولقد أشار أ سا
سللاحتنا ال إلقافيللة ممللا يخللص أول للك األعللالم مللن أخطللاء معرفيللة ومنهجيللة، كللاني لهللا دوٌر 

اهبهم. وِمنا  يمإل حاجتنا إل  دراسِة فكر رواد النه ة دراساس أكاديميلة كبيٌر في تشويه مذ
مو وعية، تتمتلل بقلدر ملن األمانلة العلميلة، دون مصلادراس فكريلة أو هلا س اا  لة، أو 
مسايرة للشا ل، واد رار للمكرور، وذلك بغية التعرف عل  حقيقة مناهج أول لك اللرواد بلين 

الميإلة واألفكار االلة الغلبل ال كلري،  األصول اإِلسا العيلامياِنيإلة، في خطوة لتمييا الصل وف، واد
والخلل المعرفي والمنهجي في تعاملنلا ملل أول لك اللرواد، وذللك بلا طالع علل  ملا كتبلوه، 
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خطوة أول  لمعرفة آرا هم،  م مقارنة ما تنطغ به مصن اتهم بملا يشلاع علنهم،  للخلرو  
 قيقة النإلسغ ال كري ألول ك الرواد.في النهاية بحكم أ رب إل  الصواب عن ح

لةي  و د كان نصيبي من هذا المشروع العلمي الطملوح أنا أ لومي بدراسلة ملنهج ِرفياعي
الطإلهاطيلاِوَي، اللذي ي عيلد  فلي نظلر ك يلرين را لدسا ملن رواد التنلوير الغربلي الليبراللي، ووا لل 

ينيلة،  بذور العيلامياِنيإلة وتحريلر الملرأة، وأول ملن دعلا إلل  إحلالل ِميإللة محلل اللروابط الدَِ القيوا
ِبيإللة ال صلح . وِملنا  يلمإل يتبلين لنلا أهميلة دراسلة ملنهج  واللهجاس العياِميإللة محلل الل غيلة العيري

 الرا د األول الماعوم لهذه المذاهب.
للةي  راسللِة إللل   للراءِة الطإلللرِح ال كللري لِرفياعي للداس  فللي هللذه الدَِ وبنللاء عللل  ذلللك فقللد عيمي

اِوَي ملن جديللد  لراءةس نقديلةس متأنيللةس ت عيلرَِف  بملا للله وبملا عليله، بعيللدسا علن ا نبهللار الطإلهاطيل
الذي يرفعه فوغ  دره، وبعيدسا فلي الو لس ن سله علن النإلظلرة المقابللة التلي   تقلل  إجحافسلا 
بحقلله، وبعللدسا عللن الحقيقللة، ف للال عمللا يم للله كللال األمللرين مللن خيانللة ل مانللة العلميللة 

 روح العلمية التي يجب أنا تهيمن عل  م ل هذه الدراساس.الحقة، وال
 

كملللا هلللدفس هلللذه الدراسلللة إلللل  المقارنلللة بلللين آراء رفاعلللة الطإلهاطيلللاِوَي وآراء تللللك 
المدرسة التي ينسبها إليه ك يٌر من الباح ين، والمتم لة في مجموعة من الم كرين الذين 

مإلد عبده في حدي ه عينا  نظام الحكم والوطنية و  ايا المرأة، وعلي جاءوا بعده، أم ال م حي
عبد الرااغ في تبنيه علمنة الدولة، ولط ي السيد في دعوته إل  القومية المصرية بلديال 

 عينا الرابطة الدينية. و اسم أمين في دعوته إل  تحرير المرأة.
 وخاتمة.   مدخل وخمسة أبوابمقدمة و  و د  سمس البحث إل 

 ويت من مبح ين: "ه  ر  صا عي وي  ه  ات  يي حي "طإلهاطياِوَي ال ل:ِرفياعية  خي دا المي 
يياِتله" الميباحيث األول:  ا  حي جي  ترجملة الطإلهاطيلاِوَي ب يجلاا  لتعر لس فيله ِرفياعية  الطإلهاطياِوَي "م لوا

 ه  للد سلبغ تنلاول حياتلله فلي عللدة دراسلاس أكاديميلة وأبحللاث من صللة، فلللم أري ، ألنإللشلديد  
 هذه الااوية.ا للبسط والتكرار في وجهس 

تعر لس فيله للحلديث علن عصر ِرفياعية الطإلهاطياِوَي "محمد علي وخل لاؤه" الميباحيث ال اني: 
تمتد من خرو  الحملة ال رنسية من مصلر  وهي فترةٌ  ،العصر الذي عال فيه الطإلهاطياِويَ 

ب يجلاا إعطلاء صلورة عاملة علن الحيلاة  كلذلك فيله إل  عصر الخلديو إسلماعيل، حاوللس  
وصلا   ،يياِسيَِة والعلمية وا جتماعية وا  تصادية للعصلر اللذي علال فيله الطإلهاطيلاِويَ السَِ 



يمكلن دراسلة آرا له بمعلال علن عصلره  ، و الم كلر ابلن عصلره وفقه مذهبه ال كلري؛ ألنإل 
 الذي نشأ فيه، خاصة في الدراسلاس النقديلة التلي تهلدف إلل  تمييلا ال كلر وتحليلله، ألنإل 

ا بطبيعلللة ال تلللرة المعاشلللة، والظلللروف المحيطلللة واللللرؤ  ال قافيلللة ا كبيلللرس رس ال كلللر يتلللأ ر تلللأ 
 .المسيطرة

ِريإلللة  والعي ال ِ  طيليقيللاس  نا األول: الم   البللاب   للةي قيِديإلللة  لِ كا و للد اشللتمل عللل  أربعللة الطإلهاطيللاِوَي  ِرفياعي
 فصول كالتالي:

ويالنإلقاِل.تعر س فيه لمو ف ِرفياعيلة  : مو ف الطإلهاطياِوَي من العال ة بين العيقالِ لوا ل األي صا ال ي 
الطإلهاطياِوَي من العال ة بين النقل والعقل، بغية بيان مو  ه ملن فلسل ة التنلوير، والملذهب 

 الليبرالي الذي ينسبه إليها غير  ليل من الباح ين.
لللدل ال صلللل ال لللاني لللدلن للللد  الطإلهاطيلللاِوَي تناوللللس فيللله أ سلللامي التإلمي لللارية والتإلمي ِن ِعنالللدي : الحي ي

لاريِة الغربيلة، وحلدود األخلذ  الطإلهاطياِوَي، واألسس التي يرتكا  عليها، مبينسا مو  ه من الحي ي
ارية.  ين في بناء الحي ي  منها والرد، ودور الدَِ

: نظللرة رفاعللة للوجللود ودور اإلنسللان فيلله تناولللس فيلله نظللرة الطإلهاطيللاِوَي ال صللل ال الللث
ا لهللذه النظللرة مللن أ للر كبيللر فللي تشللكيل فكللر صللاحبها للوجللود ودور اإلنسللان فيلله، لملل

 وتوجيه سلوكه.
للاييا العيِقياللديِة تعر للس فيلله ب يجللاا لنظرتلله إللل  ال صللل الرابللل ِ للف  الطإلهاطيللاِوَي ِمللنا  ي ي : ميوا

يالث  يم لل مو لف الم كلر ملن   لايا  مسا ل اإليمان، وكي يلة فهمله لهلا وتعاملله معهلا؛ حي
لق ايا، جانبسا مهمسا ذا أ ر    ينكر  في تشكيِل النلواحي ال كريلة العقيدة، ونظرته إل  تلك ا

 والسلوكية له.
لاييا  و د تعر س فلي كلل فصلل ملن ال صلول السلابقة لمنا شلة موا لف البلاح ين ملن القي ي

ِة ِفياِه.     وا ي  الميعار 
يياِسي  ِعنادي  كر  الباب ال اني: ال ِ   ة فصول:و د اشتمل عل   ال  .الطإلهاطياِويَ السَِ

ِم ال يريناِسيإلة تحد س فيه عن نظم الحكلم ال رنسلي كملا ال صل األول كا ن ظ م  الح  : الطإلهاطياِوَي وي
ذكرها الطإلهاطياِوَي في كتاب الرحلة، مبينسا مو  له ملن القلانون ال رنسلي، ورأيله فيملا يؤخلذ 

 وما يترك من هذه القيوياِنيان. 
الطإلهاطياِوَي بين العيلامياِنيإلة واإلسالم.وينقسلم إلل   ال لة : ال كر السياسي ِعنادي ال صل ال اني

 مباحث:



: اإِلميامية تعري ها وحكمها تحد س فيه علن مو لف الطإلهاطيلاِوَي ملن اإلماملة: الميباحيث األول
 تعري ها، واختصاصاتها، وحكمها، وأدلة وجوبها.

اإلملام، وواجباتله، والصل اس : اإلمام واجباته وشروطه تناوللس فيله شلروط الميباحيث ال اني
 التي ينبغي أن يتصف بها حسب ما  رره الطإلهاطياِوَي. 

 : نظام الحكم ِعنادي الطإلهاطياِوَي بين المرجعية الشرعية والقوانين الو عية.الميباحيث ال الث
مية ِعنادي الطإلهاطياِوَي، والسلطاس ال ال لة التلي  ك وا تشلتمل تعر س فيه للحديث عن أركان الح 

عليها السلطة التشريعية والسلطة الق ا ية والسللطة التن يذيلة؛ فتحلد س  علن كلل سللطة 
مللن السلللطاس ال ال للة مبينسللا كيللف فهمهللا الطإلهاطيللاِوَي  ومللا المرجعيللة التللي انب قللس منهللا 

 نظرته إل  هذه السلطاس 
لالم وأصلول الحكلم بلين الطإلهاطيلاِوَي والمدرسلة المال صل ال الث نسلوبة إليه.تعر لس : اإِلسا

فيلله للمقارنللة بللين اآلراء السياسللية لللبعض الم كللرين الللذين جللاءوا بعللده ون ِسللب وا إليلله، 
للو وف عل  حقيقة المشابهِة التي يدعيها بعض  الباح ين بلين مذهبله وملذاهبهم. وذللك 

 من خالل مبح ين:
 ر ا أصول الحكم بين الطإلهاطياِوَي ومحمد عبده ورشيد   الميباحيث األول:

مإلللد عبللده ورشلليد ر للا فللي  تعر للس فيلله للمقارنللة بللين آراء رفاعللة الطإلهاطيللاِوَي وآراء م حي
 مو  هم العيلامياِنيإلة، ونظم الحكم الغربية.

لث ال لاني: اإلسللالم وأصلول الحكلم بللين الطإلهاطيلاِوَي وعللي ع تعر لس فيلله  د اللرااغبللالميباحي
الطإلهاطيلاِوَي مهلد بكتاباتله للدعوة عللي عبلد  لمنا شة ما ادعاه ك يلٌر ملن البلاح ين ملن أنإل 

ياث  تعر س للمقارنة بين آراء عل  عبد الرااغ وبعض ما أ ارته من منا شاس،  الرااغ، حي
 وآراء الطإلهاطياِوَي لبيان حقيقة النسبة بين الرجلين. 

طينيإلة   والعياِميإلة ِعنادي الطإلهاطياِوَي.ويشتمل عل  فصلين: الباب ال الث: الوي
طينيإلة ال صل األول:  ِعنادي الطإلهاطياِوَي ويت من مبح ين: الوي
طينيإلة لد  الطإلهاطياِويَ  :الميباحيث األول طينيإللة للد   م هوم الوي طين والوي تناولس فيله م هلوم اللوي

ينيلة،  طينيإللة والرإلاِبطيلة الدَِ محلاو  الطإلهاطياِوَي، وحقوغ المواطنة وواجباتهلا، والعال لة بلين الوي
ِميإللِة بلالم هوم الغربلي،  طينيإللِة والقيوا اإلجابة علن تسلاؤل م لاده هلل دعلا الطإلهاطيلاِوَي إلل  الوي

ينية   الذي يرتكا  عل  إحاللها محل الرإلاِبطية الدَِ



الوطنية بلين رفاعلة الطإلهاطيلاِوَي ودعلاة القومية.تعر لس فيله لتطلور فكلرة  :الميباحيث ال اني
طينيإلة بعد رِ  ينيلة ِعنالدي علدد ملن الم كلرين اللذين الوي فياعيةي الطإلهاطياِوَي، وعال تهلا بالرإلاِبطيلة الدَِ

مإلد عبده  تناولوا هذه المسألة بعد عصر الطإلهاطياِوَي وفغ اتجاهاس متعددة، ومن هؤ ء م حي
وأحمللد عرابللي، والحللاب الللوطني مملل ال فللي مصللط   كامللل ومحمللد فريللد، وأحمللد لط للي 

ية المقارنة بين رؤيتهم للوطنيلة وعال تهلا بالرابطلة الدينيلة ورؤيلة رفاعلة السيد؛ وذلك بغ
 الطهطاوي.

وية إلل  العياِميإللة، ودور  ال صل ال اني: الطإلهاطياِوَي واللغة العياِميإلة. تناوللس فيله حقيقلة اللدإلعا
ار عن دعوتله اإلنجليا في إذكا ها،  م مو ف الطإلهاطياِوَي من اللغة العياِميإلة، وحقيقة ما ي 

حاللها محل ال صح .    إل  العياِميإلة، واد
 .ويشتمل عل   ال ة فصول وعدة مباحث:الطإلهاطياِويَ  رِ كا ي فِ فِ  ة  أي را لباب الرابل: المي ا

: المرأة ال رنسية في وصف الطإلهاطياِوَي تناولس فيه وصلف الطإلهاطيلاِوَي للملرأة ال صل األول
اب الرحللة، للتعلرف علل  حقيقلة ملا ذكلره ك يلٌر ملن ال رنسية، عل   وء ما ذكلره فلي كتل

لللة فلللي كتابللله  للتبلللر  « تخلللليص اإلبريلللا فلللي تلخللليص بلللاريا»البلللاح ين ملللن دعلللوة ِرفياعي
والس ور، وا  تداء بالنموذ  الغربي للمرأة، ملل بيلان ملد   لدرة هلذا الكتلاب علل  تقلديم 

 صورة نا جة آلراء الطإلهاطياِوَي.
هاطياِوَي للمرأة المسلمة  و د اشتمل عل  عدة مباحث بيإلنلس  فيهلا : رؤية الطإل ال صل ال اني

مو للف الطإلهاطيللاِوَي مللن العال للة بللين المللرأِة والرجللل، وهللل دعللا بللدعوة  اسللم أمللين إللل  
المسللاواة بينهمللا   للم بيإلنللس  مو للف الطإلهاطيللاِوَي مللن   للايا الحجللاب، وا خللتالط، وتعللليم 

 باح ين فيها .المرأة، وعملها، ومنا شة آراء ال
: تطور   ية المرأة بعلد الطإلهاطيلاِوَي تعر لس فيله لتطلور   لية الملرأة بعلد ال صل ال الث

الطإلهاطيللاِوَي لللد  مجموعللة مللن الكتللاب، وعللل  رأسللهم محمللد عبللده و اسللم أمللين،  بغيللة 
 المقارنة بين آرا هم وآراء ِرفياعية الطإلهاطياِوَي في تلك الق ايا. 

 و د اشتمل عل   ال ة فصول:ج التربية عند الطهطاوي.  منه الباب الخامس:
م هلللوم التربيلللة وغاياتهلللا تناوللللس فيللله م هلللوم التربيلللة ِعنالللدي الطإلهاطيلللاِوَي،  ال صلللل األول:

يني، والهدف ال كري، والهدف ا جتماعي.  وغاياتها المتم لة في الهدف الدَِ



عللليم ِعناللدي الطإلهاطيللاِوَي، وغاياتلله، : التربيللة والتعللليم. نا شللس فيلله م هللوم التال صللل ال للاني
ين  وعال ته بالتربية، والمرتكااس األساسية التي تقوم عليها العملية التعليميلة، ومو لل اللدَِ

 بين هذه المرتكااس. 
: العلللوم وغاياتهللا ِعناللدي الطإلهاطيللاِوَي يركللا هللذا ال صللل عللل  أهميللة العلللوم ال صللل ال الللث

طياِوَي، كما يتعرض لآلداب التي ينبغي أن يتحل  بهلا طلبلة وغاياتها من وجهة نظر الطإلها 
العلم وشيوخه في نظرته، كل ذلك بغية التوصل إل  المرجعيلة ال كريلة التلي صلا  وفقهلا 

 الطإلهاطياِوَي آراءه في التربية.
 وفي الخاتمة:  ذكرس فيها أهم النتا ج والتوصياس التي توصلس إليها خالل البحث.  

 في هذه الدراسة: أما عن منهجي 
ياللث   مللس   افقللد سلللكس منهجلل    بعللرض  يجمللل بللين الوصللف والتحليللل والمقارنللة، حي

 لم تحليلل م لرداس مذهبله بغيلة الكشلف علن  ،مذهب ِرفياعية فلي الق لايا مو لوع البحلث
ا وحقيقة النسغ ال كري الذي ينتمي إليله هلذا الملنهج، وأخيلرس  ،منهج عر ه لتلك الق ايا

إليه من آراء الطإلهاطيلاِوَي، والملنهج اللذي صليغس وفقله هلذه اآلراء بملا  مقارنة ما توصلس
  ه.وعولوا عليه من كالم ،فهمه الباح ون

جديٌر بالذكر أنإل هذه الدراسة   تعمد إل  دراسة مختلف آراء الطإلهاطياِوَي في شت  
لالميإلة وا اِنيإللة، المناحي، إ  بالقدر الذي يبين حقيقة منهجه بين األصول اإِلسا ألفكلار العيلامي

والمرجعية النها ية التي ينتمي إليها ويعول عليها. و د تجنبس متعمدسا ا نخراط فلي ك يلر 
 من الق ايا التي   تمس بو يغ صلة لمو وع البحث وشواغله.

كملا   تعمللد هلذه الدراسللة إلل  تنللاول آراء األعلالم الللذين تعر لس لهللم إ  بالقللدر 
ة بين آراء الطإلهاطياِوَي وآرا هم؛ واد  ف كر كلل واحلد ملنهم يحتلا  إلل  الذي تحتاجه المقارن

 بحث مستقل. 
و  يسعني في هذا المقام إ  أنا أتوجه  بالشكر والتقدير ألستاذنا المكلرم األسلتاذ 

رشاد فجااه هللا خير الجااء.  الدكتور محمد السيد الجليند، لما  دمه لي من نصح واد
عللادة النظللر فيمللا يطللرح فللي  أخيللرسا أرجللو أنا يكللون بح للي هللذا دعللوة للمراجعللة واد

سلعي ومعرفتلي، وللم أَدخلر  ساحتنا ال كرية وال قافية، و د بذلس فيه غاية جهدي حسلب و 
ن كان خطأ فمني.  و تاس و  جهداس، ف ن كان صواباس فمن هللا، وله الحمد وال  ل والمَنة، واد



 اني َربَِكي ريبَِ الِعاإلِة عيمإلا باحي د  هلِل ريبَِ العياليمينس  ما ِليني ويالحي سي لي  الم را الٌم عي سي  ييِص  وني وي
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 الخاتمة
تعرض هذا البحث ملن خلالل دراسلة فكلر ِرفياعيلة الطإلهاطيلاِوَي لبيلان حقيقلة منهجله 

الميإلة واألفكار العيلامياِنيإلة، بغية بيلان  حقيقلة النسلغ ال كلري اللذي ينتملي بين األصول اإِلسا
 إليه ِرفياعية  الطإلهاطياِوَي، والمرجعية النها ية التي ارت اها، وصا  وفقها مذهبه ال كري.

للة   للالميإلة التللي ينتمللي إليهللا ِرفياعي و للد خلصللنا فيلله إللل  التأكيللد عللل  المرجعيللة اإِلسا
كتلاب الرحللة بلأن   يستحسلن الطإلهاطياِوَي، والتاامه بما حده شرطسا عل  ن سه في مقدمة 

الميإلة. ِرياعية اإِلسا  إ  ما لم يخالف الشإل
ارتكااسا عل   راءاس مو وعية متأنية لملا كتبله ِرفياعيلة  -وِمنا  يمإل ف نإل هذا البحث 

يتحد  الخطاب الشا ل في األوساط ال قافية واإلعالميلة اللذي  -الطإلهاطياِوَي أو ك ِتبي عنه 
الطإلهاطياِوَي را د التنوير، ووا ل بذور العيلامياِنيإلة في البي ة المصرية، وداعيلة يعتبر ِرفياعيةي 

وية إللل  العياِميإلللة، ورا للد تحريللر المللرأة وفللغ النمللوذ   طينيإلللة، ومللا ارتللبط بهللا مللن الللدإلعا الوي
الغربللي، مؤكللدسا فللي هللذا الصللدد أنإل كللل هللذه األ للوال مجللرد دعللاو  متهافتللة، ت تقللر إللل  

 وأمر تنو ل عل  سبيل التقليد بين الباح ين   أساس له من الصحة. الدليل،
و د و ل البحث أيدينا عل  ظاهرة بح ية مؤس ة تتم ل في تعمد الخلط والتاويلر 

ا –لد  دعاة التنوير الغربي، بقراءاتهم لإلنتا  ال كري للم كر   -ِرفياعية الطإلهاطياِوَي نموذجس
ن ا ت   ذللك اجتلااء النصلوص، أو  وفغ مصادراس سابقة، تدفعهم إل  تلمس أدلتها، واد

 انتقاءها أو غض الطرف عن النصوص التي   توافغ توجهاتهم.
أن نلخلص أهلم  -و د وصلنا ب  ل هللا وتوفيقه إلل  نهايلة بح نلا  -ويجدر بنا  

 النتا ج التي توصلنا إليها وهي كالتالي:
لغربيلللة كالليبراليلللة والحدا لللة والتنلللوير فلللي أو : يخلللالف الطإلهاطيلللاِوَي الملللذاهب ال لسللل ية ا

يالث  يقلف ملن العقلل مو لف ا تجلاه  اعتمادها المطلغ عل  العقل وسيلة م ل  للمعرفة، حي
يني السل ي، الذي يقف به ِعنادي طوره،   يتجاواه إلل  غيلره، ويلرفض اعتملاده وسليلة  الدَِ

ينية بعقول البشر المتباينة، بلل أكلد م  الي  مت ردة للمعرفة، فال يقبل أن توان الحقا غ الدَِ 
ن لللم ي هللم معنللاه،  للم يؤخللذ مللن  الطإلهاطيللاِوَي عللل  أصللالة النقللل، ووجللوب اإليمللان بلله واد
رع من   ايا العقل أو التجربة. بل    ايا العقول ما وافقه، فال عبرة ِعناديه بما خالف الشإل



ا للمشلروع التنلويري الحلدا ي يلر  إنإل ا عتماد عل  محض العقل الذي ي عيد  مقوَِمسا أساسليس 
 الطإلهاطياِوَي أنإله سبب ا ختالف وي  ي إل  ا ختالل.

 انيا: رفض الطإلهاطياِوَي ال لس ة الماديلة التلي تنطللغ منهلا الح لارة الغربيلة، وركلا علل  
ارية عل  جانبين مادي ومعنوي، و د أكد عل  أهميلة الجانلب المعنلوي المتم لل   يام الحي ي

لدلن والح لاراس، مبينسلا أنإل ملا خلالف في الدَِ  ين، وملا يؤخلذ منله ملن أخلالغ فلي بنلاء التإلمي
الميإلة   بد أن ينطللغ ملن  ين غير مقبول، و  يعد تمدنسا حقيقيسا، وأنإل تمدن البالد اإِلسا الدَِ

المي الحنيف. ين اإِلسا  الدَِ
ارية الغربية  مو  سا وسطسا بين ا نغلالغ علل  اللذاس  ال ا: يقف ِرفياعية الطإلهاطياِوَي من الحي ي

ياث  دعا ِرفياعية إل  ا ست ادة ملن المعطيلاس الماديلة للح لارة الغربيلة،  والتبعية لآلخر، حي
مل المحافظة في الو س   وما تت منه من العلوم والمعارف، الذي يعد ترا سا إنسانيسا عامسا،

المي، فال يقبل  ين اإِلسا الميإلة المرتكاة عل  الدَِ ذاته عل  الخصوصية ال قافية للبلدان اإِلسا
المي، الذي هو أساس التإلميدلن الحقيقي. رع اإِلسا  شي سا يتعارض مل الشإل

ين باعتباره شرطسا للمحافظة علل  الهويلِرفياعية إل   دعارابعا:  ة والخصوصلية التمسك بالدَِ
ال قافية، وفي الو س ذاته ا جتهاد في العملل وبلذل الجهلد فلي اكتسلاب ال لرواس وتحقيلغ 
القوة المادية باعتبارها شرطسا للمحافظة عل  الذاس. وِمنا  يمإل أكد أنإل الملادة غيلر مذموملة 

 مت  استعملس فيما ير ي هللا عا وجل. وأمإلا المذموم هو طلبها للدنيا فقط.
ين واللدلناييا  : يؤمن ِرفياعية بوجوب اإِلميامية، وأنها خالفة عن النإلِبي خامسا في ش ون اللدَِ

للالميإلة باألحكللام  معسللا، مؤكللدسا فللي هللذا الصللدد عللل   للرورة التللاام الحللاكم فللي الللبالد اإِلسا
للرعية، المحققللة للعلدل والمسللاواة ومصلللحة  لرعية، ومللا ت لرع عنهللا مللن السياسلاس الشإل الشإل

لالميإلة، أو اجتهلاداس األ ملة الرعية لِرياعية اإِلسا ياث    يجوا لله الخلرو  علن أحكلام الشإل ، بحي
   المعتبرين المستندة إليها، والمستمدة منها عبر ا جتهاد.

الم والعال لة الو يقلة بلين   رعية للدولة في اإِلسا سادسا: أكد الطإلهاطياِوَي عل  المرجعية الشإل
ين والدولللة مشلليرسا إ للالميإلة بجميللل الللدَِ للل   للرورة أسلللمة نظللم الدولللة فللي المجتمعللاس اإِلسا

رعية، و د جاءس نظرته للدولة ومؤسساتها ملن منظلور  أركانها، وسيرها وفغ األحكام الشإل
لِلِمياني اللذين كتبلوا فلي  لالميإلة األصليلة واجتهلاداس علملاء الم سا شرعي نابل من  قافته اإِلسا

 هذا المجال.   



يياِسلليَِة الغربيللة بق للها و  ي للها، ولللم يرغللب فللي  سللابعا: لللم يقبللل الطإلهاطيللاِوَي الللنظم السَِ
للا دعللا إللل  ا سللت ادة المشللروطة منهللا فللي  للوء  نإلمي للالميإلة، واِد تطبيقهللا فللي الللبالد اإِلسا
لللالميإلة جمللللة أو  لللِرياعية اإِلسا يالللث    تعلللارض شلللي سا ملللن أحكلللام الشإل لللالميإلة، بحي للِرياعية اإِلسا الشإل

وِمنا  يمإل فقد تعامل الطإلهاطياِوَي مل ما  رأه في السياسلة األوربيلة تعلامال انتقا يسلا،  ت صيال،
الميإلة.   أعاد إنتا  محصلته في  وء األصول اإِلسا

ياللث   للدمها مللن  ينيللة، حي للةي الطإلهاطيللاِوَي برابطللة األخللوة الدَِ طينيإلللة ِعناللدي ِرفياعي  امنللا: تمتللا  الوي
ينيللة بللل أكللد عللل  سللمو تلللك الرإلاِبطيللة  منظللور إسللالمي،   يجعلهللا بللديال عللن الرإلاِبطيللة الدَِ

.فلم يللدع  للِلِمياني للالم وطللن لمللن فيهللا مللن الم سا ينيللة عمللا عللداها، مؤكللدسا أنإل بللالد اإِلسا الدَِ
ين. ِميإلة بالمعن  الغربي، الذي يجعلها بديال عن الدَِ طينيإلة أو القيوا  الطإلهاطياِوَي إل  الوي

رغم من  ول الطإلهاطياِوَي بجواا استعمال العياِميإلة في ت قيف العاملة وتحقيقسلا تاسعا: عل  ال
للمصالح العمومية، لم يدع الطإلهاطيلاِوَي إلل  العياِميإللة علل  النحلو اللذي دعلا إليله األجانلب 
لحي ، أو ي  لل األولل   وعمالؤهم من المتغربين، فللم يلدع إلل  إحلالل العياِميإللة محلل ال  صا

للة عللل  وجللوب تعلللم الل غيللة علل  ال ا نيللة عللل  النحللو الللذي وجللد بعللد عصلره، بللل أكللد ِرفياعي
ِبيإلة وسيلة ل هم الكتاب والسنة، و رورة إتقانها فهمسا وكتابة، وذلك با هتمام بدراسة  العيري
أصولها وآدابها ودواوينها القديم منها والحديث، األمر الذي   نجلده ِعنالدي أحلد مملن دعلا 

حي .إل  العيامِ  نإلميا يدعون إل  استبدالها باللغة ال  صا  يإلة، واِد
يني المحلافظ النلابل ملن  قافتنلا  عاشرا: يقف ِرفياعيلة ملن   لايا الملرأة مو لف ا تجلاه اللدَِ
لرع الحنيلف إللل  التلاام الملرأة بالحجلاب ونهلل   لالمية، فلدعا انطال سلا مللن نصلوص الشإل اإِلسا

ال، كملا أكلد عن اشتراكها في األعمال التي   تت غ م ل طبيعتها وتعر ها لالختالط بالرَِجي
عل  منلل تلولي الملرأة اإِلمياميلة أو اإلملارة أو الق لاء وغيرهلا ملن األعملال العاملة للورود 

رعي عن ذلك.  النهي الشإل
للة الطإلهاطيللاِوَي عللل  ك رتهللا  حللادي عشللر: تبللين لنللا مللن منا شللة آراء البللاح ين حللول ِرفياعي

ِعيإلة أو البحللث  ومنهللا دراسللاس أكاديميللة للوا أنإلهللا فللي األعللم األغلللب لللم تكللن وليللدة الميو  
نإلميا تعتمد تقليدسا عل   راءاس انتقا ية وأخر  مجتلاأة   يمكنهلا بحلال أنا  العلمي النايه، واِد

ا عن فكر ِرفياعية الطإلهاطياِوَي وحقيقة منهجه.  تقدم تصورسا نا جس
ن آراء رفاعلة الطهطلاوي وآراء ملن  اني عشر: أكد البحث ملن خلالل المقارنلة بلي

جاء بعلده  لعف العال لة ا رتباطيلة التلي يلدعيها ك يلر ملن الكتلاب بينله وبلين المدرسلة 



التغريبية التي تنسب إليه وعل  رأسها  اسم أمين وعلي عبد الرااغ وأحمد لط ي السليد، 
دعللا إليلله فقللد تبللين لنللا بطللالن النسللبة ال كريللة بينلله وبللين أول للك الكتللاب، بللل كللان مللا 

لا مملا دعلا إليله هلؤ ء وأتبلاعهم، و لد أكلدنا ذللك ببيلان أنإل  الطهطاوي عل  النقيض تمامس
 بعض من رد عل  أفكار أول ك الكتاب  د است اد مما كتب رفاعة الطهطاوي.

للِلِمياني اليللوم فللي أشللد الحاجللة إللل  اإلصللالح والتجديللد فللي شللت   وأخيللرسا فلل نإل الم سا
تها التي وعيها ِرفياعيلة الطإلهاطيلاِوَي م نالذ  ملا يقلرب ملن  لرنين ملن المناحي، وهي الحاجة ذا

الامن، فدعا إل  اإلصالح المرتكلا علل  جلانبين ملادي ومعنلوي، وللم يلر مخال لة للشلرع 
في ا ن تاح عل  التراث اإلنساني العام من ال نون والعلوم والصلنا ل، ملل المحافظلة فلي 

الميإلة، وهذا ما ينبغي أن نسلع  ويسلع  الو س ذاته عل  الخصوصية ال قافية  ل مة اإِلسا
ينيللة مبللدأ،  إليلله المخلصللون مللن أبنللاء هللذه األمللة، شللريطة أن نتخللذ مللن األصللالة الدَِ
ومنطلقسللا لإلصللالح بشللت  جوانبلله،   أن نتخللذ مللن المنللاهج والمللدارس ال كريللة ال لسلل ية 

لالم منطلقسلا لإل لالميإلة، والكالمية الغربيلة التلي   تت لغ ملل اإِلسا صلالح فلي مجتمعاتنلا اإِلسا
هذه المناهج التي باتس القو  الغربية ا ستعمارية تحرسلها مباشلرة أو بواسلطة عمال هلا 
للالميإلة أو باسللتخدام القللوة العسللكرية إنا لللام األمللر؛ للحيلولللة دون تحقيللغ  فللي الللبالد اإِلسا

للالميإلة يتخللذ مللن ديننللا الحنيللف منطل قسللا لتحللديث مجتمعاتنللا، تلللك تقللدم حقيقللي ألمتنللا اإِلسا
المجتمعاس التي تطمح لإلصالح والتجديد انطال سا من الق لراآن والسلنة النبويلة وفلغ ملنهج 

 هللا سبحانه وعا وجل  بعد أن أ بتس غيره من المناهج فشلها بجدارة.
 ….وبعد

فهذه حقيقة ملنهج ِرفياعيلة الطإلهاطيلاِوَي المنتملي لإلسلالم  لبسلا و البسلا، واللذي يقلف  
مو ف الرفض من العيلامياِنيإلة وفلسل ة التنلوير والحدا لة الغربيلة وكلل نملاذ  النقلل والتقليلد 

 وا ستنساخ.
علال هذا منهج الشيخ المسلم ِرفياعية الطإلهاطياِوَي داعية األصالة والمعاصرة الذي 

المي  مهمومسا بهموم أمته داعيسا إل  استلهام عناصر عاتها و وتها انطال سا من ديننا اإِلسا
 الحنيف.  

هذه حقيقة التاوير اللذي را  علل  ك يلرين وأ ِريالدي لله أن يلرو  علينلا. بلين أول لك 
للة الطإلهاطيللاِوَي، آن لنللا أن نع للرعيين المنتسللبين لِرفياعي لللن بطللالن األح للاد واألبنللاء غيللر الشإل

رعية التي طالما أرادس أن تدخل تحس عباءته.   ذلك النسب الدعي وتلك البنواس غير الشإل
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