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تا  تالش فکـرى علمـاى شـیعه بــراى نظـام سـازى و مواجھــه  مقاله حاضر به بیان روحیــه حـاکم بـر اندیشــمندان مسـلمان و 

تجددگرایى و نظام پارلمانتیسم در عصر مشروطیت، اشاره و مباحث عمده این مقاله بر محورھایى چون راھبردھاى مواجھــه 

 .با مدرنیته و امثال آن استوار شده است

نگارنده ابتدا به تبیین مفھوم نظام معرفت دینى و نظام سازى سیاسى و فرق بین این دو مقوله پرداخته و سیرى اجمالى از 

فکرى را بیان و  گاه رویکرد علماى دینى با جریان روشن آن. تاریخ منور الفکرى در عصر مشروطیت و بعد از آن ارائه نموده است

 .نماید فکران آن عصر را تشریح مى نحوه مواجھه ایشان با مدرنیته و افکار روشن

اى خـاص از اقتبـاس از تجربـه  از دیدگاه نویسنده در نحوه مواجھــه علمــاى مشــروطه بــا جریـان مدرنیتـه و پارلمانتیسـم، گونــه

وى ھمچنیــن بــه . شود، که با تکیه بر ماھیت و شبکه عناصــر تمـدنى غـرب شـکل گرفتــه بـود سیاسى مغرب زمین دیده مى

از منظر نویسنده اقتباس خام و ناآگاھانه برخـى از عناصــر . ھاى این اقتباس و خاستگاه عناصر تمدنى آن پرداخته است ریشه

ستر اومانیسـتى غـرب اسـت، کـه بــا تمـدن و  و تولیدات تمدنى غرب، به معناى گرفتارى در پنجـه شــاکله تمـدن برآمـده بــر ب

رسـد کــه علمـاى عصـر  بنــدى مقالــه حاضـر، نویسـنده بـه ایـن نتیجــه مـى در جمـع. فرھنگ اسالمى و قرآنى ناسازگارى دارد

مشروطه، در مجموع کارنامه پربارى را بـر راسـتاى مقاومـت اسـالمى سـامان دادنـد و ایــن حرکـت سیاسـى کـه بـر اســاس 

کرد کـه ایــن راھـبرد،  و احیاى تراث اسالمى رقم خورده بود، عمدتا راھبردى ایجابى را طلب مى» شناسى غریزانه خویشتن«

ّف در جوھر مدرنیته«توانست به  اگر چه مى بسـنده نمـود و آن نیــز » تصـرف در ســطح خــرد«منجر شود، امــا عمـدتا بــه » تصر

تـوان از سـنخ  را نمـى ناموفق از کاردرآمد و زمان آن نرسیده بود تا بتواند بــه تصــرف در سـطح کــالن دســت زنــد کـه فــرآورده آن

رسیدن به این سطح . را تأسیس عقالنیت ھدایت شده دینى در مسیر تمدن سازى ارزیابى کرد اقتباس دانست؛ بلکه باید آن

یت درھــم تنیــده مؤلفــه را مقوله از تصرف که باید آن ھـاى مدرنیتــه از یـک سـو و  اى تأسیسى دانسـت، نیازمنـد شــناخت ماھ

را فراھـم  ھاى اسالمى از سوى دیگر دانست، که زمینه طرح فراگیرتر نظرى و تحقــق عیـنى آن شناخت ماھیت یکپارچه آموزه

 .آورده است
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