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 چکیده 

مختلف با ایجاد  مواجهه ایرانیان با مدرنیته یکی از مباحثات مجادله آمیز چند دهه اخیر در فضای روشنفکری ایران بوده است . این مباحثات از زاویه های
مسایل هم ، نفوذ و رخنه مدرنیته بدون درنظرگرفتن مالحظات دیدگاه های متفاوت در بین روشنفکران قابل بررسی و تحلیل می باشد . فضای قرن نوزد

احمد که برخی افراد سنت گرا همچون سیدبا چالش های فکری زیادی همراه بوده است . چالش با اسالم گرایان سنتی و ناسیونالیسم ایرانی موجب شد داخلی 
لذا مقاله حاضر در پاسخگویی . گردنداز نظر روانشناسی شخصیتی راندیشی عمیقی کسروی و سید حسن تقی زاده که هر دو از روحانیان سنتی بودند دچار دگ

انواده ، تاثیر به علل و عوامل و چگونگی این دگراندیشی روانشناسی این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که شرایط محیطی، تربیت بی محتوا و خشک خ
آمیزانه سنت گرایان و عدم ارائه ایده و الگوی نو در آن شرایط موجب دگراندیشی و بعدها حتی مقابله با پذیری روانی از دیگران و برخی برخوردهای تعصب 

 .اسالم گرایان در میان این افراد گردیده است

 کسروی و تقی زاده  ؛اسالم گرایی ، ناسیونالیسم ؛ مدرنیته ؛روانشناسی هورنای: کلید واژه 
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 مقدمه
کنش آن اندیشه ها با ساختار بومیِ  های برآمده از آن سوی مرزها و سپس بازخورد و برهماج ورود اندیشهایران در دو قرن اخیر آم 

   .، برآمدنِ رضا شاه و اشغال ایران و ظهور مشروطه بود افتادنِ قاجار های اساسی این دوران برگاهبوده است. یکی از گره
، احترام به مالکیت و رعایت حقوق فردی و اجتماعی در غرب بوده و از سوی اندیشمندان این دوره از یک سو نظاره گر آزادی 

شاهد فقدان هر گونه امنیت در ایران بودند . از یک سو شاهد محدودیت قدرت حکومت در اروپا بودند و از سوی دیگر استبداد خشن و 
گر از نهادها و ساختارهای مدرن را مشاهده می حاکمیت مطلق در ایران را می دیدند . از طرفی پیشرفت های علمی و بسیاری دی

شاهد بودند. رویارویی با چنین اندیشه های مدرن و نوپایی ، ایرانیان را با این چالش جدی  کردند و درماندگی و فقر علمی را در ایران
اصول و مبانی دینداری بومی  مواجه ساخت که آیا پذیرفتن این نوع مفاهیم و به کارگیری عملی اندیشه های برخاسته از غرب ، با

مانند بودند . دو تا از این  سنخیتی دارد یا خیر ؟  این دوران ، اندیشمندانی را به خود دید که به لحاظ تنوع و گوناگونی فکری کم

ن جوانی بوده و اندیشمندانِ بسیار تاثیرگذار به نام های سید احمد کسروی و سید حسن تقی زاده هر دو روحانی زاده و روحانی در اوا
های سیاسی و ادبی معاصر به حساب می آیند . این دو تاثیر و تاثر زیادی در برخورد اندیشه ترین چهرههر دو از موثرترین و سرشناس

رش ای و ایجاد نگاه جدید در جامعه ایران داشتند که طبیعتاً چالش ها و تبعاتی را به همراه داشته است. لذا ریشه یابی علت تغییر نگ

 به شمار می آید.  پژوهش این دو ، در آن شرایط یکی از دغدغه های این 
له أ؛ هرچند این مسهای دینی بود گرایی و ضدیت با جریان ترین تبعات نهضت مشروطه، استیالی فضای عرفی یکی از مهم 

ارهای جدید را از بطن شریعت ساختاندیشمندانی بودند که در همین فضا تالش کردند تا اندیشه و  ولینداشت مندی شکل قاعده

. اما قابل انکار نیست که فضای کننددر شریعت اسالمی استخراج و وردهای مدرنیته را گفتمانی آ نوعی دست  جو کنند و بهجست
صر ی رشد و نمو پیدا کنند و از فضای شبه دموکراتیک حاصله از ع های جدید زمینه مشروطه مجالی فراهم کرد تا افکار و اندیشه

را باید در همین حال و هوا مورد و تقی زاده کسروی  ههای دگراندیشان ی افکار و بذر اندیشه نطفه .نوخواهی نهایت استفاده را ببرند

های اروپایی و متأثر  رویگردانی از تحصیل در حوزه و روی آوردن به میسیون باشده  کسروی تحت تأثیر آزادی ایجاد .واکاوی قرار داد
 .ستیزی در وی فراهم شد ی دین زمینه به تدریجلوم غربی از تحصیل ع

یکی با اخذ تجربه و با  ها و اختالفاتی با هم دارند.نیته و ناسیونالیسم ایرانی شباهتکسروی و تقی زاده در چالش با اسالم ، مدر 

قلید از خارج و تا حدودی انجام های فکری خود به نظام سیاسی داخلی توجه داشته و دیگری به برون زایی و تتکیه بر داشته
کارگزاری و تحول گرا تاکید دارد . لذا مقایسه اندیشه های این دو اندیشمند تاثیرگذار می تواند روشنی بخش نسل امروز باشد. در این 

-انه قرار میمقاله علل و عوامل تغییر اندیشه های آنان از دو منظر هرمنوتیکی و روانشناسی شخصیت هورنای مورد بررسی موشکاف

گیرد. در برخورد با علم جدید و مقایسه آن با علم سنتی و تالش برای پیشرفت جامعه ایران هر کدام واجد شیوه های منحصر به 
باید در عواملی چون محیط فردی بودند که آثار و نتایج آن را تا به امروز می توان در نسل جدید نظاره کرد . نتایجی که ریشه آنها را 

 ، جامعه، حوادث بین المللی ،...، تحجر گرایی جستجو نمود.هخانواد

 

 مباني تئوريک: هرمنوتیک و روانشناسي شخصیت هورناي 

...مقصود وی مطالعه تمام جنبه « محیط برای فهم ، ضروری است»معتقد است ؛ «جامعه شناسی تفهمی»گذار بنیان دیلتای ویلهلم
، به این معنا که بررسی یک  شود ت یک اندیشمند تنها از طریق گذر زمان ممکن میشناخ. های زندگی یک مقطع زمانی معین است

های انسانی بر نیت  برای فهم پدیده»توان بدون مراجعه به روح آن زمانه بررسی و فهم کرد. تاکید دیلتای  دوره خاص تاریخی را نمی

ار، تجلی مقاصد و اندیشه های نهفته مولف و گوینده آن همانگونه که متن مکتوب و گفت» .« استذهنی مولف و تجربه زندگی او 
از میان بردن »هدف اصلی هرمنوتیک دیلتای . «است های آفرینندگان آن ، افعال و حوادث نیز تجلی و ظهور نیات و اندیشهاست
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آمده از زمان حاضر و برفاصله زمانی و تاریخی میان مفسر و مولف است و شرط تحقق آن هم پشت سر نهادن تمام پیش داوری های 
برای فهم متن باید بین »بر اساس نظر دیلتای «. باشد های مؤلف و رهایی از قید و بندهای تاریخی معاصر می رسیدن به افق اندیشه

 «زمانی برقرار باشد؛ یعنی مفسر باید خود را هم عصر مؤلف کند، نه آنکه مؤلف را هم عصر خود سازد مفسر و مؤلف یک هم
 (.1493)دیلتای،

به منظور تکمیل این دو نفر برداشتن فاصله زمانی بین پژوهشگر و  میانو از دوران کسروی و تقی زاده پس از بازسازی     
مورد بررسی تحلیل و تفسیر آثار و اعمال وی مضاف بر نظریه دیلتای با استفاده از نظریه کارن هورنای دنیای زندگانی وی را 

. اولویت موضوع در می پردازیمدر شرایط گوناگون  آنهاایدئولوژیکی فکری و تبیین افق اندیشه و چرخشهای و به  قرار دادهموشکافانه 

سنتی و تحت تاثیر مدرنیسم و چرخش به ناسیونالیسم و تحوالت فکری در مقاطع مختلف از اسالم فکری روشن ساختن چرخش 
تأثیر »همچنینو « بیرونی و قابل مشاهده افراد»های به ویژگی 1«شخصیت»روانشناسی هورنای عمدتاً در  زندگی آنها می باشد.

و « اضطراب اساسی»یعنی  اساسهورنای دو مشکل  یهنظر در. داردتأکید « مسائل فرهنگی و اجتماعی و نقش آن در رشد شخصیّتّ

سازد. هورنای  او را مختل میو آرامش و تعادل روحی  تنیده شدهبه علت شرایط تربیتی نامساعد، در روح کودک  2«تضاد اساسی»
علت مشکالت فعلی انسانها را تنها عوامل زمان کودکی ندانسته و بر عوامل ناهنجار محیط خاص شخص، فرهنگ مخصوص و حاکم 

کسروی و تقی در زندگی فکری تضادهای موجود شده سعی لذا  .اشته است دبر اجتماع در زمان پس از کودکی و سنین بعدی تأکید 

به زمان تولد تا زمان مرگ براساس منابع موجود استحصال و تاثیر آنها در ایجاد اضطراب اساسی و ایجاد نیازهای نوروتیک از زاده 
و فرد برای رفع مشکل خود سه  شود باعث ایجاد سه شخصیت تسلیم گر ، جداشده و پرخاشگر می،  نیازهااین . تصویر کشیده شود 

 (.1491)هورنای ، دوری و فاصله گرفتن از دیگران  -4 حرکت علیه دیگران -2به سوی دیگران حرکت  -1:  تاکتیک اتخاذ می نماید

در چه زمان کسروی و تقی زاده که  بودهبه دنبال اثبات این موضوع  مقاله،  از آنجا که فرد متعادل هر سه راهبرد را به کار می گیرد
بین عوامل بیرونی و درونی خود با تغییر به موقع از یک راهبرد به راهبرد دیگر اتخاذ یک راهبرد تمرکز کرده و نتوانسته  هب صرفا یهای

خودپنداره ی »فاصله گرفته و بیشتر در عالم « خود فعلی»و « خود واقعی»تعادل ایجاد نماید و همین مساله باعث شده که وی از 

خود »وی تصویر غلطی از شخصیت خود داشته و این  موجب شده که« خودآرمانی»خود سیر کند. بدیهی است ماندن در این « آرمانی
را  ایشانسرنوشت و اختیار « خود آرمانی»لذا . دنمانند نقابی ناقص و گمراه کننده مانع آن شده است که خود واقعی را بشناس« آرمانی

ایشان را در اندیشه ها و آرا  رموجبات تغییر و تجدید نظ« خود آرمانی»در دست گرفته و با ایجاد بحران های بزرگ و فروپاشی این 

 است. ساخته فراهم

 

 اجتماعي عصر کسروي و تقي زاده  –شرايط چالش زاي محیطي 

، در اثر روابط ناخواسته و اجتناب ناپذیر با اروپا ، دستخوش تغییرات وسیع گردید. آشنایی ایرانیان با مظاهر ایران در میانه قرن نوزدهم

اجتماعی  –طلبی را بر بستر نظام سیاسی ه های اصالح طلبی ، تجددگرایی ، قانون خواهی و عدالتتمدن غرب، مقدمات رواج اندیش
. در این انجام به انقالب مشروطه منجر شد اقتداگرایی قاجار فراهم آورد. تداوم جنبش اصالح طلبی و عدالت خواهی مردم ایران، سر

فرهنگ سنتی همراه بود. از این تاریخ به بعد جریانات منشعب از مدرنیته در  دوره ورود مدرنیته اروپایی به جامعه به چالش هایی در
                                                           

1
 Personality                                                           

2-Basic anxiety 
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نفر چهار  ز میان روشنفکران،ا .آلود بود رشد نمودند ایران بوجود آمد. کسروی و تقی زاده در این بستر و شرایط جامعه که نوعی ابهام
را تحت تاثیر قرار دادند .این روشنفکران حامل اندیشه های رانی یعنی طالبوف ، آقاخان کرمانی، ملکم خان و آخوندزاده ، جامعه ی ای

ه اقشار مختلف از طریق ترجمه سالت آنها آماده سازی فضای فکری و اجتماعی برای ترزیق اندیشه های نو بمدرن از غرب بودند.ر
رب تحت تاثیر پیشرفت های آنها قرار گرفته و . در این دوران کسروی و تقی زاده با مطالعه علوم روز و آشنایی با تحوالت اروپا و غبود

رخت سنت را رها کرده به مدرنیسم گرایش پیدا کردند و خود به عنوان مبلغ تجدد و هر کدام با چارچوبی متفاوت در صحنه سیاسی و 

ز بستر ناسیونالیسم کسروی و تقی زاده برای کسب موفقیت بیشتر و ایجاد مشروعیت بیشتر در جامعه ا . اجتماعی ایران ظاهر شدند
 ایرانی نهایت بهره را بردند. 

 

 مدرنیته و تحوالت فکري کسروي 

در کسروی در خانواده روحانی بدنیا آمده می گوید ً خانواده ما خانواده مالیی بود. ... میر احمد جد پدرم یکی از علمای نام آور بوده که 
پسر میر ... ند.ایشان مسجدی ساختند که هنوز هم پا برجاست و بنام اوست و پیرامون آن همه مردم از وی پیروی می کرد 1حکم آباد

احمد قرار بود جانشین او شود ولی بعد از تحصیل در نجف در راه تبریز می میرد . پسر کوچک تر پدرم بود.وی درس خوانده بود ولی 

آرزومند می بود که فرزندی پیدا کند که جانشین  به بازرگانی می پرداخت . از این رو مسجد و محکمه مورثی تهی می ماند .ًپدرم
پدرش گردد . از این رو هر پسری زاییده می شد آن را ً میراحمد ً می نامید . ولی این پسرها یکی پس از دیگری در می گذشتند ... ، 

مکتب گذاشتند هر  بزرگ کردند. ه و با ارجمندی ق زاییده شدم ، مرا به آن جانشینی نامزد گردانید1439صفر  13من ً میراحمدً  در 

روزی به استاد   درسی را نمی فهمیدم رها نمی کردم . تند پیش می رفتم چند سوره قرآن را درس گرفتم و بقیه را خودم می خواندم
دوبار  آخوندم گفتم من هر روز دوبار درس گیرم ، پذیرفت ولی بعد از مدتی با پرخاش گفت ً این بدعت را تنها تو گذاشتی ، روزی

درس چه معنی دارد ؟ این را گفت چوبی به دوشم زد . بسیار دلشکسته شدم با این حال این آخوند خوش رفتار بود . من در عرض 

 (.1424، را می توانستم بخوانم. )کسروی چهار هفته تقریباً هر کجای قرآن

را باید در آشنایی با افکار متجددانه، زیستن در نگارنده معتقد است نطفه ی افکار و بذر اندیشه های دگراندیشانه ی کسروی 

های خارجی ، هم عصری با اوج گیری اندیشه ی های اروپایی و آمریکایی ، آشنایی با زبانبستر عصر مشروطه، حضور در میسیون
ز ملیت و قومیت ایرانی وهابیت و...جستجو نمود که میتواند از مهمترین دالیل دین ستیزی کسروی ذکر می شود . او به بهانه دفاع ا

حمالت وسیعی را علیه اسالم آغاز کرد . سطحی نگری او و هم قطارانش در آن ایام از خالل کتب و نشریات وقت قابل وارسی بود . 

 کسروی به معلول ها توجه کرد و از علل آنها غافل ماند و علل و عوامل اساسی را نشناخت .

سرش بوی قرمه سبزی می داد... از من خواست وی را »... کسروی چنین یاد کرده است: سعید نفیسی از اولین برخورد خود با  

ی به خانه ادیب السلطنه )وزیر عدلیه( ببرم و کاری کنم که دوباره ماموریتی به او بدهد... معلوم شد... در هر ماموریتی که رفته با اعضا
متعهد شد کار دیگری به او رجوع کند اما شرط کرد که  2نجانیده است. سمیعیادارات و زیر دستان و ارباب رجوع در افتاده و آنها را ر

در این ماموریت مالیم تر و خوش رو تر و سازگارتر باشد، او هم پذیرفت؛ اما گویا هرگز این شرط که کرده بود به کار نبست... آنچه 

هم بود. به کسانی پرخاش کرد که اصال درباره آنها اطالع نداشت درباره شیعه و... می گفت ، نه تنها به نفع ایران نبود، بلکه مغرضانه 
 (.1431گاهی سخت در اشتباه بود و چون مرد افراطی و مستبد به رایی بود ، در این اشتباه پافشاری می کرد )اتحاد، . »

                                                           
1

 یکی از محالت تبریز -
  وزیر خارجه وقت- 2
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 مدرنیته وتحوالت شخصیتي کسروي

 پدر، رفتارهای بازتاب کسروی اعتقادی و فکری هایدگرگونی این شاید. دارد فرزند هایاندیشه گیریشکل در بسزایی نقش پدر 
ها دیده را مطرح هایی که از آنهای خود از این موارد و رنجشبارها در کتاب خود که مالهای محله باشد سوادیبی و متحجر محیط

خودش این فشارها عاملی شد تا کند.ایشان در قضیۀ مشروطه بارها تحت فشار همین مالیان قرار گرفت تا جایی که به قول می
  .(1431، اصیل ) زنجیرهای مالیی را برای همیشه از گردن بردارد

همچون  مذهبی رایج رسوم و آداب با اما. داشتمی گرامی را خانواده روحانی هایسنت چند او پدرش را الگوی قرار داده بود . هر
پدرم به کربال و مشهد نرفتی یک بار به مشهد برای یک کار » نویست:می . کسروی  کردمی نکوهش را رفتن زیارت و خوانی روضه

ال سشش سالش را نیک بیاد دارم در آن ... بازرگانی و یک بار به کربال به آهنگ دیدن برادرش و باز آوردن او رفته بود و بس... من 

او می گوید ً مادرم مرا از رفتن به کوچه ودر  .«ن دادگفت بهتر است آن پول را به نیازمندامی روضه خوانی به خانه ما پا نگذاشت. ها 
-آمیختن با بچه های دیگر از پرداختن به بازی هم باز می داشت ً . به نظر می رسد خود رایی و اینکه هر چی می گفت به کرسی می

روانشناسی هورنای محیط  نشاند از دوران کودکی در ذهنش شکل گرفت ، چنانکه  در بزرگ سالی خودش را نشان می دهد . از نظر

. ارسایی دانسته شده و واجب می بودگیری افکار و رفتار در کودکی موثر بوده است . تراشیدن سر بعنوان پخانواده و رفتارهای در شکل
ان کودکی شاید یکی از دالیل خرافی نگری وی از هم« . اگر کسی نمی تراشید مالیان او را ًفاسقً دانسته و گواهیش را نمی پذیرفتند

یک روز مرا به مکتب بردند . ولی چون تابستان می بود و من آن روز تشنگی کشیدم و آب برای خوردن نیافتم ، و » شکل می گیرد.

پس از نیم روز که آخوند خوابید دیدم شاگردان مگس ها را می گیرند و پرهایشان می کنند و آزارشان می رسانند ، از این کار بدم آمد 
مرا به «. » مادرم به سخنان پدر گوش می داد .از پدر و مادر و برادر بخاطر رفتن به کربال و... دوری می کرد «. دیگر نرفتمو از فردا 

نزد مالیی بنام بخشعلی گذاشتند ، او تنها قرآن می خواند و سواد دیگری نداشت ... چیزی را که نیک توانستی و هنر او شمرده شدی ، 

کسی که قرآن را به پایان می رساندی ، آخوند او را جلو خود نشاندی و او از سوره بقره آغاز خواندن « .»د چوب زدن به بچه ها بو
مالیان مشروطه را می کوبیدند و... مژده پیروزی می «.» کردی و چون به آیه ًختم اهلل ...رسیدی ، آخوند یک سیلی نوازش می کردً

بودم . به من پند می دادند همچون مالیان عمامه را سترگ تر گردانم و ریش گذارم ،  بیست ساله بودم به مالیی رسیده«.» دادند 

شلوار سفید و کفش های زرد یا سبز بپا کنم و راه را تند نروم و... من ولی ضد آنها بودم و ازهر چه رنگ و بوی ظاهرسازی بود دوری 
. ...این چه گاهی باالی منبر خود را می باختمدر رنج سختی بودم . ...  ، مال گردانیده بودند ولی خودمرا با زور و فشار. »«می جستم 

در « .» سودی برای خود و مردم دارد؟ مالیان دیگر چیستند که من باشم ؟ برخود واجب می شمردم که اندیشه کار دیگری کنم 

ها عمامه بسر نمی گذاردند و شال سبز نمی همان روزها ، دو برادر کوچکتر خود را به دبستان می فرستادم اینها همچون دیگر بچه 
با دستور پزشک عینک می زدم و » ...  «.بستند، خود گناه می بود چه برسد به آنکه به دبستان می رفتند و درسهای تازه می خوانند 

گفته آن مال به دستگاه  آن دلیل دیگری  برً فرنگ مآبی ً بودنم شمرده می شد . ... به دروغگویی روضه خوانان ایراد می گرفتم و به

آن مالی بدخواه می کوشید اوباش محل و... . » ... «را نمی گریاندم  سیدالشهدا برمی خوردم و در پایان موعظه روضه نخوانده و مردم
در این  « .سیاحت نامه ابراهیم بیگ تکان سختی در من پدید آورد و باد به آتش درون من زد « . » ... را به گزند رساندن وا دارد 

کسی از آقای انگجی مالی تبریزی در مسجد پرسید کسی که درس . » ... ا رها کرده دارای خالء فکری بودمدوران بود که مالیی ر

همان انگجی پس از چند « .» فرنگی می خواند . در باره او تکلیف چیست ؟ انگجی گفت به او تازیانه باید زد . منظور آنها من بودم!! 
روزی مالی محل به مردم می گفت برادرانم درس بابی در «. » ... را با پول دولت به اروپا فرستاده بود تا درس بخواند سال پسر خود 

مدرسه می خوانند ، من کتابهایشان را دیدم نوشته بود شراب مسکر و حرام نیست و... روزی در مهمانی مرا می خواست با اتکا به 
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. این مردم همانند بادمجان فرنگی ولی با آن بی سوادی مردم نمی شد ا استدالل او را خراب کردمکتاب ًنخست نامهً خرابم کند که ب
داستان سقیفه را عوضی به « . »... را که تازه آمده بود تا سالیان دراز نخریدند و نمی خوردند و در تبریز بدان بادمجان ارمنی می گفتند

گفتم . مرا تکفیر و گفت به دستگاه امام حسین بر نخورید ، جوانمرگ می شوید .  مردم تحویل می دادند که منهم درست اش را می
... رفتن به مدرسه آمریکایی و انگلیسی خواندنم دستاویز دیگری در دست مالها شده بود و می گفتند « . »مام حسین می گیرد و... ا

 (.1424،  کسروی)« که ً رفته در آنجا درس بابی می خواند 

فوق گویای تاثیر گذاری محیطی ، خانواده و جامعه بر روی کسروی می باشد . اتفاقات فوق در دوره چالش سنت و  مطالب    
تحوالت مدرن اروپایی باعث تغییر تدریجی وی گردید . کسروی در دورانی شاهد این اتفاقات بود که هنوز سن کمی داشته مطالعاتش 

ن معموالً با الگو گیری دنبال تغییر و تحول است . از طرفی کوچکی محل زندگی و شرایط از اسالم کم بوده است . انسان در این سنی
خاص روحانی محله و... تاثیری بسزایی در تغییر نگرش های وی داشته است. تاثیر افکار ملکم خان ، طالبوف و... وجود خالء فکری 

یرواند آبراهامیان ، تاکید د . برخی پژوهشگران مثل در مواجهه با سنت و تجددطلبی باعث ایجاد فکری جدید در کسروی ش

روشنفکران عصر مشروطیت بر ناسیونالیسم را در جهت تمایالت ضد امپریالیستی آنان بر می شمرند . کسروی از آخوندزاده برخی 
می نمود . کسروی با مطالعه  افکار را گرفته بود او یکی از ناسیونالیست های ایران بود و تجددطلبی را با پیوند باستان گرایی طلب

 افکار و دیدگاه های روشنفکران ، بدون تقلید از دیگران دارای افکار منحصر به فرد بود .

کسروی همه اصول و عقاید شیعه را برای زندگی بسیار زیان بار می دانست و در کل همه شیعیان را بی عقل و بی خرد معرفی می     
فقها با دولت های ظلم و جور را نکوهش کرده و همه علماء و فقها و مراجع را دروغ گو و دنیا طلب  کند و در نهایت مبارزه علماء و

معرفی می کند . او معتقد بود که دین ، تابع مقتضیات زمان است و در مراحل مختلف بشر ضرورت پیدایش دین نو با سالح عقلی و 

ی خواست اسالم را از ناپاکی ها و کج روی ها و... پاک کند ولی خودش در اخالقی نو اجتناب ناپذیر است . کسروی به خیال خودش م
این راه گرفتار بدترین کج روی ها و ناپاکی ها شد ، همه علماء و فقها در مقابل افکار خطرناک او موضع گیری کردند در این میان  

می کند . از نظر مذهبی و عقیده او گرایش شدیدی  امام خمینی )ره( با پخش اعالمیه شدیدالحن نسبت به افکار کسروی اعالن خطر

به اصالح و رفورم مذهبی و خرافات زدایی داشت و می توان بی تردید گفت که شیوه وهابی و تعصبات وهابیان در عربستان ، افکار 
 (.1431صحیفۀ نور،مذهبی کسروی را متاثر ساخته بود )

اروپا مخالف بود . او گرفتن تکه هایی را از فرهنگ اروپایی به خصوص حکومت کسروی بر خالف تقی زاده با تقلید کورکورانه از 
اند و از رخت پوشیدن گرفته تا خوراک اینکه همگی از زن و مرد از کهتر و مهتر دیده بر اروپا باز کردهداری را سودمند می شمرد . ... 

 در که بود مشکالتی او معتقد. (1431،  کسروی )«م از اروپا بدوزندکنند...باید چشخوردن در سراسر عادات و اخالق پیروی از اروپا می

پندار کسروی، نوعی  .کند پر را دین جای تواندمی قانون است، مدعی اروپا اینکه یعنی دینی است؛بی به جهت دارد وجود اروپا
رضاخان و کوشش وی در پیدایش طبقه سوسیالیسم تخیلی و دمساز شدن با شرایط اجتماعی بود که می خواست خود را با اصالحات 

 (.1433می باشد )کسروی ،« یکدست تواناست»جدید همراهی کند . تعبیر وی از این اصالحات و نظام سلطه جدید ایرانی 

کسروی چیزی از تقی زاده کم نداشت، اال سیاست گری و بازیگری سیاسی ، این دو که از یک تبار آذری بودند ، از جهات علم و      
طالع و تحصیالت و سایر خصوصیات فردی و اجتماعی نیز شبیه هم بوده اند ، گرچه کسروی در معادالت سیاسی ، به علت ا

تقی زاده خصلتهای ویژه در بند و بست ها قرار نگرفت و اخالق خاص او مانع از رشد سیاسی اجرایش گردید . کسروی معتقد بود که 

او را بایستی نمونه ای از اختالط جنبه های ملی گرایی آرمانی و فکر «.ی می افشاند تخم اروپائیگر»فرد فرصت طلبی بوده و 
تجددگرایی در نظر گرفت . گفتمان وی نسخه اصیل ایرانی برای ورود به عرصه تجدد جلوه می کند ولی به دلیل خردگرایی افراطی 

 به بن بست ختم گردید.
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 مدرنیته و تحوالت فکري تقي زاده 

اده در خانواده روحانی به دنیا آمد . او در کودکی به فراگیری علوم حوزوی و علوم عقلی پرداخت و به دور از اطالع پدر به تقی ز     
زبان های خارجی و علوم جدید را نیز آموخت. از شانزده سالگی از نظام آموزشی متداول حوزوی دلسرد شد و به تدریج از آن روی بر 

ان با ورود افکار جدید به جامعه سنتی بوده که ایرانیان در برابر ورود مدرنیته اروپایی واکنش های متفاوتی تافت . عصر تقی زاده همزم
از خود نشان دادند . طرفداران غرب گرا خواهان تبعیت کامل از غرب بودند و طرفداران شریعت هم با در نظر گرفتن مبانی نظری 

ان دادند .گروهی بر عدم اقتباس از غرب و گروهی هم بر حفظ شریعت اسالمی و مشروطه غربی نقطه نظرات متفاوتی از خود نش

تقی زاده در چنین شرایط و محیطی رشد نمود. بعد از سخت گیری های محمد علی میرزا امکان اصالحات روبنایی تاکید داشتند .
او در و قفقاز سفر کرد و با افکار جدید آشنا گردید . ولیعهد در تبریز ، تقی زاده با هدف ایجاد روزنامه به استانبول و مصر و سوریه 

زد. می دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشت و هر دوره بنا بر حسب افکار و احوالش میل به سمتی می کرد و دست به فعالیتی ا رویداده

آرمان گرا ، میانه رو ، محقق و سیاستمدار کهنه کار.پدرش امام جماعت  :به گونه ای که می توان از چهار تقی زاده سخن گفت 
به دور از اطالع پدر اقدام به یادگیری زبان فرانسه  مسجد و از شاگردان شیخ انصاری بود. تقی زاده در پنج سالگی قرآن را ختم کرد.

و قبل از ایجاد تحول تجددگرایی قصد سفر به نجف برای نموده و با نوشته های طالبوف ، ملکم خان و دیگر تجددخواهان آشنا شد . ا

ادامه تحصیالت حوزوی داشت ولی با آشنایی افکار نو سر از قفقاز و ترکیه در آورد . او در سفر های خود کامالً با افکار تجددخواهی 
او را دستگیر کنند و سوگند خورد که با آشنا شده و متحول گردید . با فعالیت در مجلس و ضدیت با دربار ، شاه شخصاً دستور داد که 

در  1دستان خودش او را خفه می کند . اما تقی زاده از بیم جان به سفارت انگلیس پناهنده شدند . همچنین آشنایی با ادوارد بروان
کسروی در است .  افزایش فعالیت های سیاسی وی ... موثر بود . تقی زاده در جریان مشروطه فعالیت داخلی و خارجی مناسبی داشته
اهی و دسیسه بازی مورد اعتراض تقی زاده نسبت به رفتار ناشایست بعضی مجاهدین مشروطه خرده می گیرد که دلیل آن را ، خودخو

به جای آنکه از کوشش های مجاهدین خشنودی نماید و او نیز گرهی از کار بگشاید از همان آغاز رسیدن ، خشکه »وی می داند : 
و مجاهدین ایراد می گرفت ...به پرفسور براون نامه نوشته که نکوهش بسیار از ستارخان و  2د نشان داده به ستارخانپارسایی از خو

کارهایش کرده و او را لوتی و تاراجگر خوانده و از براون خواسته که چیزی در ستایش او ننویسد ... او مثل کبوتر دو برجه گاهی اینجا 

چار می بودند که پیروی از روش های مردان سیاسی انگلیس نمایند و بدگویی از مجاهدین که یکدسته و گاهی در لندن می زیسته نا
( .بهترین استاد تقی زاده پدرش به عنوان مرجعیت درجه اول تبریز ، در آموزش 1413)کسروی ،  «جانبازانی می بودند ، دریغ نمی کرد

پرداخته بوده که در آن زمان نگاه « معمول زمان »ده به آموزه های به ویژه . تقی زای فرزندان خود تالش زیادی می کردو یادگیر

بدبینانه به آنها وجود داشت از جمله : یادگیری علوم غربی و اندیشه های نوگرانه طالبوف و ملکم خان ، که تقی زاده از اندیشه های 
، ثریا ، پرورش ، حکمت و حبل المتین و سیاحت نامه اختر ممنوعه روزنامه هایی چون وی تاثیر فراوان یافته است و همچنین مطالب

ی ابراهیم بیگ و جراید منتشره در سایر بالد که بیشتر از طرف حکومت تعقیب می شد تا از طرف علمای دینی ، با توجه به اینکه 

کالتی بود که به خاطر مطالعه مخالفت پدرش می توانست علت دینی داشته باشد ، ولی علل اصلی این پنهان کاری های تقی زاده مش
 (.1419و انتشار افکار دموکراسی خواهی و ترویج قانون از طرف دولت ایجاد می شد )سیوری ، 

این نگاه در میان عده ای از علمای دینی رسوخ داشت و یادگیری این علوم را مساوی با بی دینی یا کمتر از آن بدبینی می 

)تقی زاده ،  قی زاده و فعالیت چاپخانه ای مورد اعتراض روحانیون و علمای دینی قرار می گیرددانستند چنانچه تاسیس مدرسه توسط ت

                                                           
 نویسنده و پژوهشگر انگلیسی بر روی ایران - 1
  یکی از رهبران مشروطه تبریز - 2
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ق توجه به علوم فرنگی دو  1411مطالعات تقی زاده در علوم عقلی و فرنگی بعد از فوت پدرش ، گسترش می یابد. از سال  (.1412
یلی زیاد مطالعه کردم و نیز تمایل زیادی به افکار سیاسی و آزادی عالوه بر کتب عثمانی ، کتب عربی و مصری را خ» چندان شد ؛ 

 (.1412)تقی زاده ، « طلبی پیدا کردم که به تدریج شدت یافت 

 مدرنیته و تحوالت شخصیتي تقي زاده
بعنوان پدرم تمام اوقاتش با عبادت می گذشت ... هیچ وقت قبول مهمانی نمی کرد از کسی چیزی نمی گرفت . مگر گاهی »     

وجوه بریه از اشخاص معدودی .... پدرم با دیوانیان معاشرت نمی کرد و به شدت از اختالط با آنها پرهیز داشت ...در تربیت اوالد 

سخت گیری زمان قدیم را داشت و به طریقه ی افراطی و دور نگه داشتن آنها از سرگرمی های جوانان ، سلوک می کرد ، یکی از 
شدید از غوغا و تعصبات مذهبی بود او به بسیاری از حرفهای روضه خوانها اعتقاد نداشت ... ولی نه با مبارزه و خصایص پدرم اجتناب 

مآبی برای نجات  زاده راه دیگری جز فرنگی تقی( .1412تقی زاده ، «)طعن و تکفیر فرق مذهبی دیگر ، هیچ وقت همراهی نمی کرد 

اینجانب در تحریض و » ر دوران میان سالگی از موضع خود عقب نشینی کرده می گوید : البته او دایران سراغ نداشت )بهمنیار،(.
به تمدن فرنگی را در چهل سال قبل بی پروا انداختم که با « تسلیم»تشویق به اخذ تمدن مغربی پیشقدم بوده ام ... اولین نارنجک 

پوست کنده فرنگی مآب شدن مطلق « اخذ تمدن غربی»بیر مقتضیات و اوضاع آن زمان شاید تندوری شمرده می شد . و به جای تع

ظاهری و باطنی و جسمانی و روحانی را واجب شمردم و چون عقیده قدری افراطی دانسته شد ، در تاریخ زندگی من مانده ، اگر تفسیر 
زاده لزوم توجه به فرهنگ و تمدن ( . تقی 1419تقی زاده ،«)و تصحیحی الزم داشته باشد البته بهتر است که خودم ...به آن بپردازم 

غربی را مورد توجه خاص قرار داده و هر چند که در ابتدا افراطی عمل کرده بود ولی به تعدیل نظرش پرداخت ولی هیچ وقت اخذ 

د داشته نه تمدن غربی را انکار یا رد نکرد و ضرورت آن را مورد تاکید قرار داده است اما به جنبه های مثبت این فرهنگ و تمدن تاکی
( .تقی زاده همواره تغییر عقیده می داد گاه تمایل به کشوری و گاه بر عکس تقیه می نمود . رائین در 1419همه ی آن)تقی زاده ،

جریان متمم قانون اساسی و تدوین آن معتقد بود که جریان فراماسونی که تقی زاده و...ماموریت داشتند حوادث و ماجراهای ساختگی 

(. علوی معتقد است که 1411مردم به وجود آورند تا شاه قاجار رابطه نوشتن قانون اساسی جدید موافقت کند ) رایین،  برای هیجان
علت مخالفت روحانیون با تاسیس مدرسه نه به خاطر خود مدرسه بلکه به دلیل افکار موسسین آن بوده که به تقلید از روشنفکران 

روشنفکری دانسته و به این اسم با دین و مذهب مخالفت می کردند و آن دو را غیر قابل جمع غربی دین ستیزی را از مهمترین اصول 

در این زمان تقی زاده کسوت روحانیت به تن داشت . هدف وی از ترویج مدرسه ، مخالفت با دین نبود (.1431می دانستند )علوی ، 
ده است . او با نگاه تیزبین ، مقوله های زیادی از جمله استبداد بلکه ترویج اندیشه هایی از جمله آزادی ، عدالت و دموکراسی بو

حاکمان و سوء استفاده برخی علما از دین و عقب ماندگی مسلمانان را به چالش می کشید . قطعاً این مساله می توانست مورد مخالفت 

رار گیرد . و محملی برای اتهام زنی بی دینی نیروهای حاکم بر جامعه که در راس آنها سلطنت قاجار و برخی علمای دینی بودند ، ق
باشد . تقی زاده مثل کسروی هیچ وقت اسالم را مورد تمسخر قرار نداده و می گفت در عین حال که باید هویت ایرانی را حفظ کرد به 

د از تقی زاده پرداخته خاطر عالقه ی مشترک نژادها و اقوام مختلف ایران یعنی اسالم می توان به آن تمسک جست . کسروی به ایرا

( .تقی زاده هیچ وقت دین را غیر مفید و بی فایده 1413و او را جزو شخصیت های فرصت طلب و میوه چین می دانست)کسروی ، 
نمی دانست اما با آموزه های غلطی که بر مرور زمان وارد شده بود به شدت مخالفت می کردند . او هم مثل کسروی به سکوالریسم 

شت . در بررسی افکار تقی زاده جایگاه ناسیونالیسم و احساسات ملی گرایانه و رعایت آن از طرف تمام آحاد جامعه تاکید کرده اعتقاد دا

 ( .1419و معتقد بود اگر این نوع تفکر مبتنی بر تعصبات قومی باشد برای مملکت مضر خواهد شد )تقی زاده ، 
ل زندگی به انگلیس داشته و شاید منویات آنها را در ایران اجرا می کرد ولی بعدها به نظر می رسد تقی زاده گرایش شدیدی در اوائ

می خواست از انگلیس برای محدود کردن روسها استفاده کند . تقی زاده ادامه می دهد : از اول مایه ی اطالعات و فهم سیاسی من 

و می خواندم و در مسیر زندگی سیاسی من تاثیر کرد) تقی  صدی هشتادش از ملکم خان بود از همه جا کتابهای او را پیدا می کردم
او تقلید از اسلوب مجالس غربی را تجویز می نمود . البته یکی از دالیل آن ، غیر مبین بودن قوانین اسالم در جوابگویی (.1412زاده ، 
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( 1433معه بوده است )میرزا صالح ، به بسیاری از مسائل دانسته بخاطر کم کاری علمای دینی در تطبیق دین با شرایط روز جا
ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و »؛ ای از آن هنوز بر سر زبان هاست  ای نوشت که جمله زاده مقاله تقی.

ای  و در مقابل عدهگرا و خواهان پیشرفت ایران توصیف نموده (. عده ای او را قدیس، روشنفکر، تجددخواه و عمل1293)کاوه، « بس
از تمدن و تجدد ش . وی منظوربود تجدد و متمدن ساختن ایران وی ، ، وابسته و خود فروخته خواندند. هدف اصلی  او را غرب زده

از تمدنی که غایت آمال باید باشد، تنها با سوادی اکثریت مردم و فراگرفتن مبادی علوم یا تبدیل  ممنظور» ؛  کندگونه بیان میاین

ادات و لباس و وضع و معیشت ظاهری آن ها به عادات و آداب غربی نیست بلکه روح تمدن و فهم و پختگی و رشد اجتماعی و روح ع
تساهل و آزادمنشی و آزاد فکری و به خصوص خالص شدن از تعصبات افراطی و متانت فکری و وطن دوستی محکم ولی معتدل و 

قصد تقی زاده ترویج تمدن (.1449زاده،  )تقی«ایم  که هنوز به این مرحله نزدیک نشدهشهامت و فداکاری در راه عقاید خود است 

اروپایی ، جهاد بر ضد تعصب ، خدمت به حفظ ملیت و وحدت ملی ، مجاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی ... بوده است . 
نگردند ، نفوذ و حتی لشکر کشی یک دولت خارجی در ایران استمرار او معتقد بود ... تا زمانی که ایرانی ها تربیت نشوند و با سواد 

( . خطای بزرگ تقی زاده اینجا ناشی شد که 1291خواهد داشت و اگر روس ها بروند ، عثمانی جای آن ها خواهند آمد )کاوه ، 

عناصر هویتی صرفاً وابسته به مقوله ( .نوع نگاه او به ملیت ، دین و سایر 1412را یکی انگاشت)انتخابی ، « غربگرایی»و « تجدد»
اجتماعی ایران و غرب را مورد توجه قرار  –تجدد بود و برای نیل به آن تعریف و تجویز می شد ، بدون آن شرایط و ساختار فرهنگی 

ورم به دهد ؛ به گونه ای که در عرصه ی مذهبی نیز تجربه ی تجدد غرب را مالک و معیار می دید و اسالم را نیازمند یک رف
می دانست . همین واقعیت است که وی را در حد یک مقلد فرایند توسعه در غرب تنزل می دهد . در عرصه  1اصطالح پروتستانیسم

ی مذهب کاستن از دامنه ی شمول و نفوذ دین در حوزه های حیات اجتماعی و تنزل آن به رابطه های فردی و خصوصی میان انسان 

به تقلید از غرب بود . لذا مفاهیم قدسی و رازآمیز به سوی عرفی شدن و سادگی سوق می یابند و جدایی  و آفریدگار اوست که این هم
دین و سیاست پیامد منطقی آن است . در حوزه ی سیاسی با دگردیسی نظریه ی قدرت ، مشروعیتی جدید شکل می گیرد که مبنای 

( .تقی زاده اوضاع موجود را به خوبی نقد می 1413ملی است )میالنی ،  آن قرارداد اجتماعی برخاسته از اراده ی عمومی و حاکمیت

کرد ولی هیچ گاه نقشه ی دقیق و صریحی جهت پیشرفت کشور ترسیم نکرد و بیشتر با کلی گویی به دنبال این بود که کشور در 
همکاری با رضا شاه تنگی معیشت بود تمام زمینه ها همانند غرب شود. نقصان مالی چالش بزرگی در زندگی وی بود . عامل اصلی 

ها  ریشه همه این خرابی»زاده در مورد اوضاع نابسامان ایران می نویسد: تقیچیزی که در تمام عمرش با آن دست و پنجه نرم کرد . 

، همگان  داخته بوددر دوره ی قاجاریه است و سکون و سکوت اصلی ایران در مسیر تاریخ در دورانی است که ناپلئون دنیا را به لرزه ان
،  در واقع (.1921)کاوه، « در حال پیشرفت بودند، در حالی که هنوز دولت ایران مشغول خواب و لقب فروشی و خوش گذرانی بود

های یک زنجیر، شاکله ی گفتمان زاده در کنار نگاه ناسیونالیستی او و درکی که از دولت مدرن داشت، همچون حلقه تجددگرایی تقی
زاده با مدرنیته ی  داد که محتوای این گفتمان بعدها توسط رضاشاه پیاده شد. در خصوص سنجش افکار تقی شکل می جدیدی را

سیاسی و ناسیونالیسم، گرچه عناصر مدرنیته ی سیاسی در اندیشه های او بیش از همه ی روشنفکران این دوره به چشم می خورد، اما 

همایون کاتوزیان معتقد است کند .ر به سبک رضاشاه او را از مدرنیته ی سیاسی دور میگرایش او به ایجاد یک حکومت مرکزی مقتد
او توهمات قدیم خود را از دست داده »؛  اگر تقی زاده همان تقی زاده دوره جوانی بود، با گرسنگی می ساخت و دست بر نمی داشت

عد توهمات خود را نسبت به عصر جدید از دست دادند، حاضر بود. گذشته از این، عصر عصر جدیدی بود و خیلی ها که تا ده سال ب
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خود تقی زاده باالخره هر یک به ... بودند که در چهارچوب یک حکومت مرکزی مقتدر برای اصالحات و نوسازی کار کنند؛ تیمورتاش
تقی زاده «ستبدادی گرایید.نحوی رانده شدند؛ چون حکومت مرکزی مقتدر و به اصطالح فرنگی، دیکتاتوری به سرعت به سنت های ا

کرده است. او همیشه از روسیه بیشتر از انگلیس نگران بود و همیشه در «افسد»و در مقابل از روسیه تعبیر به«فاسد»از انگلیس تعبیر به
به خاطر زندگی خود در تالش بوده که با نزدیکی به انگلیس از تجاوزات روسیه به ایران و نفوذ آن جلوگیری نماید. چون انگلیس 

حفظ منافعش در هند حاضر بود از ایران به عنوان سنگر دفاعی در برابر روسیه استفاده کند و این سیاست می توانست به ایران کمک 

کارتوزیان می گوید ً هر چقدر به سن تقی زاده افزوده می شود ، بر محافظه کاریش نیز اضافه می گردد . به نحوی که اگر مسئله کند.
داد دارسی در سال های جوانی او اتفاق می افتاد ؛ با عملکرد کامالً متفاوت مواجه می شدیم مطمئناً با آن مخالفت می کرد تمدید قرار

 ( .1433)کاتوزیان ، 

 

 نتیجه گیري

در ی این چالش تغییر اساسی ورود مدرنیته در عصر کسروی و تقی زاده چالش هایی ناسیونالیسم ایجاد نمود . یکی از نمونه ها 
، دیدگاه و عملکرد در مواجهه با اسالم بود. کسروی با الهام از مدرنیته و قبول برخی پارامترها در چارچوب فرهنگ بومی عقیده

اقداماتی را در راستای اصالحات انجام داد. اشتباه او این بود که مدرنیته را از اصالح دینی شروع نمود . وی در حوزه ملی گرایی 
پدر تقی زاده مثل کسروی در امورات مذهبی سخت گیری کرده و از تربیت ریشه ای فرزند برای ایجاد ثبات است. های داشته موفقیت

فکری و... غفلت می کند. مطالعه علوم نوین و آشنایی با افراد تجددخواه و شروع نهضت مشروطه و مشارکت و مسافرت های اجباری 

او در اول معتقد به تقلید کامل از اروپا بود ولی به تدریج بعد از میان  جدید می شود.به قفقاز و فرنگ باعث آشنایی کامل با دنیای 
سالی از اعتقاد خود کمی عدول کرده مدرنیته را درچارچوب فرهنگ بومی وملی طلب می کند. تقی زاده مثل کسروی از اسالم 

. به نظر می رسد شرایط محیطی ، خانوادگی، حترم می شمردو مبانی اسالمی را مبرنگشته بود و مانند وی علیه اسالم مبارزه نکرده 

عدم آگاهی روحانیون با علوم جدید و عدم مقابله اصولی با مدرنیته و نداشتن طرح و ایده مناسب موجب نفرت و جدایی این دو از 
ایی که تازگی خاص خود را اجتماعی داخلی، آشنایی با تجدد اروپ سلک روحانیت و پشت کردن به اسالم می شود. همچنین تحوالت

داشت در چالش با جامعه سنتی و اندیشه های پوزیتیویستی قرن نوزده ، ارتباط با شخصیت های مختلف داخلی و خارجی دگراندیش و 

چالش اسالم گرایان با  ویژگی های خاص شخصیتی از عمده عوامل موثر در سیر تحول اندیشۀ نامبردگان به شمار می رود.
و ارائه ایده جدید ناسیونالیسم در جامعه در آن شرایط موجب سردرگمی جامعه و سرخوردگی مردم گردید. تاثیر تفکرات تجددخواهان 

جدید بر روشنفکران موجب شد سه دسته از روشنفکران ایجاد شود : برخی روشنفکران ، اسالم گرایان سنتی را به باد انتقاد گرفته 

رخی دیگر قوانین و مزایاهای غرب را که موجب رشد بودند باید گرفته با مذهب جامعه تطبیق تجددخواهی را درمان جامعه دانسته ب
داده پیاده نمود و برخی هم معتقد بودند مذهب موجب پس روی شده احیای ناسیونالیسم ایرانی و ارائه الگوی جدید پیشرفت در 

 فکرات موجبات در هم ریختگی فرهنگی و اجتماعی جامعه گردید. این تچارچوب داخل ایرانی می تواند برای رشد جامعه مناسب باشد. 

به هرحال یکی از مسایل مهم در زندگی کودک عالوه بر اضطراب اساسی که مادر زادی نیست ، بلکه تحت تاثیر عوامل 
رنای ، شخصیت محیطی و اجتماعی همچون نگرش سلطه گرانه ، فقدان حمایت ، فقدان محبت و رفتارهای متغیر است .به نظر هو

می تواند در سراسر عمر تغییر کند و هیچ چیز در رشد کودک کلیت ندارد. او به تاثیر شیوه رفتار والدین و پرستاران با کودک در حال 
رشد ، ابراز می کند که هر گونه گرایش کودک نتیجه رفتارهای اطرافیان و همه چیز به عوامل محیطی و اجتماعی وابسته است . 

انده در دنیای تهدید کننده در جست و جوی امنیت خاطر است و تنها نیروی محرک رفتار انسان نیاز به سالمت ، امنیت و کودک درم

رهایی از ترس است . عواملی وجود دارد که که از طرف جامعه و به خصوص خانواده در کودک ایجاد اضطراب و احساس ناامنی می 
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لط زیاد ، بی توجهی ، رفتار بی ثبات ، بی احترامی به احتیاجات کودک ، توجه به محبت بیش از کنند . اهم این موارد عبارتند از : تس
حد ، نبود گرمی و صمیمیت کافی ، تبعیض ، محافظت شدید ، واگذاری مسئولیت زیاد و یا عدم آن ، پرخاشگری و خشونت برای 

یا محیط ظاهر می شود ، بالطبع فرد شیوه های گوناگونی  کسب احساس امنیت هنگامی که این اضطراب تولید شده توسط اجتماعی
برای کنار آمدن با احساس های اضطرابی خود به کار می بندد که برخی از شیوه ها ممکن است به صورت ویژگی های قوی در 

ناسی هورنای در می یابیم شخصیت فرد در آیند و به نیازها تبدیل شوند . در بررسی محیط و خانواده کسروی و تقی زاده از نظر روانش

که شرایط محیطی و خانوادگی در گرایش و تغییر رفتار و حتی تغییر دیدگاه در بزرگی نقش به سزایی داشته است . مخالفت پدر با 
روضه خانی و برخی خرافات و... در ایجاد انگیزه در پسر در شرایطی محیطی آن زمان تاثیر می گذارد . تقی زاده از برادرش و 

 ستانش تاثیر پذیری زیادی در گرایش به علوم جدید و تجددخواهی داشته است. دو

البته شرایط محیطی و زمانی هجوم تفکر جدید و وجود تعصب خشک سنتی بدون ارائه پاسخ مناسب و مقابله شدید و خشک و 
سه دوره ؛گرایشات اسالمی تا شانزده سالگی ،  بدون دلیل در تغییر نگرش یادشدگان موثر بود . دوران زندگی تقی زاده را می توانیم در

ورود بی مهابا به عرصه سیاست و آزمون و خطاهای گرایشات مدرنیسم تا چهل سالگی و آخر گرایش ناسیونالیسم ایرانی بیان نمود . 

دریغش جهت  ای بیه اش به تجددخواهی ، تالش های تند و گاه متناقض او در زندگی سیاسی و نظرات جسورانه فراوانی و عملکرد
زاده نخستین متفکر که از تعریف  تقیحفظ فرهنگ ایرانی و اشاعه و تقویت آن ، همگی در کنار هم بایستی مورد قضاوت قرار گیرد. 

رود و به لزوم دگرگونی واقعی جامعۀ ایران، با مدرنیزاسیون به معنای تغییر و تجدید نظر در نهادهای اجتماعی و اقتصادی جلوتر می

اخذ تمدن غربی ضروری می» زاده برای بریدن از جمود عصر سنت و رسیدن به تجدد،  رسد. در نهایت تقیجه به جوهر مدرنیته میتو
زاده در پی آن بود نه تنها فرنگی  نظر نگارنده، آنچه تقیبنیاد. به کند تا خودباختۀ بیاما بیشتر در لباس یک نوگرا ظهور می« . دانست 

 های سنتی عقالنی بود.، بلکه ایجاد تمدنی جدید بر پایه کردن ایرانیان
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The Effect of Modernism on the Intellectual Developments of Kasravi and Taqizadeh Based 

Hermeneutics and Horney’s Personality Psychology  
*
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Abstract 

Iran's exposure to modernity has been one of the controversial debates over recent decades in 

Iran's intellectual atmosphere. These discussions can be examined and analyzed from different 

angles by creating different perspectives among intellectuals. The space of the nineteenth 

century, the infiltration and breach of modernity, have been accompanied by many intellectual 

challenges, regardless of internal issues. The challenge of traditional Islamists and Iranian 

nationalism has caused some traditionalists such as Seyyed Ahmad Kasravi and Seyed Hassan 

Taghizadeh, both of the traditional clerics, to undergo a profound dissent in terms of personality 

psychology. The present article addresses the causes and factors and it would test the hypothesis 

that the environmental conditions, the immature and inflexible education of the family, the 

psychological impact of others and some of the traditionalist prejudiced encounters with the lack 

of ideas and a new pattern in those circumstances, leads to dissent, and later even Confronting 

Islamists has been among these people. 
Key words: Horney Psychology; Modernity; Islamism; Nationalism; Hermeneutics; Kasravi and 

Taghizadeh 
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