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 2پویش پراشی - 1احمدرضا بردبار


 2/4/7931پذیرش:-72/74/7934دریافت:



 چکیده
 بحراندر با ایدئولوژیناخودآگاه ارزشیخودمواجهمیساختار بینظام ارزششود؛

ارزششدننظامهااست.نقطهآغازبیشدننظامارزشیوغیبتمعناازبارزتریناینبحران
بر برایغلبه تاریخحیاتانساناست. نهیلیسمخفتهدر بروزدوباره ارزشیوغیبتمعنا،

گوییاست؛اندیشهاسالمیپاسخنهیلیسم،هرایدئولوژیباتوجهبهمتناندیشهخوددرصدد
نیزازاینقاعدهمستثنینیست.اندیشهاسالمیدرگیرباسیطرهنهیلیسمیاستکهنظاممعنایی

اندیشه دیگر مانند را اندیشه این ارزشی وو تکنولوژی است. داده قرار حمله آماج ها
تواندیشهاسالمیدرگسترشبدونمرزآگاهی،راهرابراینفوذنهیلیسمهموارکردهاس

 معنابخشی مسیر بین، بازارزشاین پیو را سازی است. نمودهایگرفته از یکی
درجنبشبازارزش واندیشهسازیومعنادهینودراندیشهاسالمی، هایافراطیآشکارها

هاییهاوگروهشودوسازمانگراییاسالمیبهآناطالقمیشدهاستکهعنوانکلیافراط
رود.وجهبارزاینشمارمیگراییبههاییازاینافراطونالقاعده،طالبانوداعشنیزنمونهچ

میاندیشه بیانیموجز با واقع در خشونتاست. زبان افراطها داشتکه بیان گراییتوان
افراط مقایسه پژوهش این هدف است. نو نهیلیسم سیطره منطقی نتیجه گراییاسالمی،

یلیسماستکهبااستفادهازروشمطالعهتطبیقیصورتپذیرفتهاست.اسالمیونه


سازیگراییاسالمی،تکنولوژی،نهیلیسم،غیبتمعنا،بازارزشافراطواژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسأله
نمادسازی به توجه با ایدئولوژی میساختار انجام دستهاییکه زمان مرور به خوشدهد

اینچالشمی بحرانمعنادرتغییرارزشچالشازبیشود؛ شدنتدریجینظامارزشیگرفتهتا

کشد.اگراست.بحرانمعنامرحلهنهاییبروزنهیلیسماستکهکلساختاراندیشهرابهچالشمی

کندوپیروانخودراازرنگشدنمیدراینچالشنهیلیسمپیروزشود،ایدئولوژیشروعبهکم

یکدستمی راهدهد. از ایدئولوژیبرگزیدهی سویپیروان از نهیلیسم بر برایغلبه هاییکه

بامی مقابله و ایدئولوژی حفظ برای بازگشت این در است؛ نخستین متون به بازگشت شود

افراطنهیلیسم،هرگونهتعبیروتفسیرازمتونمقدسممنوعمی گرایینوعیازبازگشتوشود.

گرابرایداند.ایدئولوژیافراطکههرگونهراهیراجهتانتقادبستهمیباوربهتقدسمتوناست

میحفظآرمان استفاده تمامیابزارهایممکن از تاهایخود تبلیغاتفرهنگیگرفته از کند؛

راهبهباکوشدمیتروریستحلنهاییبرایمقابلهباتغییرنظامارزشیاست.گروهترور.ترورراه

پیشراخودمقاصدواهدافایدئولوژی،یکچهارچوبدرتروریستیتبلیغاتیزارکارانداختن

گراییدرگردد.افراطگراییبازمیهایمهمتروریسمبهافراطرواستکهیکیازریشهازاین.برد

افراط بین این در و دارد وجود ایدئولوژی از شکل محسوسهر مذهبی است.گرایی تر

درادیانتوحیدیوغیرتوحیدیهموارهوجودداشتهاستکهمطالعهموردیگراییمذهبیافراط

استوارهایتروریستیافراطهاوسازمانگراییاسالمیوبررسیگروهاینپژوهشبرافراط گرا

گردد؛درسازیبازمیاست.رادیکالبودنرویکرددرهرایدئولوژی،بهتالشجهتبازارزش

ایدئولوژیاسالمیدربرخوردباگسترشجهانیتکنولوژیدچاربحرانهایارزشیحقیقتپایه

بی گراییاسالمیشودودراینبینافراطمعناییونهیلیسمهمراهمیشدهاستواینبحرانبا

گوییبهگسترشنهیلیسمبرآمدهاست.هدفنویسندگانآناستکه،بااستفادهازدرصددپاسخ

فزون بهواقعیت)حادنظریه نهیلیسم باب در بودریار ژان پستواقعیت( تحلیلی درعنوان مدرن

گراییاسالمیبانهیلیسمبپردازند.اندیشهسیاسیوروشمطالعهتطبیقیبهبررسیتطبیقیافراط

بررسیافراط اینپژوهشتنها در پاسخگراییاسالمیبهتالشنویسندگان از یکی هایعنوان

گراییدردورانکنونیبیشترنمودهمعنااست؛آنهمبهسبباینکهافراطاندیشهاسالمیبهمسأل

هاییدیگربههاییکهاندیشهاسالمیازنگاهپیداکردهاست.همچنینبایدبیانداشتکهبهپاسخ

گراییاسالمیمسألهمعنادادهاست،بهسببگستردگیورودنشدهاستوتنهابهبررسیافراط

یکبه بهعنوان اسالمی اندیشه که است بدیهی است. شده بسنده پاسخ، نمودهای از سببی
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هاییگوناگونبیانکردهاستوهرپاسخجایبودنساختارفکری،پاسخگستردگیوچندجانبه

تعمقبسیاردارد.



 ادبیات نظری و مطالعات پیشین

 ادبیات نظری

تق دربرگیرندهویتمیفرآیندتحلیل،خود،کارکردطبیعیمغزانسانرا کند.تحلیلمعموالً

7931:79هااست؛اگرچهممکناستچنینبرچسبیرادریافتننماید)هوور،خلقمدل در(.

سهدستهپرسشروبروهستیم با نخست،بررسیمفهومی، چیزهاییپرسش. چه هایساختاری:

بهچهنحویدستبهتعاملباهایپویایی:ایناجزاپرسشدوم،کند؟گذاریمیساختارراپایه

چهمنابعیانرژیپرسشسوم،زند؟خودوجهانبیرونیذهنمی راورانههایرشدوتحول:

واقعیتتنیده،همبهسطحسهالکانژاکنظراز7شود؟میآنکندوباعثعملکردایجادمی

دیگریاهمیتحائزبسیارحثبهمچنین.واقعیامروخیالیامرنمادین،امر:سازدبرمیراانسانی

است«بزرگدیگری»بحثداشت،اشارهآنبهبایدکه میسرراپژوهشتحلیلکهاینکته.

-(.سوژه7934:74ژیژک،)کندمیعملنمادینسطحدربزرگ،دیگریکهاستاینکندمی

گذارد.میوجودصهعربهپابزرگدیگریِبارابطهدرودیگرانطریقازتنها-ناخودآگاهسوژه

بزرگدیگری.شودمیپدیداربزرگدیگری(محمل)مکاندرسوژهکهدهدمیتوضیحالکان

نیستماسوبژکتیویتهبهتشبیهقابلکهاستمطلقیدیگربودگی نمادیننظامیبزرگدیگری.

درونیراخودمیلآن،طریقازکهاستمااطرافیانامیالوکالمهمچونبزرگدیگریاست؛

(.7931:711هومر،)کنیممیدرونمتوجهو

استارتباطدربزرگدیگریباهموارهاسالمیگراییافراط شاملبزرگدیگریاین.

وسوسیالیسملیبرالیسم،سکوالریسم،اندیشه است... باکهدیگریایاندیشهنظامهراساساً.

در.گرددمیبدلبزرگدیگرینوعیبهدبگیرقرارایدئولوژیکتعارضدراسالمیگراییافراط

محورسنتنظامدرراتحقیرحسهموارهخودمنسجمسیاسینظامبابزرگدیگریبین،این

انگیزدبرمی دیگریسویازشدهواقعحملهموردارزشینظامشدنسستتحقیر،ایننتیجه.

برای.رانهیلیسممعنا،حرانبوداردپیدررامعنابحرانارزشی،نظامشدنسست.استبزرگ

نظامینهیلیسم،برغلبه جنگازسازی،بازارزشاینکند؛میسازیبازارزشبهشروعهر
                                                                                                                                               
1. http://ravanshenasionline.persianblog.ir/post/122 
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است.تغییردرتروروخشونتزبانکارگیریبهتاگرفتهتبلیغورسانهتسخیرایدئولوژیک،

میافراط همچونگناه بزرگرا زندگیدیگران افراطگرایان زندگیازعمیقاًرایانگپندارند.

دهندشوندوپاسخمیمیتحریکآنبادهند،مینشانتوجهآنبهرنجند،میناباورانآلودگناه

.(7939:9ژیژک،)

برایفهمنظریهبودریارهموارمی را بودریارازاصطالحرمزاستفادهاینمقدماتراه کند.

بانامیرمیپذکند؛رمزنادیدهگرفتنواقعیتراامکانمی «7واقعیتفزون»کندکهبودریارآنرا

کندکهحاکمیترمزبهتمامیشبکهاجتماعبیانداشتهاست.بهلحاظاجتماعی،بودریاربیانمی

:7934برد)لچت،واقعیت،تفاوتبینامرواقعیوامرخیالیراازبینمیکندوفزونسرایتمی

گیرشدهاستودرگراییاسالمیباآنگریباناستکهافراطایواقعیتهمانایده(.فزون923

هابستهاست.واقعفهمتفاوتامرواقعیوامرخیالیرابرآن



 مروری بر مطالعات پیشین
دربحثنهیلیسمآثارگرانچهدربحثافراط قدریبهرشتهتحریردرآمدهگراییوچه

شود.آثاردرهرحوزهاشارهمیاست.بهطورخالصهبهسهنمونهازاین

دکمجیان هرایر عنوان با کتابی جنبشدر عرب جهان در معاصر اسالمی بررسیهای به

میافراط اسالمی وگرایی اسالم حوزه در نویسنده این داشتکه بیان باید همچنین پردازد؛

ایتألیفکردهاست.هایاسالمیآثارارزندههایمربوطبهجنبشبحث

بابجنبشحمید در کسانیاستکه جمله بررسیاحمدیاز پژوهشو هایاسالمیبه

ازایننویسدهنیزکتاب هاومقاالتیچندچاپشدهاستکهدراینپژوهشازپرداختهاست.

استفادهشدهگراییاسالمیناکامدرستیزباتاریخدیدگاهوگزارش:نگاهیبهپدیدهافراطمقاله

است.

دربخشیباعنوانبیداریاسالمیدرگسترهسیاستجهانیسرویدرکتابخواجهرضاغالم

گراوبویژهطالبانپرداختهاست.اینکتابهایافراطبهبررسیاندیشهسیاسیگروه«تروریسم»

گراییارزندهاست.هایکنونیافراطهایفکریودگرگونیدرآشناییباریشه

نظ را نیچه میریهفریدریشویلهلم نهیلیسم خودپرداز آثار بزرگدر اندیشمند این دانند؛

نیچهدرکتاب است. نهیلیسمدرگیربوده پدیده با معطوفبهقدرتهمواره ونیزکتاباراده
                                                                                                                                               
1. Hyperreality 
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بیشتربهاینموضوعپرداختهاست.دجال

ژهحجماستامابهطورویداردکههرچندکمعبورازخطارنستیونگرکتابیتحتعنوان

ایبسیارجدی،ازبهبحثنهیلیسمپرداختهاست.اینکتابازجهتتبییننهیلیسمبهعنوانپدیده

اهمیتشایانیبرخورداراست.

کتابژانبودریار یکیاز در نام با ازروحتروریسمهایخود تروریسم بررسیپدیده به

اینکتابدرچهارچوبنظریپدیدگاهیپست رسانژوهشبسیارکمکمدرنپرداختهاست.

است.

هاییکهدراینزمینهوجوددارد،متنوعبیانشدهاست.گاهریشهگراییدرنوشتهریشهافراط

اند،گاهدرپیوندبامسائلجهانیشدنو...؛اینپدیدهرادرساختارهایایدئولوژیکبیانکرده

ایمتفاوتبیانشدهاست.پژوهشهگونههابهمچنیندرزمینهنمودهاوآثارنهیلیسمنیزدیدگاه

میانافراط تا مقایسهکنونیتالشدارد نهیلیسمازسویدیگر، ایتطبیقیگراییازیکسوو

گراییبپردازد.اینامربهعنوانهاینهیلیستیافراطانجامدهدوباتحلیلوبررسیبهبیانریشه

میمهم پژوهشنمود نوآوری چراکهترین نوشتهیابد؛ بین حوزههایگراندر دو هر در قدر

خوردوتنهاگراییونهیلیسم،پژوهشیمنسجمدرموردارتباطایندوپدیدهبهچشمنمیافراط

اند.پارچگیبهبیانمقایسهایندوپدیدهپرداختههاییکوتاهوبدونیکنوشته



 شناسی روش
داردمحوریجایگاهیونقشانسانیعلومپژوهشدرتطبیقیروشمطالعه ازروشاین.

ازهاتفاوتوهامشابهتفهمدرصددکـهاسـتاجتماعیوسیاسیعلومدرهاروشترینقدیمی

استمقایسهوتطبیقطریق -اجتماعیدادهایرخوهانظامبیندرهاتفاوتشناساییهدف،.

درشدهمشاهدهسیاسی-اجتماعیهایپدیدهازایپارهبرهاتفاوتاینتأثیربررسیوسیاسی

نهاماتطبیقیهستند،هاروشتمامیکهباورنداینبرروشاینطرفداران.هااستنظامایندرون

درهاروشتریناصلیازیکیتطبیقیروشگفت،توانمیعلمیتحلیلیبابلکهشدت،اینبه

تصورقابلمقایسهبدونتفکر.اسـتتاریخی،وتطبیقیشناسیجامعهدربویژهانسانی،علومحوزه

میانمقایسهبهنیست.ارسطوپذیرامکاننیزعلمیپژوهشواندیشههیچمقایسه،غیابدرونیست

اندپرداختهغیریونانیویونـانیجهـانمیـانمقایسـهبههرودتویونانگوناگونشهرهایدولت
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4ومارش7کیمک.(7933اری،بهنقلازغف7913:431مارش،ومککی)
بهدوعلتتحلیـل 

ضـروریمـی بـرایاجتنـابازقومنخست؛داننـدتطبیقـیرا تحلیل9مداری، برای،در ودوم،

به7913:434مککیومارش،)هاها،مفاهیموفرضیهدهیمجددنظریهایجادآزمونوشکل

هایشرایطیاپیامدهاهاوتفاوتوتبیینمشابهتتحلیلتطبیقیبهمعنایتوصیفنقلازغفاری(.

بزرگ اجتماعی واحدهای بین مقیاسدر ملتمانند فرهنگمناطق، و جوامع ایناهاها، ست.

جامعهفرهنگـیدرمـردمهاییچونتحلیلبینتعریفبازتابسنت تحلیـلدر شناسی،شناسـی،

تحلیکشوریجامعهتحلیلبین سیاسی، علوم تحلیـل-ـلتـاریخیایدر تـاریخو تطبیقـیدر

(.Smelser, 2003: 645ت)تطبیقیدرروانشناسیاسروانشناسـی


 تعریف مفاهیم

 گرایی افراط
بهالتینیزباندر"گراییبنیادگرایییااصول"ایازبنیادگراییاست.واژهگونه2گراییافراط

پروتستانمذهبدروندرمباحثاتیدرباریننخستبرایاینواژه.استواساسشالودهمعنای

رفتکاربهبیستمقرناوایلدرمریکایی،ا هایپروتستانمیالدی،7374و7371هایسالبین.

خطاناپذیریتأییدبهآندروکردندمنتشر"مبانی"عنوانباراهاییجزوهانجیلی،رشتهکلیسای

مسیحیت،ازجدیدایتفسیرهبرابردرمقدسکتابنصحقیقتیا :7913هیوود،)پرداختند

آنخصوصبهمذهبی،متعصبینمورددرگذشتهدرکهاصطالحیقدیمیاستبنیادگرایی(.234

نیستند،مقدسکتابدرانحرافیوتفسیرتعبیر،گونههیچپذیرفتنبهحاضرکهمسیحیانیازدسته

7914طلوعی،)شدمیکارگرفتهبه اصطال973: گراییچنانگستردهاستکهبحثحافراط(.

به آن مصادیق و نمیدرخصوصمفاهیم استو رایج پژوهشگران میان وسیعی درنحو توان

افراطمقاله ابعادوجوانبآنپرداخت. همه به ایدئولوژیایکوتاه برمبتنیسیاسیگراییدر

تواندراستکهمیدنیویمنظابرخداحاکمیتبخشیدناستقرارهدفبادینکردنسیاسی

بااین7939:217لیپست،)تعدادزیادیازادیانجهانمشاهدهکرد درگراییافراطواژهحال،(.

طرحیاحرکتنوعیعنوانبهواستجهانبزرگادیانتمامیبامرتبطآن،معاصرکاربرد

 مقدسهایابکتمتوننصحقیقتمحضادعاییکنهآید،میشماربهمذهبی-سیاسی
                                                                                                                                               
1. Mackie 
2. Marsh 
3. Ethnocenterism 
4. Extremism 
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(.7933:911گریفیتس،)

هایشود.بهطورکلی،واقعیتهایعالمتنهابهدنیایملموسپیرامونمامحدودنمیواقعیت

آن همه دارندکه نیز دیگر وجه تجربهعالمسه از بیرون میها قرار ما اینهایمستقیم گیرند.

هایجهانمعاصراکانوپیشینیان،ب(واقعیتهایمربوطبهنیهاعبارتنداز:الف(واقعیتواقعیت

واقعیت ج( و ندارند، حضوری جنبه ما برای )معینیکه فرزندان و آیندگان به مربوط های

 7932علمداری، واقعیت24: از تحلیل این براساس می(. زندگی، داشت،های بیان توان

نوعنخستقراردادهاستوراههایغیرملموسازگراییاساساندیشهخودرابرواقعیتافراط

 هااگرنبستهباشد،بسیارتنگکردهاست.هایخارجیازدیگرقسمرابرایپذیرشواقعیت

وتغییرناپذیراعتباردارایکهرااصولیآن،طبقبرکهاستتفکرروشیک7بنیادگرایی

هستند،فوق آوردمیشماربهیاساس"حقایق"عنوانبهها،آنمحتوایازنظرصرفالعاده لذا.

کهآنجزندارند،اشتراکیوجهاساساًیااستاندکحقیقی،هایبنیادگراییاشتراکوجوه

استمکتبیایقانزائیدهکهکنندابرازرااشتیاقییاجدیتکهاندمایلشانهوادارن گرچه.

نیزسیاسیهایآییندرامااست،مقدسمتونگرایینصودینکنندهتداعیمعموالًبنیادگرایی

استبنیادگرایانهاعتقاداینحاوینیزلیبرالیستیشکاکیتکهگفتتوانمیحتی.شودمییافت

خودبه)قرارگیرندتردیدموردبایستیهانظریهتمامیکه لیبرالیستینظریهجز واژههرچند(.

بردهبهمنفیمعنایدرغالباًبنیادگرایی واندیشیجزمناپذیری،نرمشبیانگرتاشودمیکار

اصلیکخاطربهایثاروازخودگذشتگیموجبتواندمیضمناًبنیادگراییاماباشد،اقتدارگرایی

7913هیوود،)باشداعتقادی برافراط471: اینپژوهشتمرکز در ایازعنوانگونهگراییبه(.

بنیادگراییاست.

تروریستیهایگروه مسیحی،هایگروهشاملدارندمذهبیگیزهانکهمذهبی-سیاسی

ایاالتدرخداوندارتشهاگروهاینجملهاز.شوندمیگرااسالموبوداییهندو،،سیکیهودی،

وهندایالتپنجابدرخالصببرهایالمللبیناسرائیل،درچایکاهنیوکاچمتحدهامریکا،

چنگبهراخودهدفاست،باورقیامتیگروهکهآئومگروه.استژاپندرشینریکیوآئوم

القاعدهگروهنمونهعنوانبهنیزاسالمیهایگروهمیاندر.داندمیجهانهمهسپسوژاپنآوردن

درکهاستاسالمیهایگروهبرخیبرخالفکهدارد،شمولجهانیاجهانیاسالمیکاردستور
                                                                                                                                               

بنیادگرایی)7 .Fundamentalismافراط از درواقعافراط( است. اینگراییگونهگراییجدا در بنیادگراییاست. ایاز
یابیبودهاست.گراییاستواشارهبهبنیادگراییاسالمیازجهتریشهپژوهشاساسبربرسسیافراط
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کنندمیمبارزهخودسرزمین خشونت،توجیهبرایدارندسیاسیاییزهانگکهمذهبیرهبران.

بهرااسالممانندبزرگیمذاهبعمدهطوربهکهکنندمیتبلیغرادینیمتونازفاسدیهایروایت

(.7933:911گریفیتس،)دهندمیجلوهخودسلیقهباوکنندمیتفسیرخودروش

افراط که داشت بیان باید نهایت دگماتیکدر اندیشه به اعتقادیگرایی ساختار در

هاییاستکهگراییتالشبرایایجاداجتماعازسویآنتوانگفت،افراطگردد؛شایدبهبازمی

اجتماعیندارند.


 نهیلیسم
هینظرسمیلیوعدمآمدهاست.نهچیهیبهمعنان،یدرزبانالت4لیهیازواژهن7سمیلیاصطالحنه

وجوداستیمطلقونفتیومبلغشکاکیشاخالقاستکهمنکرهرنوعارزیفلسفیومکتب

بلکهدردرجهنخستبرست،یناموجودنیبهمعنالیهینسم،یلی(.درواژهنه7933:944،ی)آشور

برابرصفریارزششود،یداردوخوارشمردهمینفیوقتیبرابرصفرداللتدارد.زندگیارزش

افسانهکیقیخوددارد:فرد،ازطرانگارهشیپرایاافسانهشهیهم،یخواهدداشت.خوارشمار

تحقیزندگ دروغکندیمریرا طرداند،یمنیو چنیاقیاز استکه با،یزیافسانه تضاد در

سپس،کلزندگشودیقراردادهمیدگزن وشود،یوهمچوننمودنشاندادهمیرواقعیغ،ی.

بهیارزش،یتمامبه صفر مبرابر اردیگیخود دکیدهی. همه،یفراحسیجهانگر،یجهان در

انیدرمیادهینها،یبرتراززندگیهاارزشدهی(واقتیحقر،یآن)خدا،جوهر،خیهاشکل

.(7931:493است)دلوز،هایسازبلکه،عنصرسازندههمهافسانهگر،یددهیهزارانا

گریددهدیمتیوحقانکهبهآن،جهتییرهایکهتصوکندیمرییگاهتغآنیکنشاجتماع

نشیآنگاهکهبایندیافریبینینویهاتعهدهاخواستهنینباشدوایزندگیهاخواستهیپاسخگو

طرحکندکهینینویهاونمادهاوشکلردیقرارگکنندهعملیهاهیفرضیافرادخالقرودررو

تجربهمانیکهدرآنبکندیمفیراتوصیاوضاعسمیلیسازد.نهرورویموجودرازیرهایتصو

بهارثبردهریتفسیما،کهبرااریدراختمیازجهانودستگاهمفاه شکافبهم،یاجهانآنرا

دیآیوجودم 7931)انسل، ا32: زوالانیانساننماشهیاندخیشکافدرسراسرتارنی(. است.

ب تمام،ییمعنایاسطوره، انساناست.شهیدراندسمیلینهگرانینمای،ازدستدادنارزشو...

بنابهگفتهانیمنی.دراشودیمانیخفتهقرارداردکهبهمحضبروزبحراننمایدرحالتسمیلینه
                                                                                                                                               
1. Nihilism 
2. Nihil 
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بدلانگارانهستینیهابهارزشیبشریعالیهادهدکههمهارزشیرخمیفاجعهزمانچه،ین

(.7934:99چه،ی)نراندیهافرمانمنامنیترناممقدسگشتهوبه



 گرایی اسالمی و نهیلیسم افراط

 ای نهیلیستی پاسخی افراطی، ریشه
واژهکارگیریبهامااستبودهگراییافراطازبحثهموارهاجتماعی،علومدراگرچه

بهاشارهدینی،گراییافراطازمنظور.گرددبازمیمیالدی31دههبهحدوداً«اسالمیگراییافراط»

بهارجاعباوکنندمیمخالفتروزشرایطبرحاکمفرآیندهایبادالیلی،بههکاستهاییگروه

دلیلبهراموجودوضعیتوکنندمیترسیمذهنیآلایدهجامعهنوعیخود،دیناصلیبنیادهای

شرایطازنوستالژیکنگاهگرایی،افراطبنابراین.کشندمینقدبهآلایدهجامعهآنباتطابقعدم

نقدغیرقابلبنیادهایکردنزندهقصدگرایانافراطحقیقتدر.استپیشینواولیهشرایطبهمدرن

گونهآمده(.درفرهنگآکسفورداین7931:414احمدی،)دارندمدرنروزگاردررامقدسو

طوروسیعدرایاالتمتحدهامریکاوایکهبهگراییاسالمیاصطالحموردمنازعهافراط»است:

اسالمی(ان شریعت)قانون قرآنو اجرایدقیقتعالیم جنبشطرفدار هر به برایاشاره گلستان

آنچهدرجهاناسالمبهکارمیبه اساساً تعدادفزایندهاشارهمی"گراییافراط"عنوانرود. شود،

بههایاصالحیاسالمیسابقازقرننوزدهمهاییاستکهبهجنبشهاوجنبشها،انجمنگروه

گمانمیبعدانتقادمی اینگرایشکند. شدهاست. برنامهغربیتطابقداده شودجنبشاولیهبا

(ومحمدعبده7391-7331الدیناسدآبادی)اصالحاسالمیدرقرننوزدهمتوسطسیدجمال

یان(بهجریانافتاد.پسازآن،دفاعازاحیایاسالموجامعهاسالمیبراینجر7314-7323)

هایاروپاییبودکهبهایدراختیارقدرتنحوفزایندهمسلطشد؛چونسرنوشتجهاناسالمبه

می شکل آن به خود دلخواه )مککین، 7931دادند افراط233: طرفداران اسالمی(. گرایی

 را خود اسالمیه»معموالً )اسالم« یا و اصولیین»گرا( می« غالباً)بنیادگراها( گراییافراطنامند.

دیگربهبلکهاسالم،بهتنهانهبینیجهان.شودمیگرفتهاشتباهاسالمیبینیجهانمفهومبااسالمی

دارداختصاصادیاننیز تصفیهها،سلفینظیراسالمیبینیجهانطرفدارانازبسیاریزمانهم.

ابوبکر،)نخستلیفهخچهارواسالمپیامبرزماندرکهرااولیهاصولبهآنبازگشتواسالم

علیوعثمانعمر، کهآیدمیوجودبهزمانیخطرامادانند؛میخودوظیفهشد،میاجرا(

.بگیردخودبهطلبانهجنگوافراطیشکلآن،درشدهحلاسالمیهایمکتبیاوگراییاصول
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یادبهشد،یلتبدمسیحی-کاتولیکگراییافراطبهمسیحیتگراییاصولکهرازمانیتاریخ

پریماکوف،)استامراینگویایصلیبیهایجنگدرمسلمانانعامقتلوخونیناقداماتدارد؛

(.همچنین،سلفیتواکنشپیروانمتعصباسالمدربرابردگرگونیاست؛برایسلفیان7937:93

هاآنعنصربازگشت،عنصریاساسیاستکهبیانگربازگشتبهسلفصالحاستوبهاعتقاد

مشکلیدرجامعهباقینخواهدماند آقابخشی،)درصورتتحققمجموعهتعالیمپیامبراسالم،

گراییافراطافغانستان،کشوردرطالبانگروهظهورازپسبویژهاخیر،دههدو(.در7912:291

تبدیلیجهانجامعهواسالمجهاندرکلیدیایواژهبهمتعصباعتقادینظامعنوانبهاسالمی

شده 7934رنجبر،)است پس34: دربیستمقرناواخردرسیاسیاسالمموجشروعاز(.

دیگر،سویازهاجریانگونهاینفزایندهنمودهایوسو،یکازاسالمیمختلفهایسرزمین

درپیدرپیوقایعبادههاینپایانتاکهشدآشکارمحورخشونتگراییافراطفزایندهروند

ایاالتدرمیالدی4117سالسپتامبریازدهمحادثهاست؛جوییپیقابلجهانیسیاستهعرص

موجگرایی،افراطتاریخدرعطفینقطهعنوانبهالقاعده،تروریستیگروهتوسطامریکامتحده

داشتدرپیراهراسیاسالمازوسیعی ترینبزرگصورتبهکهتروریسموگراییخشونت.

مشکلیاینازپیشتااستشدهمطرحجوامعبرایهموهاحکومتبرایهمواحدامنیتیتهدید

استآمدهشماربهملیامنیتبرایتهدیدیاکنوناماشد؛میتلقیقانونونظمزمینهدر

7933گریفیتس،) ایاالت913: بهحملهباتروریسم،خواندنتهدیدازپسامریکامتحده(.

راتروریسمباجنگکرد،میحمایتالقاعدههایتروریستازکهطالبانکردنساقطوافغانستان

متمرکز،سازمانیتاریخ،اینازپیشتاکهالقاعدهشد؛منجراوضاعترشدنوخیمبهکهکردآغاز

بهآنایدئولوژیواعضاپراکندگیبابود،(پاکستانوافغانستان)مشخصپایگاهیدارایوهرمی

.کردآغازجهانیسطحدررافعالیتازنوایدورهافریقاشمالوسوریهچچن،وکوزووعراق،

سپتامبر،یازدهحادثهازپسراآنبهشبیهوفکرهمتروریستیهایگروهوالقاعدهدیگر،بهسخنی

وتأسیبهاسالمیبنیادگرایهایگروهازبسیاریزیرا؛"سازمان"نهنامید"ایدئولوژی"باید

میدستتروریستیاقداماتبهالقاعدهایدئولوژیوشیوهازرداریالگوب پریماکوف،)زنند

حالتیبهجهانیجهادجبههطالبان،والقاعدهمانندهاییگروهتضعیفیارفتنازبین(.با7937:29

ترقویزمانیهرازبیشکهآنچهواستآوردهرویاختالفوتنوعازپروطلبانهومرجهرج

عربیخاورمیانهدرنظامیواجتماعی-سیاسیباتحوالتهمراهکهاستالقاعدهایدهاستشده
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استشدهآشکاریکموبیستقرندومدههدر7داعشظهورو هایسالتروریستیحمالت.

هواپیمایسقوطچچنی،مسلمانهایچریکتوسطروسیهفدراسیوندرمیالدی4172و4114

سالمارسوفرانسهدرپاریس4174سالنوامبرحوادثمصر،درونروسیهفدراسیمسافربری

گیردمیجایجرگهایندرنیزداعشیعناصرتوسطبلژیکدربروکسل4173 ترتیباینبه.

اند)عباسکردهبرقرارخشونتباناگسستنیپیوندیاسالمیگرایافراطهایگروه :7933زاده،

افر742 از بسیاری ریشه اندیشهگراییاط(. به اسالمی )های تیمیه ابن باز337-143های )

پایهمی ابنتیمیهرا بهایندلیلیکهابنتیمیهدرآموزهگذارنهضتسلفیمیگردد. هاینامند؛

دانست،بازگشتبهصدراسالموزدودناضافاتچهانحطاطمسلمانانمیخودجهتترمیمآن

رادرطولتاریخازواجباتتلقیمیشعائری،کالمی،فلسفیو. (.7932:714کرد)قادری،..

هایابنتیمیهبرجریانوهابیتتأثیرشایانیگذاشتوچندقرنپسازروزگارویدراندیشه

برداشت و کرد پیدا گسترش مختلف آمدننقاط پدید موجب او اندیشه از گوناگون های

یتاسلفیجهادیسیاسیو...شد)پورآیینومرادی،هایمختلفازسلفیتکفیریمذهبجریان

ندیفراجهیکهدرنتیازجوانانینسلانیدرمسمیلینهینوع(.همچنینبایدبیانداشت،7934:37

استسمیلیازنهیشکلنیاندوجوددارد.امرگشدهفتهیخودراباختهوشزیهمهچشدنیجهان

دیدایآنرادرکشتارکلمبتوانینمونهمیبلمشاهدهاست:براقازینگریدیکهبهوفوردرجاها

دانش آن در دبکه ایهایهمکالسیرستانیآموزان از و کشتند را فنیخود یبردارلمیعمل

متحدهاالتیپروتستان،شمالایبرکشورهابیغرینحوبهرسدینظرمکهبهدهیپدنیکردند.ا

کیوی)مانندبرشودیدادهملینفرتقلکییبهجنونفردذارد،گیاثرمیناویامریکاواسکاند

.کنندیالقاعدهرابهاسالموصلمسمیکههمگانتروردرنروژ(،حالآن

نکته سمیلینهنیاستکهدرپشتایعامیتبارشناسمیآنباشیدرجستجودیکهبایااما

ایانتحار است. مسلمدهیپدنینهفته و اسالم از افراتر در نکته اما است، استکهجانیانان

اعطایسازقهرمانیبراینجوانانقلمروواقعیمانندالقاعدهوداعشقادرهستندبهاییهاگروه

ی(.مسألهمهم7939:71،یهاخواهندشد)روکهنقشاولرسانهدهندیمنیهاتضمکنندوبهآن

مختصبهوجهچیهآنبهطرهیازسیناشیهاحرانوبسمیلیاستکهنهنیفراموشکردادیکهنبا

اماآنچهدرشود،یمواجهمسمیلیبانهدیترددونبشهیانسانصاحباندست؛یخاصنیاشهیاند

شخصبرایراهکندیمدایپتیاهمنیبنیا که نهیاست از بازارزشسمیلیعبور یسازو
                                                                                                                                               

.دولتاسالمیعراقوشام. 7
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افراطندیگزیبرم در افراطییگرا. و عام مفهوم ازیاسالمییگرابه عبور راه خاص، مفهوم به

تئاترهمیشهچیزیبیشاززبانمحضبودهاست.زبانرا.شودیمفیبازبانخشونتتعرسمیلینه

(.اینجملهاز7933:934کند)اسلین،توانخوانداماتئاترحقیقیدراجرانفوذپیدامیفقطمی

گراییدارد.درحقیقتدرافراط-ویژهبحثترورب-مارتیناسلینشباهتبسیاریبهخشونت

جداییبی زبانخشونتبخشِ شود، بیان نیستاگر افراطراه اینمعنا،ناپذیر در گراییاست.

ووانماییقلمروتروریستیبرایبودریارمهممی درواقع،بحثوانمودها قلمرومفهومی. شود؛

صحبتازتوهموخیالنیزخودبهخودبهحاشیهشود،ایناستکهچونامرواقعیناپدیدمی

(.7933:743شود)جی.لین،راندهمی



 گرایی خشونت، زبان افراط
هاییکهگراییاسالمیونهیلیسمبایدبیانشودکه،یکیازواکنشدرمقایسهتطبیقیافراط

ززبانخشونتاست.گیرد،استفادهادربرابرنهیلیسمازسویفردویاگروهیخاصصورتمی

باررا،سهنوعاقدامخشونت"هایاسالمیشناسیسیاسیجنبشجامعه"حمیداحمدیدرکتاب

هایهایایدئولوژیکونیزخشونتهایواکنشی،خشونتشمارد:خشونتازیکدیگرمتمایزمی

مردفرقه تروریستیاست، و کورکورانه نوعیاقدام که سوم گونه اینمیان، در عادیوای. م

توانآنرااندکهمیهایاسالمیتندروقرارگرفتهبارگروهغیرنظامینیزهدفعملیاتخشونت

ای،هرچنددرچهارچوبابزارنوینقلمدادکرد)احمدی،ایناشیازتعصباتقبیلهخشونتفرقه

7931 حمالت33-33: متعصبیهاگروهنظردرغیرانتحاریوانتحارینوعازتروریستی(.

خاصیجذابیتدانندمیالهیفرماناجرایومقدسجنگنوعیراهاآنکهگراملتومذهبی

دارد پیداگیریچشمرواجمسلمانگرایافراطتروریستهایگروهمیاندربویژهپدیدهاین.

بلکهاستنزدهکشیخودبهدستانتحاریحملهدهندهانجامهاآندیدازنمونهبرای.استکرده

است.سپردهجان«مقدسجنگ»یاجهاددینیحکماجرایجریاندرکهاستشهیدیوی

نامند،درعینحالدلیلبسیارمناسبیبرایچهراکهداعیزیستنمیهاآنبیانیدیگر،اینگروهبه

شترکمهایویژگیشهیدانگونهاین.دارندپایینیاجتماعیپیشینهشهیداناینمردناست.اکثر

راآنسیمایاصلیخطوطتوانمیکهدارندچندی کردترسیمایناساسبرها معموآلَهاآن.

واصلیدلیلبنابرایناند؛تهیدستایخانوادهازوبیکارمجرد،،(ساله91تا73)سالجوان

ومذهبیتعصبازایآمیزهشهیداناینتربیشانتحاریوتروریستیحمالتانجامنخستین
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7933گریفیتس،)فردیناامیدینهواستانتقامآرزویباهمراهملیگراییافراط :913.)

محرومیتافراط ازای در معموالً کههایگرایان مسأله این به اعتقاد اثر در و جامعه در شان

ستیزه«غیرمتعهدین» رفتار هستند، گمراه مسلمانجویانه، و کفار با دارند.ای غیرفعال های

شیوهراطاف و عقاید تحمیل برای اسالمی بهگرایان جامعه بر خود رفتاری مبلغانهای عنوان

هارابادهند.اینامر،اختالفشدیدآنایدئولوژیکوانقالبیونبالقوه،فعالیتوسیعیانجاممی

تفکرصوفیانهوعرفانیراجانشینفعالیتسیاسیمیصوفیاندرون شکاراکنند،آگراکهمعموالً

سپتامبر77(.بعدازعملیاتانتحاریاعضایگروهالقاعدهدر7931:17دهد)دکمجیان،نشانمی

زباندولت4117سال از مکرر طور اینعبارتبه امریکا، ایاالتمتحده ومیالدیدر مردان

عبیرشدکهجهانتغییرکردهاست،ازاینجهتبهتگروهیازروشنفکرانامریکاییشنیدهمی

هابزبام جریاناریک اساس بر نه تاریخ که انگلیسی بنام مورخ شنیده، تاریخی بزرگ های

شدهاست؛دنیاییکهازدرکمفهومسپتامبرآغازتاریخیجدیددردنیاییمتحول77شود،می

شبحتروریسمونمایان بازندگیعاجزماندهاست. شدنقدرتتخریبیبدونسابقهآنهمراه

آسیبآشکار باورهایشدن و انتحاری عملیات از ناشی بهت امریکا، متحده ایاالت پذیری

سطح در باور این است. داشته درپی القاعده نوع از بویژه تروریسم مورد در را هایمختلفی

سطحاقداماتجنون از بهمختلف، و نیروهایمسخآمیز گرفتن شهادتوکار به باور تا شده،

میالدی،4119هایاینبحرانازحملهبهعراقدرسالبودهاست.کانونجنگمقدسدرنوسان

منچستر شهر در نافرجام انفجار همچنین انگلستان، لندن و اسپانیا مادرید شهرهای در انفجار

اوج لبنان، کشور در نهرالبارد اردوگاه ماجرای افغانستانانگلستان، در طالبان عملیات گیری

خلفافغانبه کشتهعنوان و پاکستان در انتحاری عملیات تشدید القاعده، ی بوتوشدن ،بینظیر

گمانبه ... و عراق موصل و بغداد شهرهای در عملیاتانتحاری در نوجوانان هایکارگرفتن

نادرستیرادرموردماهیتواهدافعملیاتانتحاریرقمزدهاست.حملهانتحاریازدیگرانواع

اقدامیبرایگریزازپوچییافرارازاستمرارخودکشیبسیارمتفاوت است؛اگرخودکشیرا

چنین است. هدف دارای انتحاری حمله عامل کنیم، قلمداد بودن هدف بدون و روزمرگی

طراحیبرنامه دیگرانایمیشخصیبرایهدفخوددستبه و مرگخود به منجر زندکه

اگرمستقلازارزشمی هدفبرداشتگذاریوشود. تحلیلکنیم، هایطرفیناینحرکترا

دهدپیشازآنکهبخواهدخودراازبینببردویابهپوچیشخصیکهاقدامیانتحاریانجاممی

:7932رسیدهباشد،هدفیبسبزرگتراستکهحاضراستخودرابرایآنفداکند)اسالمی،
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همچنینبرخی943–991 ووصنعتیپیشرفتهغنی،کشورهایمیانصلهفاافزایشهاتحلیل(.

ازتروریستیتهدیدبهرادهندمیتشکیلمسلمانانراهاآنجمعیتبیشترکهکشورهافقیرترین

رهبرسابقسازمانالقاعدهاالدن،بناسامهکهدرحالی.دانندمیمرتبطاسالمیگراییافراطجانب

دکتربودعربستانغیرسلطنتیخانوادهثروتمندترینبهمتعلق ازیکیبهالظواهریایمنو

تعلقمصرهایخانوادهترینکردهتحصیل 7937پریماکوف،)دارد واقعیت21: کهاستاین(.

واقتصادنابسامانساختار.استمرتبطخاصشرطوعاملچندینبهاسالمیگراییافراطافزایش

کهکشورهاییدربویژه-سیاسیوتصادیاق-اجتماعیمدتطوالنیستیزهایجهانی،سیاست

منابعکهاسالمجهانکشورهایازبسیاریکهاستآوردهوجودبهرا-اندچشیدهرااستعمارطعم

کنندمیتجربهراآندارندسرشاریطبیعی وامریکامتحدهایاالتفرسایشیهایجنگ.

یمنولبنانفلسطین،عراق،افغانستان،درنانمسلماباخاورمیانهواروپادرهایاینکشورپیمانهم

استداشتهدرپیمسلمانانبرایراتحقیرآمیزهایشکستازکاملیمجموعه نمونه،عنوانبه.

استمحورخشونتاعمالرواجبرایمردمیمناسبپایگاهعراق،درومرجهرجوثباتیبی به.

ارتشکهاندداشتهاعالمنظرسنجیدرمعراقمرددرصد37،"تودیای.اس.یو"روزنامهازنقل

موافقعراقامریکابهمتحدهایاالتحملهبادرصد79تنهاواستایاالتمتحدهامریکامتجاوز

رژیمدورانازبدترراکنونیشرایطعراقمردمدرصد،41تابیکارینرخافزایشضمن.بودند

دانند)عباسمیحسینصدامبعثی ایدئولوژی7933:731زاده، بااسالمیگرایانافراطسیاسی(.

7بزرگخاورمیانه»طرح درمتحدهایاالتسویاز« وکندمیمقابلهمسلمانکشورهایامریکا

وعربیکشورهایدرپادشاهیاسالمیهایغیرنظامنیزوشیعیهاینظامبراندازیخواهان

انداسالمصدردورهخالصعملواندیشههببازگشتخواهاناسالمیبنیادگرایان.استمسلمان

کنندمیمخالفتغربوامریکامتحدهایاالتمذهبیغیرولیبرالیفرهنگباشدتبهو

(.7937:91پریماکوف،)

تداومواسالمیگرایافراطتروریستیهایگروهبرایمساعدیشرایطوضعیتاین

غالباًمفید،پرورشیوآموزشیسیستمنبودوریبیکافقر،شرایط.استتوزکینههایایدئولوژی

راهاگروهگونهاینبهپیوستنیاحمایتجهتشدهدادهمغزیوشویشستافرادبرایایانگیزه

برابردرندارندایشایستهکاریابیکارندبرند،میسربهفقردرکههاآنگرچه.آوردمیفراهم
                                                                                                                                               

گیردکهتنهاازطریقخواهاننشأتمیمریکااندیشهاصلیخاورمیانهبزرگازایننظریهجمهوریابرایایاالتمتحده. 7
مریکاودیگرکشورهارادرمقابلاتواندرخاورمیانهبزرگامنیتایاالتمتحدهگسترشدموکراسی،ضمنتوسلبهزورمی

هایتروریستیتأمینکرد.ملهح
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بهحامییافعالنیرویهاتروریستبرایآنچهاند،بقیهازپذیرترآسیبایدئولوژیکهایتلقین

استایدئولوژیکهایتلقینبلکهنسبی،محرومیتنهآوردمیوجود شرایطجاکهآناز.

جماهیراتحادواسالمیکشورهایجملهاز-جنوبکشورهایسیاسیواقتصادی-اجتماعی

بخشاست،ترویستیهایایدئولوژیالقایبرایمساعدیزمینه-سابقسوسیالیستیشوروی

دارندتعلقجهانفقیرترمناطقبهتروریستهایگروهاعظم جوامعهموسرزمینیجوامعهم.

اسالمیتروریستهایگروهازاند،ذهنیوواقعیهایداشتچشموهاگالیهدارایکهمهاجر

(.درنهایت7933:917گریفیتس،)آورندمیعملبهنظامیواقتصادیسیاسی،گیرچشمحمایت

توسطجنبش شده اتخاذ گفتمان موقعیتسیاسیو بیانداشت، گرایاسالمی،هایافراطباید

کند.المللیراآشکارمیایوبینهایمنطقهدرتعاملقدرت«حضور»و«نفوذوعمل»تالشبرای

نهضت تمامی افراطدر بههای تسلیحاتنه از استفاده بهگرا، بلکه هدف، عالمتعنوان عنوان

بهخودجلبکند،نقشیحیاتیداردتواندتوجهرسانهآزادیوهمچنینابزارهاییکهمی هارا

(.7939:74آبادی،)شفیعیسیف



 چرا نهیلیسم؟ چرا افراط؟
بروزنهیلیسمتنهامعطوفبهساحتاندیشهمحضنیست؛درفرهنگ،ادبیات،تئاتر،سینماو

درحقیقتاین... گونهازتفکربرخاستهازعدمقطعیتیاستکهنهیلیسمهموارهحضوردارد.

(.بروزنهیلیسمدرایدئولوژیپیامدی7933:73ویژگیدورانماراشکلدادهاست)هینچلیف،

بی دارد: بیدوگانه حالت در رادیکال. واکنش و واعتنایی معنا بحران با شخص اعتنایی،

بیندوشودوجهان،خودودرپیآنکنشوواکنشراپوچمیرومینهیلیسمروبهآشکارگی

پذیرد.درواکنشرادیکال،ورزدوشرایطجبریرامیدرنتیجهازتغییروضعموجودامتناعمی

رواستاماتابپذیرششرایطموجودرانداردوبهدنبالیافتنفردبابحرانمعناونهیلیسمروبه

یاستتابهتغییردستیابد؛بهعلتایجادتعارضشدیدمیانایدئولوژیفردوجهانخارج،راه

ایجاد با حالتجمعی در استو برافروختن اعتراضو قیام، حالتشخصی در واکنشفرد

حرکتدست بهسازمان، است. همراه ترور حتی شورشو روشنجمعی، بابیانی نهیلیسم، تر

آمیزد؛باحذفهرگونهاصلامیدبخشی،هرنندهوآفریدگانرادرهممیجنونییکسان،آفری

می رد را کورکورانهمحدودیتی خشم با و نمیکند خود برای هم دلیلی حتی شناسد،ایکه

کهازپیشاپیشمحکومبهمرگشدهاست،برایاورسدکهکشتنآنسرانجامبهایننتیجهمی
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گذارد،تالشبرایکهنهیلیسمبرایدئولوژیتأثیرمی.هنگامی(7932:919یکساناست)کامو،

نماید.عبوررهاییازسویشخصیکهساختارارزشیاودچاربحرانشدهاست،امریطبیعیمی

درسازیدرهرایدئولوژیدچاربحرانشدهازنهیلیسموتالشبرایبازارزش ایوجوددارد.

بارنیست،بلکهآنرابهمدددردورنجرحلهپایانیومرگحقیقتبرایایدئولوگ،نهیلیسمم

گمانچنینشخصینهیلیسم،مرحلهضروریجنبشیاستکهاهدافداند.بهحتیشفابخشمی

(.7933:3هایازدسترفتهاست)یونگر،سازیارزشکندکههمانابازارزشمعینیرادنبالمی

کندامریقطعیاست.نظامفکریرابراینهیلیسمبازمیاینکههرایدئولوژیدردرونخودراه

مسیحی،آیینبودا،اندیشهاسالمیو...همه-افالطوندرروزگارباستان،ساماناندیشهیهودی

درونساختارهایفکری نوعینهیلیسمهمراه-در با گماننادرستیاستکهباوریخود اند.

لیسمدرهراندیشهوباوریهموارهوجودداردوازراهنقدنهیلیسممختصاندیشهغربیاست؛نهی

دادنبهباورهایاخالقیمسیحیباارزش-گماننیچه،اخالقافالطونییابد.بهوچالشتجلیمی

زندگی )محبوبیآرانی، نهیلیسمهموارکرد برایظهور را راه 7934ستیز قابل713: نکته اما .)

اینراههموارشدهاستوپیامدهایتأملایناستکهاکنوندر نظاماندیشهاسالمینیزدقیقاً

یابد.گراییاسالمینمودمیهادرافراطکندکهیکیازپاسخخودراهرچهبیشترنمایانمی

استداللفرد اباییندارد. هم نابودیخود استحتیاز شده نهیلیسمگرفتار در فردیکه

فروپاشینظامارروبه زشیوآغازبیروبا بهاینشکلخواهدبودکه: بهترینچیزبه»معنایی،

تمامیازدسترسشمابیروناست:بهدنیانیامدن،نبودن،هیچبودن.امادومینچیزبهتربرایشما

(.ازپسایناستدالل،ترور،تروریسموروحیه7934:43)پیرسون،«هماناایناست:زودمردن

می نتیجه فردشودکشتن ساختار اندیشگیدر رفتنسامان بین از نتایجحسپوچی از یکی .

جانبهناکامیهمه»در«ناخوشیاگزیستانسیال»تر،دهندهقلمدادشدهاست.دربیانیروشنواکنش

(.درتفکرغربی،بحرانمعنادر7934:432ریشهدارد)یالوم،«وجوبرایمعنایزندگیدرجست

 مسیحیتو برجستهباورهای متفکران که داد مارتینیهودیترخ و فریدریشنیچه چون ای

طورکهاشارهشداند؛امابایدبیانداشتهمانهایدگربهشرحوتوضیحچندوچونآنپرداخته

نیززیرسیطره بروزنهیلیسمتنهامختصبهاندیشهغربینیستوسراسرنظاماندیشگیشرقرا

نبیناندیشهاسالمینیزازاینقاعدهمستثنینیستوبانهیلیسمدرگیرخودقراردادهاست.درای

(.نهیلیسمیکهدرنظام7931:441کند)عبدالکریمی،استوهیچراهیمارابهرفتندعوتنمی

بازارزش پی استدر شده ایجاد خودسازیبرمیاندیشه ابزارهایموجود از راه این در آید.
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ایکهدچارزند.اندیشهجایینبرد،دستبهحذفمیگردرطولزمانراهبهکندوااستفادهمی

سازیدستیابد،شروعبهترمیماجتماعیبهبازارزش-بحراناستاگرازراهتالشفرهنگی

امادرحالتیکهفعالیتفرهنگیکندوازاقدامرادیکالپرهیزمیخودمی اجتماعیراه-کند.

اپیرواناندیشهدرصددپاسخسریعوزودهنگامباشند،اقدامرادیکالگزینهمناسبیجایینبرد،یبه

ازاین :7913رسد)فارلکرل،رونهیلیسمواقعیدرنهیلیسممتافیزیکیبهتکاملنهاییمیاست.

هایمختلف،عدمسازیودوبارهمعنادهیهزینهگزافیرادرپیدارد.تقابلگروه(.بازارزش731

،تالشبرایغلبهودرصورتلزومحذفطرفمقابل،همهازپیامدهایداخلینهیلیسمسازش

ایکهبابحرانمعناونهیلیسممواجهاست،تابپذیرشاندیشهاست.امادربعدخارجی،اندیشه

ازاین ندارد؛ بازارزشمخالفرا شرایطبحرانیدستبه ممکناستدر اقدامرو راه سازیاز

هایخودمغلوبکند،ازراهتواندنظامارزشیرقیبراباارزشزندواساساًچوننمیرادیکال

گراییکهیکیازنتایجسیطرهنهیلیسمرو،نفینهد.ازایناقدامرادیکالتسکینیبردردخودمی

(.بودریاردرمقالهکوتاهی7932:43آید)بودریار،حسابمیاستدشمنشمارهیکجوامعبه

بهبیانبودریار،زمانیکهبه«.مننهیلیستم»داردبیانمی«هاووانماییوانموده»بابنهیلیسمدردر

نهیلیسممیطردارزش نظرآوردههایواالدر در نهیلیسمواکنشیرا واکنشیدراندیشیم، ایم؛

7933هایواال)لین،مقابلچیرگیارزش نهیلیسماصطالحیاستبرایتوصیف739: فقدان(.

داردخدامردهاست،براینمنظوراستارزشومعنادرزندگیآدمیان.نیچهزمانیکهاعالممی

گردرزندگیما،دیگرازکهجایگاهآیینیهودیتومسیحیت،بهمنزلهنیروهایراهبردوهدایت

،آن7مسیحیتآرمانزهددسترفتهاستوهیچچیزیهمبرایجایگزینکردنوجودندارد.

ب نهایتتیشه ریشههمرچیزیاستکهدر میه مسیحیت، ازجملهخود نهیلیسمچیز، به زندو

-مسیحی،وقتیازباوربهآناسطورهحاضردرقلبمذهبیهودیت–اخالقیهودیانجامد.می

 -مسیحیتدستکشیدیم انقالبعلمیاتفاقافتاد پساز به-امریکه خود منزلهخصیصه

بخشدراازدستداد.فقدانایناصولاخالقیآوریکهبهزندگیآدمیان،حیاتمیالزاماصول

کههزارانسالدرکانونزندگیانسانجایداشت،انسانرابهورطهنهیلیسمهمازپسآنآن

درمیمی را تاریکیما معنایراستینیبرایکشاند. ارزشواقعیندارد. هیچچیز ربایدودیگر

نیستوازآنزندگ هیچشیوهیما کههیچمعیارینهاییبرایقضاوتوجودندارد، ایازجا

(.7939:737رفتارباخودوزندگیخودنیزنسبتبهسایررفتارهاارجحیتندارد)کونارد،
                                                                                                                                               
1. Ascetic Ideal 
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 بستری به نام سنت
ت،نفتترشدناینارتباطبایدبیانداشتکهویژگیبارزجوامعخاورمیانه،سنبرایروشن

 است)ستاری، بازار شبه 7932و می3: بحثسنتاهمیتخاصی تحلیل، این در در(. یابد؛

به نمیهیچحقیقتسنترا سنتوجه حذفکرد. خاورمیانه جوامع ساختار از مفهومی7توان

گراییرادراسالمشکلدادهاست.تمامیبروزوسیطرهنهیلیسمازکلیدیاستکهاساسافراط

میدریچ ایجاد آن ارزشی نظام برروی پافشاری و سنت این مادامیه ارزشیشود. نظام که

تعارضباشد،سنت در است، برگزیده را آن با اصولیمغایر ارزشیدیگریکه نظام و محور

چالشودرگیریبانهیلیسمبدونپایاناست.نهیلیسمدرساحتسیاست،مستلزمتخریبکامل

روهاوساختارهایاجتماعیاست.ازهمینهایحامیآن،همراهدیدگاهنهادهایموجودسیاسی

:7939شود)کراسبی،شدتنمایانمیگراییاسالمیزبانخشونتواقدامرادیکالبهدرافراط

پذیردودرصددایدرمقابلخودرانمیعنوانوجوداندیشههیچتر،نهیلیسمبه(.بهبیانیروشن4

برمی )نابودیآن افراطDemir, 2009: 39آید مقایسه از دست(. به تحلیلی نهیلیسم، و گرایی

هاییکهدربرابرنهیلیسماتخاذگونهکهبیانشد،یکیازواکنشآیدبهاینصورتکه،همانمی

خشونتمی کنش باشود، را آن نیچه که نابودی خشن نیروی با همراه کنشی است. محور

داندآموزانقالبدرزندگیروزمرهمیدهد.ایننهیلیسمخودراپیشمیآنارشیسمروسیپیوند

 7939)کریچلی، سازمان44: سویهمه نهیلیسماز برابر واکنشدر از انتخابایننوع و(. ها

گرادراسالمبسیارمحسوساست.درواقعاستفادهازنیرویخشننابودی،یکیهایافراطگروه

کهایندوواقعرسد.همینمدتبهنتیجهدلخواهمیهاییاستکهدرکوتاهترینواکنشازسریع

پذیرفتهشد،یعنیپذیرفتهشدکهشدنفاقدهدفاست،ووحدتعظیمیکهفردبتوانددرآن

همچوندرعصریباارزشواالفرورود،هدایتشنکردهاست،گریزگاهیممکنباقیخواهد

جهانشدنهمچونچیزیواهی،وابداعجهانیواقعدرعالمباالماند:محکومکردنتمامیاین

7913کهجهانیحقیقیخواهدبود)دلوز، نظامیاستکهافراط747: بیانفوقدقیقاً گرایی(.

اینشیوه،شیوه ایاستاسالمیوبویژهگروهداعشدرساختارباوریخوداتخاذکردهاست.

سازیشود.بارفتهبازارزشرودتانظامارزشیازدستکارمیبهشدنبانهیلیسمکهپسازمواجه

می نهیلیسم وضعیت، نخستیناین برای سالحتواند به تاریخ طول در کهبار شود مجهز هایی

اندیشههیچبه گذشتزمانتهدیدیبسیارجدیبرایهر با ایتلقیعنوانقابلکنترلنیستو
                                                                                                                                               
1. Tradition 
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(.Krauthammier, 2001: 2شود)

مدرنیسمفراترازخیروشراست؛وکارتروریسم،درواقعبهبیانبودریار،حادواقعیتپست

اخالقیکهاکنونبهبیبازگرداندنجامعهبهجهانساختارهاورخ اخالقیدادهایاخالقیاست.

 )لین، است کرده پیدا 7933میل به731: تصمیم همان مدرن عصر در واقعی امر مبدأ .)

دیگر،عبارتکردندنیابهواسطهعلمودانشتحلیلیوبهکارگیریتکنولوژیاست.بهدگرگون

شودکهنتیجه،باابداعموضعارشمیدسیدربیرونازایندنیاآغازمیهاناآرنتامرواقعیبهکالم

7932آنبیگانگیکاملدنیایطبیعیاست)بودریار، ا43: تکنولوژیامریاهریمنینیست، ما(.

 دارد. واکنشمارتینهایدگرماهیتیاسرارآمیز مشخصکردهدامنه تکنولوژیرا به هایممکن

ایندامنهبااطاعتکورکورانهشروعمی شودوباعصیانبههماناندازهکورکورانهخاتمهاست.

هایرفتگرایینسبتبهتکنولوژیوپیش(.دراینمیانواکنشیکهافراط7939:34یابد)آیدی،می

گراییاسالمینیزازناشیازآناتخاذکردهاست،بسیاربهعصیانکورکورانهنزدیکاست.افراط

نمی نیست. مستثنی قاعده خودجغرافیاییحوزهدررااسالمیبنیادگرایهایجنبشتواناین

بهبلکهاند؛هآمدوجودبهخألدروخودخودیبههاگروهاینکهاندیشیدگونهاینوکردمحصور

انفعالیواکنشنوعیبهواستآمدهوجودبهشدنجهانیبرابردرگراییافراط،گیدنزآنتونیاعتقاد

شدنشکدردورانمدرنیتهنهادینه»داردکهگیدنزهمچنینبیانمی(.7934:4گیدنز،)استآنبه

سربه گرایشعنوان افراطمنشأ بههای افراطگرایی و عام بهطور دینی خاصاستگرایی «طور

 7932:414)گیدنز، افراطازگیدنزتعریف(. حقیقتبیانگرایی،افراط»گراییازاینقراراست:

متعصبانهوآمیزخشونتگاهوسنتیایشیوهبهسنتازدفاعومحضشکلبهسنتیکهایآیین

ازگراییافراطکهاستاساساینبر«.نیستپذیرفتنیآندردفاعشیوهاینکهاستدنیاییدر

نیستپذیرارادموکراسیواستگریزانگفتگو مسألهدیداز. گرایی،افراطدراصلیگیدنر

عرصهبهحتیگراییافراطجهتهمینبه.هاآنمضمونوفحوانهباورهااستازدفاعچگونگی

بیشترگراییافراطجاکهازآنپس،.دتازمیشناسیبومهایآموزهوسیاسیقومی،ملی،هایگرایش

دارد؛راآنپرورشاستعدادوزمینهدینی،غیرچهودینیچهسنتی،هرگونهاست،ارتباطدرسنتبا

وانتقادبهسپردنگوشازخوددارینظر،"یک"وجودبراصرارعام،معنایدرگراییافراطزیرا

7937ر،زطشت)استشخصینظراتازآمیزخشونتدفاع اندرو(771: هایگروهنیزهیوود.

فرایندوانقالبیسوسیالیسمناکامیاستعمار،دورانازپسجهانسکوالر،هایاندیشهبهراگراافراط

رشدروبهرونداینبهاسالمجهانواکنشنوعیراهاگروهاینظهوروداندمیمرتبطشدنجهانی
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7913هیوود،)دهدمیپیوند دادقرارشدنجهانیبرابردرراجهادواژهتوانمی.(442: چنانچه.

بررسیراجهادکهنهونواسالمیمفهوماواندیشد؛میگونهایننیزامریکاییپژوهشگر،باربربنیامین

پدیدهبرابردرسومیجهانجوامعواکنشنمادمقامدرجهادکشیدنپیشاوهدفکند؛نمی

وبازاراقتصاددرمنظرایندرشدنجهانی.داردخوددلدرراغربیهسلطکهاستشدنجهانی

ارتباطیوخبریهایرسانهومدرنتکنولوژیچیرگیوجهانسراسربرپولیومالینظامسلطه

حتیوسومجهاندرانسان،بهناخوشایندیاحساسشودمیموجبمهماین.یابدمیتجلیپیشرفته

باکهترسناکیناشناختهکانونبهکورینیروهایوسیلهبهکهایناحساسهد؛ددستآنازخارج

پیکریغولدیوکهناتوانیماننددرستشود؛میکشاندهگردد،میروروبهاوباایکشندهخشونت

:7933آبادی،نجفصالحی)دهدمینشانواکنشناخواستهوناگزیراوواستکردهاحاطهرااو

همچ(714 به. اینترنتبهشبیهچیزیپیالر،قولبهالقاعدهعنوانمثالشبکهنینبایدبیانداشت،

ازخوداهدافبرایمردمازبرخیواستیافتهرشداخیرهایسالدرکهفراملیایپدیدهاست؛

:7933زاده،کند)عباسنمیکنترلراوآننداردمالکیتآنبرکسهیچاماکنند،میاستفادهآن

.استضعیفیاهماهنگیوخوردنمیچشمبههماهنگیاغلبتروریستیهایسازمانبین(.در743

ها،اندیشهوداردایویژهاهمیتاینترنتندارد؛"القاعده"باارتباطیهیچمستقلهایسازمانفعالیت

مبلغانبرخیجملهازو)هاآننزدیکانوطلبخشونتاسالمیهایگروهرهبرانهایبیانیهاسناد،

مسلمان 7937پریماکوف،)کندمیمنتشررا( پسازحادثه29: پایگاه77(. هایاینترنتیسپتامبر،

هاواعمالهایبسیاریرابهاندیشهگراایجادشدهاستکهجوانوسیلهمجاهدینافراطبسیاریبه

شدهوناراضیدرکشورهایصنعتیدهحاشیهرانهایبهبیشتراینافراد،جوانخواند.جهادیفرامی

 :Atran, 2006)اندوجودآوردههمپیوندیافتهوجنبشجهادیرابههستندکهدرسطحجهانیبه

135).



 گیری نتیجه
افراطبه داشت، بیان پژوهشباید نتیجه مهمعنوان از بحثگرایییکی و برانگیزترینترین

گراییوئولوژیاست.ازمقایسهتطبیقیومحتواییافراطهایفکریدرهرساختاریازایدنحله

گراییپاسخیجزمیبهنقدوبازخوانیمتونیاستکهمقدسشودکه،افراطنهیلیسمآشکارمی

تعصبباعثمیشناختهمی ویژهشودپیرواناندیشهشوند. ایخاص،ارزشمطلقوحقیقترا

گراییباتأکیدبرراهیوانحرافبهحسابآورند.افراطهاراگمآیینخودبدانندوسایراندیشه



 227 گرایی اسالمی و نهیلیسم معنا و پاسخ: بررسی تطبیقی افراط
 

دهد.پذیردودرمقابلآنواکنشنشانمیهایخودنگاهیدیگربهاندیشهرانمیاصولوارزش

انسانترینعاملدرسستمهم تاریخاندیشه نهیلیسمدر نهیلیسماست؛ ارزشیبروز شدننظام

بحران با استو داشته وجود بیهمواره شروعبه ایدئولوژیارزشمعنا ارزشیهر کردننظام

کند.درعصرحاضرعاملاصلیتشدیدکنندهنهیلیسم،تکنولوژیاست.تکنولوژی،بههمراهمی

جهانآشناهایدیگریاززیستشدنوگسترشبدونمرزآگاهی،ایدئولوژیراباجنبهجهانی

حالتیکهدراینهایبنیادینکندکهممکناستباآموزهمی آنایدئولوژیدرتعارضباشد.

دهد،بحرانمعناهمراهبانهیلیسماست.احساسروانیحاصلازشرایطبرایایدئولوژیرخمی

کند؛یکیازگذاردوایدئولوژیرابهواکنشوادارمینهیلیسموپوچی،برایدئولوژیتأثیرمی

افراطنمودهایاینواکنشپناه واقعافراطبردنبه در نهیلیسمگراییاست. گرایینتیجهسیطره

کند،دراغلبمواردواکنشیرادیکالگراییدرمقابلنهیلیسماتخاذمیاست.واکنشیکهافراط

حلنهاییبرایغلبهبرهراست.واکنشرادیکالدرباالترینمرحلهباترورهمراهاست؛ترورراه

ارزشیاپدیده نظام درفراطایاستکه بودریار، نظریه بر بنا است. داده هدفقرار گرایانرا

دهد.حادواقعیتمرزبینامرواقعیمدرن)جهانکنونی(پدیدهحادواقعیترخمیوضعیتپست

گرایانرابانادیدهگرفتنفهمبردواینپدیدهحادواقعیتاستکهافراطوامرخیالیراازبینمی

خیا و واقعیت بین کنشمیمرز به وادار نهیلیسمل، با حاضر عصر در اسالمی اندیشه کند.

گراییگیراست؛نهیلیسمیکهخودمرزبینواقعیتوخیالرامخدوشکردهاست.افراطگریبان

اندیشهاسالمیمانندهرنظامشمارمیهایایناندیشهبهنهیلیسمبهاسالمییکیازواکنش آید.

کهاندیشهاسالمیرهاییقطعیوغیرقابلتغییرشکلگرفتهاست؛هنگامیاندیشگیدیگریازباو

شود؛اینبحرانبااحساسروشوددچاربحرانمیهاوساختارهایفکریدیگریروبهبااندیشه

کند.گوییمیرسدواندیشهاسالمیراواداربهپاسخهابهاوجخودمیپوچیوتزلزلدرارزش

هاییمانندرسدکهباپدیدهگراییاسالمیبهاوجخودمیگوییدرافراطپاسخنمودرادیکالاین

گراییدرهرشکلیازتوانبیانداشتافراطکند.درنهایتمیالقاعده،طالبانوداعشجلوهمی

ایدئولوژیکهباشد،پاسخیرادیکالبهآماجنهیلیسماست.
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