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احمدرضا بردبار  -پویش پراشی
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دریافت-7934/74/72:پذیرش7931/4/2:


چکیده

شود؛بیارزش


نظامارزشیخودمواجهمی
ساختارایدئولوژیناخودآگاهبابحراندر
هااست.نقطهآغازبیارزششدننظام


شدننظامارزشیوغیبتمعناازبارزتریناینبحران
ارزشیوغیبتمعنا،بروزدوبارهنهیلیسمخفتهدرتاریخحیاتانساناست.برایغلبهبر
پاسخگوییاست؛اندیشهاسالمی
نهیلیسم،هرایدئولوژیباتوجهبهمتناندیشهخوددرصدد 
نیزازاینقاعدهمستثنینیست.اندیشهاسالمیدرگیرباسیطرهنهیلیسمیاستکهنظاممعنایی
و ارزشی این اندیشه را مانند دیگر اندیشهها آماج حمله قرار داده است .تکنولوژی و
گسترشبدونمرزآگاهی،راهرابراینفوذنهیلیسمهموارکردهاستواندیشهاسالمیدر
این بین ،مسیر معنابخشی و بازارزشسازی را پیگرفته است .یکی از نمودهای
هاواندیشههایافراطیآشکار


سازیومعنادهینودراندیشهاسالمی،درجنبش

بازارزش
گراییاسالمیبهآناطالقمیشودوسازمانهاوگروههایی


شدهاستکهعنوانکلیافراط
ونالقاعده،طالبانوداعشنیزنمونههاییازاینافراطگراییبهشمارمیرود.وجهبارزاین

چ
اندیشهها زبان خشونت است .در واقع با بیانی موجز میتوان بیان داشت که افراطگرایی

اسالمی ،نتیجه منطقی سیطره نهیلیسم نو است .هدف این پژوهش مقایسه افراطگرایی
اسالمیونهیلیسماستکهبااستفادهازروشمطالعهتطبیقیصورتپذیرفتهاست .

گراییاسالمی،تکنولوژی،نهیلیسم،غیبتمعنا،بازارزشسازی 

افراط
واژگان کلیدی :


.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهخوارزمی(نویسندهمسئول) bordbar@khu.ac.ir
.4کارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهخوارزمی p.pooyesh@ymail.com
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مقدمه و بیان مسأله
ساختار ایدئولوژی با توجه به نمادسازیهایی که انجام میدهد به مرور زمان دستخوش
ارزششدنتدریجینظامارزشیگرفتهتابحرانمعنادرتغییر

چالشمیشود؛این چالشازبی
است.بحرانمعنامرحلهنهاییبروزنهیلیسماستکهکلساختاراندیشهرابهچالشمیکشد.اگر
دراینچالشنهیلیسمپیروزشود،ایدئولوژیشروعبهکمرنگشدنمیکندوپیروانخودرااز

میدهد .یکی از راههایی که برای غلبه بر نهیلیسم از سوی پیروان ایدئولوژی برگزیده
دست 
میشود بازگشت به متون نخستین است؛ در این بازگشت برای حفظ ایدئولوژی و مقابله با

شود.افراطگرایینوعیازبازگشتو

نهیلیسم،هرگونهتعبیروتفسیرازمتونمقدسممنوعمی
داند.ایدئولوژیافراطگرابرای

باوربهتقدسمتوناستکههرگونهراهیراجهتانتقادبستهمی
حفظ آرمانهای خود از تمامی ابزارهای ممکن استفاده میکند؛ از تبلیغات فرهنگی گرفته تا
ترور.ترورراهحلنهاییبرایمقابلهباتغییرنظامارزشیاست.گروهتروریستمیکوشدبابهراه
انداختنکارزارتبلیغاتیتروریستیدرچهارچوبیکایدئولوژی،اهدافومقاصدخودراپیش
گردد.افراطگراییدر

هایمهمتروریسمبهافراطگراییبازمی

برد.ازاینرواستکهیکیازریشه
هر شکل از ایدئولوژی وجود دارد و در این بین افراطگرایی مذهبی محسوستر است.
افراطگراییمذهبیدرادیانتوحیدیوغیرتوحیدیهموارهوجودداشتهاستکهمطالعهموردی

هایتروریستیافراطگرااستوار

اینپژوهشبرافراطگراییاسالمیوبررسیگروههاوسازمان

است.رادیکالبودنرویکرددرهرایدئولوژی،بهتالشجهتبازارزشسازیبازمیگردد؛در

حقیقتپایههایارزشیایدئولوژیاسالمیدربرخوردباگسترشجهانیتکنولوژیدچاربحران
شودودراینبینافراطگراییاسالمی


معناییونهیلیسمهمراهمی

شدهاستواینبحرانبابی
درصددپاسخگوییبهگسترشنهیلیسمبرآمدهاست.هدفنویسندگانآناستکه،بااستفادهاز

فزونواقعیت (حادواقعیت) ژان بودریار در باب نهیلیسم بهعنوان تحلیلی پستمدرن در

نظریه
اندیشهسیاسیوروشمطالعهتطبیقیبهبررسیتطبیقیافراطگراییاسالمیبانهیلیسمبپردازند.

تالش نویسندگان در این پژوهش تنها بررسی افراطگرایی اسالمی بهعنوان یکی از پاسخهای
اندیشهاسالمیبهمسألهمعنااست؛آنهمبهسبباینکهافراطگراییدردورانکنونیبیشترنمود
پیداکردهاست.همچنینبایدبیانداشتکهبهپاسخهاییکهاندیشهاسالمیازنگاههاییدیگربه
مسألهمعنادادهاست،بهسببگستردگیورودنشدهاستوتنهابهبررسیافراطگراییاسالمی

بهعنوان یکی از نمودهای پاسخ ،بسنده شده است .بدیهی است که اندیشه اسالمی بهسبب
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گستردگیوچندجانبهبودنساختارفکری،پاسخهاییگوناگونبیانکردهاستوهرپاسخجای

تعمقبسیاردارد .


ادبیات نظری و مطالعات پیشین
ادبیات نظری
ویتمیکند.تحلیلمعموالًدربرگیرنده

فرآیندتحلیل،خود،کارکردطبیعیمغزانسانراتق
خلقمدلهااست؛اگرچهممکناستچنینبرچسبیرادریافتننماید(هوور.)79:7931،در

بررسیمفهومی،باسهدستهپرسشروبروهستیم.نخست ،پرسشهایساختاری:چهچیزهایی
ساختارراپایهگذاریمیکند؟ دوم ،پرسشهایپویایی:ایناجزابهچهنحویدستبهتعاملبا
پرسشهایرشدوتحول:چهمنابعیانرژیورانهرا

خودوجهانبیرونیذهنمیزند؟ سوم ،
ایجادمیکندوباعثعملکردآنمیشود؟ 7از نظر ژاک الکان سه سطح به هم تنیده ،واقعیت
برمیسازد:امرنمادین،امرخیالیوامرواقعی.همچنینبحثبسیارحائزاهمیتدیگری
انسانیرا 
نکتهای که تحلیل پژوهش را میسر
که باید به آن اشاره داشت ،بحث «دیگری بزرگ» است  .
میکند(ژیژک.)74:7934،سوژه-
میکندایناستکهدیگریبزرگ،درسطحنمادینعمل 

میگذارد.
سوژهناخودآگاه-تنهاازطریقدیگرانودررابطهبادیگریِبزرگپابهعرصهوجود 
میدهدکهسوژهدرمکان(محمل)دیگریبزرگپدیدارمیشود.دیگریبزرگ
الکانتوضیح 
دیگربودگی مطلقی است که قابل تشبیه به سوبژکتیویته ما نیست.دیگری بزرگ نظامی نمادین
است؛دیگریبزرگهمچونکالموامیالاطرافیانمااستکهازطریقآن،میلخودرادرونی
میکنیم(هومر .)711:7931،
ومتوجهدرون 
افراطگرایی اسالمی همواره با دیگری بزرگ در ارتباط است .این دیگری بزرگ شامل

اندیشه سکوالریسم ،لیبرالیسم ،سوسیالیسم و  ...است .اساساً هر نظام اندیشهای دیگری که با
میگردد.در
افراطگراییاسالمیدرتعارضایدئولوژیکقراربگیردبهنوعیدیگریبزرگبدل 

سنتمحور
این بین ،دیگری بزرگ با نظام سیاسی منسجم خود همواره حس تحقیر را در نظام  
برمیانگیزد .نتیجه این تحقیر ،سست شدن نظام ارزشی مورد حمله واقع شده از سوی دیگری

سستشدن نظام ارزشی ،بحران معنا را در پی دارد و بحران معنا ،نهیلیسم را.برای

بزرگ است.
بازارزشسازی ،از جنگ

میکند؛ این 
بازارزشسازی  

غلبه بر نهیلیسم ،هر نظامی شروع به 
1. http://ravanshenasionline.persianblog.ir/post/122
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ایدئولوژیک ،تسخیر رسانه و تبلیغ گرفته تا بهکارگیری زبان خشونت و ترور در تغییر است.
افراطگرایان زندگی دیگران بزرگ را همچون گناه میپندارند .افراطگرایان عمیقاً از زندگی

میدهند ،با آن تحریک میشوندوپاسخمیدهند
میرنجند ،به آن توجه نشان  
گناهآلود ناباوران  
(ژیژک .)9:7939،
اینمقدماتراهرابرایفهمنظریهبودریارهموارمیکند.بودریارازاصطالحرمزاستفاده

فزونواقعیت»7
کند؛رمزنادیدهگرفتنواقعیتراامکانپذیرمیکندکهبودریارآنرابانام« 


می
بیانداشتهاست.بهلحاظاجتماعی،بودریاربیانمیکندکهحاکمیترمزبهتمامیشبکهاجتماع
واقعیت،تفاوتبینامرواقعیوامرخیالیراازبینمیبرد(لچت:7934،


کندوفزون

سرایتمی
گراییاسالمیباآنگریبانگیرشدهاستودر


استکهافراط
واقعیتهمانایدهای 


).فزون
923
واقعفهمتفاوتامرواقعیوامرخیالیرابرآنهابستهاست .

مروری بر مطالعات پیشین
گراییوچهدربحثنهیلیسمآثارگرانقدریبهرشتهتحریردرآمده


چهدربحثافراط
است.بهطورخالصهبهسهنمونهازاینآثاردرهرحوزهاشارهمیشود .
هرایر دکمجیان در کتابی با عنوان جنبشهای اسالمی معاصر در جهان عرب به بررسی
افراطگرایی اسالمی میپردازد؛ همچنین باید بیان داشت که این نویسنده در حوزه اسالم و



هایمربوطبهجنبش
بحث
هایاسالمیآثارارزندهایتألیفکردهاست .
حمید احمدی از جمله کسانی است که در باب جنبشهای اسالمی به پژوهش و بررسی
پرداختهاست.ازایننویسدهنیزکتابهاومقاالتیچندچاپشدهاستکهدراینپژوهشاز
دیدگاهوگزارش:نگاهیبهپدیدهافراطگراییاسالمیناکامدرستیزباتاریخ استفادهشده

مقاله
است .
غالمرضاخواجهسرویدرکتاببیداریاسالمیدرگسترهسیاستجهانیدربخشیباعنوان
«تروریسم»بهبررسیاندیشهسیاسیگروههایافراطگراوبویژهطالبانپرداختهاست.اینکتاب
درآشناییباریشههایفکریودگرگونیهایکنونیافراطگراییارزندهاست .
فریدریش ویلهلم نیچه را نظریهپرداز نهیلیسم میدانند؛ این اندیشمند بزرگ در آثار خود
هموارهباپدیدهنهیلیسمدرگیربودهاست.نیچهدرکتابارادهمعطوفبهقدرت ونیزکتاب
1. Hyperreality
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دجالبیشتربهاینموضوعپرداختهاست .
داردکههرچندکمحجماستامابهطورویژه

ارنستیونگرکتابیتحتعنوانعبورازخط
بهبحثنهیلیسمپرداختهاست.اینکتابازجهتتبییننهیلیسمبهعنوانپدیدهایبسیارجدی،از

اهمیتشایانیبرخورداراست .
ژانبودریار دریکیاز کتابهای خودبانامروح تروریسمبهبررسیپدیده تروریسم از
دیدگاهیپستمدرنپرداختهاست.اینکتابدرچهارچوبنظریپژوهشبسیارکمکرسان

است .
ریشهافراطگراییدرنوشتههاییکهدراینزمینهوجوددارد،متنوعبیانشدهاست.گاهریشه
اینپدیدهرادرساختارهایایدئولوژیکبیانکردهاند،گاهدرپیوندبامسائلجهانیشدنو...؛

همچنیندرزمینهنمودهاوآثارنهیلیسمنیزدیدگاههابهگونهایمتفاوتبیانشدهاست.پژوهش
گراییازیکسوونهیلیسمازسویدیگر،مقایسهایتطبیقی

کنونیتالشداردتامیانافراط
انجامدهدوباتحلیلوبررسیبهبیانریشههاینهیلیستیافراطگراییبپردازد.اینامربهعنوان
نوشتههای گرانقدر در هر دو حوزه

مهمترین نوآوری پژوهش نمود مییابد؛ چراکه در بین
افراطگراییونهیلیسم،پژوهشیمنسجمدرموردارتباطایندوپدیدهبهچشمنمیخوردوتنها

پارچگیبهبیانمقایسهایندوپدیدهپرداختهاند .


هاییکوتاهوبدونیک

نوشته

روششناسی
روشمطالعه تطبیقی در پژوهش علوم انسانی نقش و جایگاهی محوری دارد.این روش از
قدیمیترینروشهادرعلومسیاسیواجتماعیاسـتکـهدرصددفهممشابهتهاوتفاوتهااز

رخدادهای اجتماعی-
طریق تطبیق و مقایسه است.هدف ،شناسایی تفاوتها در بین نظامها و  
پدیدههای اجتماعی -سیاسی مشاهده شده در
پارهای از  
سیاسی و بررسی تأثیر این تفاوتها بر  
درونایننظامهااست.طرفداراناینروشبراینباورندکهتمامیروشهاتطبیقیهستند،امانه
به این شدت ،بلکه با تحلیلی علمی میتوان گفت ،روش تطبیقی یکی از اصلیترین روشها در
جامعهشناسیتطبیقیوتاریخی،اسـت.تفکربدونمقایسهقابلتصور
حوزهعلومانسانی،بویژهدر 
نیستودرغیابمقایسه،هیچاندیشهوپژوهشعلمینیزامکانپذیرنیست.ارسطوبهمقایسهمیان
پرداختهاند

دولتشهرهای گوناگون یونان و هرودت به مقایسـه میـان جهـان یونـانی و غیریونانی 
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(مککیومارش431:7913،بهنقلازغفاری.)7933،مککی7ومارش 4بهدوعلتتحلیـل
،بـرایاجتنـابازقوممداری 9درتحلیل ،ودوم،برای

تطبیقـیراضـروریمـیداننـد؛ نخست

دهیمجددنظریهها،مفاهیموفرضیهها (مککیومارش 434:7913،به


ایجادآزمونوشکل
نقلازغفاری).تحلیلتطبیقیبهمعنایتوصیفوتبیینمشابهتهاوتفاوتهایشرایطیاپیامدها
در بین واحدهای اجتماعی بزرگمقیاس مانند مناطق ،ملتها ،جوامع و فرهنگها است .این
فرهنگـیدرمـردمشناسـی،تحلیـلدرجامعهشناسی،


هاییچونتحلیلبین
تعریفبازتابسنت
کشوریجامعهایدر علوم سیاسی،تحلیـل تـاریخی  -تطبیقـی درتـاریخو تحلیـل

تحلیل بین
روانشناسـیتطبیقیدرروانشناسیاست( .)Smelser, 2003: 645


تعریف مفاهیم
افراطگرایی
بنیادگرایییااصولگرایی"درزبانالتینیبه

گونهایازبنیادگراییاست.واژه"
افراطگرایی  

2

معنای شالوده واساس است .اینواژه برای نخستین بار در مباحثاتی در درون مذهب پروتستان
امریکایی ،در اوایل قرن بیستم بهکار رفت.بین سالهای  7371و  7374میالدی ،پروتستانهای

انجیلی،رشتهجزوههاییراباعنوان"مبانی"منتشرکردندودرآنبهتأییدخطاناپذیری

کلیسای
یا حقیقت نص کتاب مقدس در برابر تفسیرهای جدید از مسیحیت ،پرداختند (هیوود:7913 ،
.)234بنیادگراییاصطالحیقدیمیاستکهدرگذشتهدرموردمتعصبینمذهبی،بهخصوصآن
هیچگونهتعبیر،تفسیروانحرافیدرکتابمقدسنیستند،
دستهازمسیحیانیکهحاضربهپذیرفتن 
حافراطگراییچنانگستردهاستکهبحث

بهکارگرفته میشد(طلوعی.)973:7914 ،اصطال
درخصوص مفاهیم و مصادیق آن بهنحو وسیعی میان پژوهشگران رایج است و نمیتوان در
ایکوتاهبههمهابعادوجوانبآنپرداخت.افراطگراییدرایدئولوژی سیاسی مبتنی بر


مقاله
استکهمیتواندر

سیاسیکردن دین با هدف استقرار بخشیدن حاکمیت خدا بر نظام دنیوی 
افراطگرایی در
تعدادزیادیازادیانجهانمشاهدهکرد(لیپست.)217:7939 ،بااینحال ،واژه  
کاربرد معاصر آن ،مرتبط با تمامی ادیان بزرگ جهان است و بهعنوان نوعی حرکت یا طرح
میآید ،نه یک ادعای محض حقیقت نص متون کتابهای مقدس
سیاسی  -مذهبی بهشمار  
1. Mackie
2. Marsh
3. Ethnocenterism
4. Extremism
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(گریفیتس .)911:7933،
هایعالمتنهابهدنیایملموسپیرامونمامحدودنمیشود.بهطورکلی،واقعیتهای

واقعیت
عالم سه وجه دیگر نیز دارند که همه آنها بیرون از تجربههای مستقیم ما قرار میگیرند .این
هاعبارتنداز:الف)واقعیتهایمربوطبهنیاکانوپیشینیان،ب)واقعیتهایجهانمعاصر

واقعیت
که برای ما جنبه حضوری ندارند ،و ج) واقعیتهای مربوط به آیندگان و فرزندان (معینی
علمداری .)24 :7932 ،براساس این تحلیل از واقعیتهای زندگی ،میتوان بیان داشت،
افراطگراییاساساندیشهخودرابرواقعیتهایغیرملموسازنوعنخستقراردادهاستوراه

رابرایپذیرشواقعیتهایخارجیازدیگرقسمهااگرنبستهباشد،بسیارتنگکردهاست.
بنیادگرایی 7یک روش تفکر است که بر طبق آن ،اصولی را که دارای اعتبار تغییرناپذیر و

میآورد.لذا
فوقالعادههستند ،صرف نظر از محتوای آنها ،به عنوان "حقایق" اساسی بهشمار  

وجوه اشتراک بنیادگراییهای حقیقی ،اندک است یا اساساً وجه اشتراکی ندارند ،جز آن که
مایلاند که جدیت یا اشتیاقی را ابراز کنند که زائیده ایقان مکتبی است .گرچه
هوادارنشان  

آیینهای سیاسی نیز
نصگرایی متون مقدس است ،اما در  
تداعیکننده دین و  

بنیادگرایی معموالً 
میتوان گفت که شکاکیت لیبرالیستی نیز حاوی این اعتقاد بنیادگرایانه است
یافت میشود.حتی  
که تمامی نظریهها بایستی مورد تردید قرارگیرند (بهجز خود نظریه لیبرالیستی) .هرچند واژه
جزماندیشی و
نرمشناپذیری  ،

بنیادگرایی غالباً در معنای منفی بهکار برده میشود تا بیانگر 
میتواندموجبازخودگذشتگیوایثاربهخاطریکاصل
اقتدارگراییباشد،امابنیادگراییضمناً 
عنوانگونهایاز


گراییبه

).دراینپژوهشتمرکزبرافراط
اعتقادی باشد(هیوود471:7913 ،
بنیادگراییاست .
گروههای تروریستی سیاسی  -مذهبی که انگیزه مذهبی دارند شامل گروههای مسیحی،

گروههاارتشخداونددرایاالت
اسالمگرامیشوند.ازجملهاین 
سیک،هندو،بوداییو 
یهودی ،
متحدهامریکا ،کاچ و کاهنی چای در اسرائیل ،بینالملل ببرهای خالص در ایالتپنجاب هند و
قیامتباور است ،هدف خود را به چنگ

آئوم شینریکیو در ژاپن است.گروه آئوم که گروهی 
گروههایاسالمینیزبهعنواننمونهگروهالقاعده
میداند.درمیان 
آوردنژاپنوسپسهمهجهان 
گروههایاسالمیاستکهدر
جهانشمولدارد،کهبرخالفبرخی 
دستورکاراسالمیجهانییا 
گراییگونهای از بنیادگراییاست.دراین


گراییجدااست.درواقعافراط

)ازافراط
.7بنیادگرایی(Fundamentalism
گراییاستواشارهبهبنیادگراییاسالمیازجهتریشهیابیبودهاست .

پژوهشاساسبربرسسیافراط
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یزهای سیاسی دارند برای توجیه خشونت،
میکنند .رهبران مذهبی که انگ 
سرزمین خود مبارزه  
روایتهایفاسدیازمتوندینیراتبلیغمیکنندکهبهطورعمدهمذاهببزرگیماننداسالمرابه
میدهند(گریفیتس .)911:7933،
میکنندوباسلیقهخودجلوه 
روشخودتفسیر 
در نهایت باید بیان داشت که افراطگرایی به اندیشه دگماتیک در ساختار اعتقادی
گراییتالشبرایایجاداجتماعازسویآنهاییاستکه


توانگفت،افراط
بازمیگردد؛شایدبه

اجتماعیندارند .


نهیلیسم
7

4

اصطالحنهیلیسم ازواژهنیهیل درزبانالتین،بهمعنایهیچوعدمآمدهاست.نهیلیسمنظریه
ومکتبی فلسفی استکهمنکرهرنوعارزشاخالقی ومبلغشکاکیت مطلقونفی وجوداست
(آشوری.)944:7933،درواژهنهیلیسم،نیهیلبهمعنایناموجودنیست،بلکهدردرجهنخستبر
ارزشی برابرصفرداللتدارد.زندگی وقتی نفی داردوخوارشمردهمیشود ،ارزشی برابرصفر
شانگاره خوددارد:فرد،ازطریق یک افسانه
افسانهای را پی 
خواهدداشت.خوارشماری ،همیشه  
یداند ،از طریق این افسانه است که چیزی ،در تضاد با
زندگی را تحقیر میکند و دروغین م 
زندگی قراردادهمیشود.سپس،کلزندگی ،غیرواقعی وهمچوننمودنشاندادهمیشود ،و
یگیرد .ایده یک جهان دیگر ،جهانی فراحسی ،در همه
بهتمامی ،ارزشی برابر صفر بهخود م 
دهای درمیان
ارزشهای برتراززندگی ،نهای 

شکلهای آن(خدا،جوهر،خیر ،حقیقت)وایده 

یهااست(دلوز .)493:7931،
هزارانایدهدیگر،بلکه،عنصرسازندههمهافسانهساز 
یدهددیگر
آنگاهتغییرمیکندکهتصویرهاییکهبهآن،جهتوحقانیتم 
کنشاجتماعی 
خواستههاتعهدهای نوینی بیافریند یا آنگاهکهبینش

پاسخگوی خواستههای زندگی نباشدواین 
افرادخالقرودررویفرضیههایعملکنندهقرارگیردونمادهاوشکلهاینوینیطرحکندکه
یکند کهدرآنبین تجربهما
تصویرهای موجودرازیرورو سازد.نهیلیسم اوضاعی راتوصیف م 
ازجهانودستگاهمفاهیم دراختیار ما،کهبرای تفسیر جهانآنرابهارثبردهایم ،شکافبه
یآید (انسل.)32:7931،این شکافدرسراسرتاریخ اندیشه انساننمایان است.زوال
وجودم 
انگر نهیلیسم دراندیشه انساناست.
یمعنایی ،ازدستدادنارزشو...تمامی ،نمای 
اسطوره،ب 
یشود.دراینمیانبنابهگفته
نهیلیسمدرحالتیخفتهقرارداردکهبهمحضبروزبحراننمایانم 
1. Nihilism
2. Nihil
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بهارزشهای نیستانگارانه بدل

یدهدکههمهارزشهای عالی بشری 
نیچه ،فاجعهزمانی رخم 
گشتهوبهناممقدستریننامهافرمانمیراند(نیچه .)99:7934،

افراطگرایی اسالمی و نهیلیسم
پاسخی افراطی ،ریشهای نهیلیستی
افراطگرایی بوده است اما بهکارگیری واژه
اگرچه در علوم اجتماعی ،همواره بحث از  
افراطگراییدینی،اشارهبه
بازمیگردد.منظوراز 
افراطگراییاسالمی»حدوداًبهدهه31میالدی 
« 
گروههاییاست کهبه دالیلی،بافرآیندهای حاکمبرشرایط روزمخالفتمیکنندوبا ارجاعبه

ایدهآلذهنیترسیممیکنندووضعیتموجودرابهدلیل
بنیادهایاصلیدینخود،نوعیجامعه 
افراطگرایی ،نگاه نوستالژیک از شرایط
میکشند.بنابراین  
ایدهآل به نقد  
عدم تطابق با آن جامعه  
زندهکردنبنیادهایغیرقابلنقد
افراطگرایانقصد 
مدرنبهشرایطاولیهوپیشیناست.درحقیقت 
ومقدس رادرروزگارمدرن دارند(احمدی.)414:7931،درفرهنگآکسفورداینگونهآمده
گراییاسالمیاصطالحموردمنازعهایکهبهطوروسیعدرایاالتمتحدهامریکاو

افراط
است «:
انگلستان برای اشاره به هر جنبش طرفدار اجرای دقیق تعالیم قرآن و شریعت (قانون اسالمی)

اشارهمیشود،تعدادفزاینده

افراطگرایی" 
کارمیرود.اساساًآنچهدرجهاناسالمبهعنوان" 

به

هاییاستکهبهجنبشهایاصالحیاسالمیسابقازقرننوزدهمبه

ها،انجمنهاوجنبش


گروه
بعدانتقادمیکند.گمانمیشودجنبشاولیهبابرنامهغربیتطابقدادهشدهاست.اینگرایش


اصالحاسالمیدرقرننوزدهمتوسطسیدجمالالدیناسدآبادی()7391-7331ومحمدعبده
()7323 - 7314بهجریانافتاد.پسازآن،دفاعازاحیایاسالموجامعهاسالمیبراینجریان
نحوفزایندهایدراختیارقدرتهایاروپاییبودکهبه


مسلطشد؛چونسرنوشتجهاناسالمبه
دلخواه خود به آن شکل میدادند (مک کین .)233 :7931 ،طرفداران افراطگرایی اسالمی
افراطگرایی
(اسالمگرا) و یا «اصولیین» (بنیادگراها) مینامند .غالباً  

معموالً خود را «اسالمیه» 
جهانبینیاسالمیاشتباهگرفتهمیشود.جهانبینینهتنهابه اسالم،بلکهبهدیگر
اسالمیبامفهوم  
سلفیها ،تصفیه
جهانبینی اسالمی نظیر  
همزمان بسیاری از طرفداران  
ادیاننیز اختصاص دارد  .
اسالم و بازگشت آن به اصول اولیه را که در زمان پیامبر اسالم و چهار خلیفه نخست (ابوبکر،
میآید که
میشد ،وظیفه خود میدانند؛ اما خطر زمانی به وجود  
عمر ،عثمان و علی) اجرا  
مکتبهایاسالمی 

اصولگراییویا

حلشدهدرآن،شکلافراطیوجنگطلبانهبهخودبگیرد .
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افراطگراییکاتولیک-مسیحیتبدیلشد،بهیاد
اصولگراییمسیحیتبه 
تاریخزمانیراکه 
جنگهایصلیبیگویایاینامراست(پریماکوف،

دارد؛اقداماتخونینوقتلعاممسلماناندر
.)93:7937همچنین،سلفیتواکنشپیروانمتعصباسالمدربرابردگرگونیاست؛برایسلفیان
عنصربازگشت،عنصریاساسیاستکهبیانگربازگشتبهسلفصالحاستوبهاعتقاد آنها
درصورتتحققمجموعهتعالیمپیامبراسالم،مشکلیدرجامعهباقینخواهدماند(آقابخشی،
افراطگرایی
.)291:7912در دو دهه اخیر ،بویژه پس از ظهور گروه طالبان در کشور افغانستان  ،
اسالمی بهعنوان نظام اعتقادی متعصب به واژهای کلیدی در جهان اسالم و جامعه جهانی تبدیل
شده است (رنجبر .)34 :7934 ،پس از شروع موج اسالم سیاسی در اواخر قرن بیستم در
یکسو ،و نمودهای فزاینده اینگونه جریانها از سوی دیگر،
سرزمینهای مختلف اسالمی از  
درپی در
پی 
خشونتمحور آشکار شد که تا پایان این دهه با وقایع  

افراطگرایی 
روند فزاینده  
عرصه سیاست جهانی قابل پیجویی است؛ حادثه یازدهم سپتامبر سال  4117میالدی در ایاالت
افراطگرایی ،موج
متحده امریکا توسط گروه تروریستی القاعده ،بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ  
بزرگترین

خشونتگرایی و تروریسم که بهصورت 

وسیعی از اسالمهراسی را درپی داشت .
حکومتهاوهمبرایجوامعمطرحشدهاستتاپیشازاینمشکلی

تهدیدامنیتیواحدهمبرای
میشد؛ اما اکنون تهدیدی برای امنیت ملی بهشمار آمده است
در زمینه نظم و قانون تلقی  
(گریفیتس .)913 :7933 ،ایاالت متحده امریکا پس از تهدید خواندن تروریسم ،با حمله به
میکرد،جنگباتروریسمرا
افغانستانوساقطکردنطالبانکهازتروریستهایالقاعدهحمایت 
آغازکردکهبهوخیمترشدناوضاعمنجرشد؛القاعدهکهتاپیشازاینتاریخ،سازمانیمتمرکز،
هرمیودارایپایگاهیمشخص(افغانستانوپاکستان)بود،باپراکندگیاعضاوایدئولوژیآنبه
دورهاینو ازفعالیترا درسطح جهانیآغازکرد.
عراق ،کوزوووچچن ،سوریهوشمالافریقا  
همفکروشبیهبهآنراپسازحادثهیازدهسپتامبر،
بهسخنیدیگر،القاعدهوگروههایتروریستی 

باید "ایدئولوژی" نامید نه "سازمان"؛ زیرا بسیاری از گروههای بنیادگرای اسالمی به تأسی و

شیوه و ایدئولوژی القاعده به اقدامات تروریستی دست میزنند (پریماکوف،
الگوبرداری از  
گروههاییمانندالقاعدهوطالبان،جبههجهادجهانیبهحالتی
.)29:7937باازبینرفتنیاتضعیف 
ومرجطلبانه و پر از تنوع و اختالف روی آورده است و آنچه که بیش از هر زمانی قویتر
هرج 

شدهاستایدهالقاعدهاستکههمراهباتحوالتسیاسی-اجتماعیونظامیدرخاورمیانهعربی
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بیستویکم آشکار شده است .حمالت تروریستی سالهای
و ظهور داعش 7در دهه دوم قرن  
چریکهای مسلمان چچنی ،سقوط هواپیمای

 4114و  4172میالدی در فدراسیون روسیه توسط 
مسافربری فدراسیونروسیه در مصر ،حوادث نوامبر سال  4174پاریس در فرانسه و مارس سال
اینترتیب
میگیرد .به 
 4173بروکسل در بلژیک توسط عناصر داعشی نیز در این جرگه جای  
کردهاند(عباسزاده:7933،
افراطگرای اسالمی پیوندی ناگسستنی با خشونت برقرار  
گروههای  

اطگراییهای اسالمی به اندیشههای ابن تیمیه ( )337 - 143باز
 .)742ریشه بسیاری از افر 
نامند؛بهایندلیلیکهابنتیمیهدرآموزههای


گذارنهضتسلفیمی

گردد.ابنتیمیهراپایه

می
چهانحطاطمسلمانانمیدانست،بازگشتبهصدراسالموزدودناضافات

خودجهتترمیمآن
شعائری،کالمی،فلسفیو...رادرطولتاریخازواجباتتلقیمیکرد(قادری.)714:7932،
اندیشههایابنتیمیهبرجریانوهابیتتأثیرشایانیگذاشتوچندقرنپسازروزگارویدر
نقاط مختلف گسترش پیدا کرد و برداشتهای گوناگون از اندیشه او موجب پدید آمدن
جریانهایمختلفازسلفیتکفیریمذهبیتاسلفیجهادیسیاسیو...شد(پورآیینومرادی،
.)37:7934همچنینبایدبیانداشت،نوعی نهیلیسم درمیان نسلی ازجوانانی کهدرنتیجه فرایند
مرگشدهاندوجوددارد.اینشکلیازنهیلیسماست

جهانیشدنهمهچیزخودراباختهوشیفته
کهبهوفوردرجاهایدیگرنیزقابلمشاهدهاست:براینمونهمیتوانآنرادرکشتارکلمبیادید
لمبرداری
که در آن دانشآموزان دبیرستانی همکالسیهای خود را کشتند و از این عمل فی 
یرسدبهنحویغریببرکشورهایپروتستان،شمالایاالتمتحده
کردند.اینپدیده کهبهنظرم 
یشود (مانندبریویک
یگذارد ،بهجنونفردی یک نفرتقلیل دادهم 
امریکاواسکاندیناوی اثرم 
درنروژ)،حالآنکههمگانتروریسمالقاعدهرابهاسالموصلم 
یکنند .
امانکتهای کهباید درجستجوی آنباشیم تبارشناسی عامی استکهدرپشتاین نهیلیسم
انتحاری نهفته است .این پدیده فراتر از اسالم و مسلمانان است ،اما نکته در اینجا است که
گروههایی مانندالقاعدهوداعشقادرهستندبهاینجوانانقلمروواقعی برای قهرمانسازی اعطا

یدهندکهنقشاولرسانههاخواهندشد(روی.)71:7939،مسألهمهمی
کنندوبهآنهاتضمینم 
چوجهمختصبه
آنبههی 
کهنبایدفراموشکردایناستکهنهیلیسموبحرانهایناشیازسیطره 
شهای خاصنیست؛ انسانصاحباندیشه بدون تردید بانهیلیسم مواجهمیشود ،اماآنچهدر
اندی 
این بین اهمیت پیدا میکند راهی است که شخص برای عبور از نهیلیسم و بازارزشسازی
.7دولتاسالمیعراقوشام .
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بهمفهومعاموافراطگرایی اسالمی بهمفهوم خاص،راه عبور از

یگزیند.در افراطگرایی 
برم 
یشود.تئاترهمیشهچیزیبیشاززبانمحضبودهاست.زبانرا
نهیلیسمبازبانخشونتتعریفم 
فقطمیتوانخوانداماتئاترحقیقیدراجرانفوذپیدامیکند(اسلین.)934:7933،اینجملهاز
درافراطگراییدارد.درحقیقت

مارتیناسلینشباهتبسیاریبهخشونت -بویژهبحثترور -
افراطگرایی است .در این معنا،

بیراه نیست اگر بیان شود ،زبان خشونت بخشِ جداییناپذیر

قلمروتروریستیبرایبودریارمهممیشود؛قلمرومفهومی.درواقع،بحثوانمودهاووانمایی
ایناستکهچونامرواقعیناپدیدمیشود ،صحبتازتوهموخیالنیزخودبهخودبهحاشیه

راندهمیشود(جی.لین .)743:7933،


خشونت ،زبان افراطگرایی
درمقایسهتطبیقیافراطگراییاسالمیونهیلیسمبایدبیانشودکه،یکیازواکنشهاییکه

دربرابرنهیلیسمازسویفردویاگروهیخاصصورتمیگیرد،استفادهاززبانخشونتاست.


،سهنوعاقدامخشونتباررا

حمیداحمدیدرکتاب"جامعهشناسیسیاسیجنبشهایاسالمی"
ازیکدیگرمتمایزمیشمارد:خشونتهایواکنشی،خشونتهایایدئولوژیکونیزخشونتهای
فرقهای .در این میان ،گونه سوم که نوعی اقدام کورکورانه و تروریستی است ،مردم عادی و

اندکهمیتوانآنرا


هایاسالمیتندروقرارگرفته

بارگروه

غیرنظامینیزهدفعملیاتخشونت
ایناشیازتعصباتقبیلهای،هرچنددرچهارچوبابزارنوینقلمدادکرد(احمدی،

خشونتفرقه
گروههای متعصب
.)33 - 33:7931حمالت تروریستی از نوع انتحاری و غیرانتحاری در نظر  
میدانند جذابیتخاصی
ملتگراکهآنهارانوعی جنگمقدسواجرایفرمانالهی 
مذهبیو 
افراطگرای مسلمان رواج چشمگیری پیدا
گروههای تروریست  
دارد .این پدیده بویژه در میان  
خودکشینزدهاستبلکه
انجامدهندهحملهانتحاریدستبه 
آنها 
کردهاست.براینمونهازدید 
وی شهیدی است که در جریان اجرای حکم دینی جهاد یا «جنگ مقدس» جان سپرده است.
چهراکهداعیزیستنمینامند،درعینحالدلیلبسیارمناسبیبرای

بهبیانیدیگر،اینگروههاآن
مردناست.اکثر این شهیدانپیشینهاجتماعیپایینیدارند.اینگونه شهیدانویژگیهایمشترک
آنهارا بر ایناساس ترسیم کرد.آنها معموآلَ
چندی دارند که میتوان خطوط اصلی سیمای  
جوانسال ( 73تا  91ساله) ،مجرد ،بیکار و از خانوادهای تهیدستاند؛ بنابراین دلیل اصلی و

نخستین انجام حمالت تروریستی و انتحاری بیشتر این شهیدان آمیزهای از تعصب مذهبی و
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افراطگرایی ملی همراه با آرزوی انتقام است و نه ناامیدی فردی (گریفیتس.)913 :7933 ،

هایشان در جامعه و در اثر اعتقاد به این مسأله که
افراطگرایان معموالً در ازای محرومیت 

جویانهای با کفار و مسلمانهای غیرفعال دارند.

«غیرمتعهدین» ،گمراه هستند ،رفتار ستیزه
راطگرایان اسالمی برای تحمیل عقاید و شیوههای رفتاری خود بر جامعه بهعنوان مبلغان
اف 
ایدئولوژیکوانقالبیونبالقوه،فعالیتوسیعیانجاممیدهند.اینامر،اختالفشدیدآنهارابا

صوفیاندرونگراکهمعموالًتفکرصوفیانهوعرفانیراجانشینفعالیتسیاسیمیکنند،آشکارا

نشانمیدهد(دکمجیان.)17:7931،بعدازعملیاتانتحاریاعضایگروهالقاعدهدر77سپتامبر

سال  4117میالدی در ایاالت متحده امریکا ،این عبارت به طور مکرر از زبان دولتمردان و
گروهیازروشنفکرانامریکاییشنیدهمیشدکهجهانتغییرکردهاست،ازاینجهتبهتعبیر
اریک هابزبام ،مورخ بنام انگلیسی که تاریخ نه بر اساس جریانهای بزرگ تاریخی شنیده
سپتامبرآغازتاریخیجدیددردنیاییمتحولشدهاست؛دنیاییکهازدرکمفهوم

میشود 77،

زندگیعاجزماندهاست.شبحتروریسمونمایانشدنقدرتتخریبیبدونسابقهآنهمراهبا
آسیبپذیری ایاالت متحده امریکا ،بهت ناشی از عملیات انتحاری و باورهای

آشکارشدن
مختلفی را در مورد تروریسم بویژه از نوع القاعده درپی داشته است .این باور در سطحهای
مختلف ،از سطح اقدامات جنونآمیز و بهکار گرفتن نیروهای مسخشده ،تا باور به شهادت و
بودهاست.کانونهایاینبحرانازحملهبهعراقدرسال4119میالدی،

جنگمقدسدرنوسان
انفجار در شهرهای مادرید اسپانیا و لندن انگلستان ،همچنین انفجار نافرجام در شهر منچستر
انگلستان ،ماجرای اردوگاه نهرالبارد در کشور لبنان ،اوجگیری عملیات طالبان در افغانستان
بهعنوان خلف افغانی القاعده ،تشدید عملیات انتحاری در پاکستان و کشتهشدن بینظیر بوتو،
بهکارگرفتن نوجوانان در عملیات انتحاری در شهرهای بغداد و موصل عراق و  ...گمانهای
نادرستیرادرموردماهیتواهدافعملیاتانتحاریرقمزدهاست.حملهانتحاریازدیگرانواع
خودکشیبسیارمتفاوت است؛اگرخودکشیرااقدامیبرایگریزازپوچییافرارازاستمرار
روزمرگی و بدون هدف بودن قلمداد کنیم ،عامل حمله انتحاری دارای هدف است .چنین
ایمیزندکه منجربهمرگ خودودیگران

شخصیبرای هدف خوددستبه طراحیبرنامه
شود.اگرمستقلازارزشگذاریو برداشتهایطرفیناینحرکتراتحلیلکنیم،هدف


می
شخصیکهاقدامیانتحاریانجاممیدهدپیشازآنکهبخواهدخودراازبینببردویابهپوچی

رسیدهباشد،هدفیبسبزرگتراستکهحاضراستخودرابرایآنفداکند(اسالمی:7932،
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تحلیلها افزایش فاصله میان کشورهای غنی ،پیشرفته وصنعتی و

.)943 – 991همچنینبرخی 
فقیرترین کشورها که بیشتر جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل میدهند را به تهدید تروریستی از
میدانند.درحالیکهاسامهبناالدن،رهبرسابقسازمانالقاعده
جانبافراطگراییاسالمیمرتبط 
متعلق به ثروتمندترین خانواده غیرسلطنتی عربستان بود و دکتر ایمن الظواهری به یکی از
کردهترین خانوادههای مصر تعلق دارد (پریماکوف .)21 :7937 ،واقعیت این است که
تحصیل 

افراطگراییاسالمیبهچندینعاملوشرطخاصمرتبطاست.ساختارنابساماناقتصادو
افزایش 

سیاست جهانی ،ستیزهای 
طوالنیمدت اجتماعی -اقتصادی و سیاسی -بویژه در کشورهایی که
چشیدهاند-رابهوجودآوردهاستکهبسیاریازکشورهایجهاناسالمکهمنابع

طعماستعماررا
طبیعی سرشاری دارند آن را تجربه میکنند .جنگهای فرسایشی ایاالت متحده امریکا و
همپیمانهایاینکشوردراروپاوخاورمیانهبامسلماناندرافغانستان،عراق،فلسطین،لبنانویمن

مجموعه کاملی از شکستهای تحقیرآمیز را برای مسلمانان درپی داشته است .بهعنوان نمونه،
هرجومرج در عراق ،پایگاه مناسب مردمی برای رواج اعمال خشونتمحور است.به
بیثباتی و  


داشتهاندکهارتش
نقلازروزنامه"یو.اس.ایتودی"37،درصدمردمعراقدرنظرسنجیاعالم 
ایاالتمتحدهامریکامتجاوز است و تنها  79درصد با حمله ایاالت متحده امریکابه عراق موافق
بودند.ضمنافزایشنرخبیکاری تا41درصد،مردمعراقشرایط کنونی رابدتراز دوران رژیم

افراطگرایان اسالمی با
دانند(عباسزاده.)731 :7933،ایدئولوژی سیاسی  

بعثی صدام حسین  
می
میکند و
طرح «خاورمیانه بزرگ»7از سوی ایاالت متحده امریکادر کشورهای مسلمان مقابله  
خواهان براندازی نظامهای شیعی و نیز غیرنظامهای اسالمی پادشاهی در کشورهای عربی و
اسالماند
اندیشهو عملخالصدورهصدر 

مسلماناست.بنیادگرایاناسالمیخواهانبازگشتبه
میکنند
غیرمذهبی ایاالت متحده امریکا و غرب مخالفت  
و بهشدت با فرهنگ لیبرالی و  
(پریماکوف .)91:7937،
افراطگرای اسالمی و تداوم
این وضعیت شرایط مساعدی برای گروههای تروریستی  
ایدئولوژیهای کینهتوز است.شرایط فقر ،بیکاری و نبود سیستم آموزشی و پرورشی مفید ،غالباً
شستوشویمغزیدادهشده جهت حمایتیاپیوستنبهاینگونهگروههارا

انگیزهایبرای افراد 
میبرند ،بیکارند یا کار شایستهای ندارند در برابر
میآورد.گرچه آنها که در فقر به سر  
فراهم  
خواهاننشأتمیگیردکهتنهاازطریق


مریکااندیشهاصلیخاورمیانهبزرگازایننظریهجمهوری
.7برایایاالتمتحدها
گسترشدموکراسی،ضمنتوسلبهزورمیتواندرخاورمیانهبزرگامنیتایاالتمتحدهامریکاودیگرکشورهارادرمقابل

ملههایتروریستیتأمینکرد .
ح 
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آسیبپذیرتر از بقیهاند ،آنچه برای تروریستها نیروی فعال یا حامی به

تلقینهای ایدئولوژیک 
میآورد نه محرومیت نسبی ،بلکه تلقینهای ایدئولوژیک است .از آنجاکه شرایط
وجود  
اجتماعی -اقتصادی و سیاسی کشورهای جنوب  -از جمله کشورهای اسالمی و اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی سابق  -زمینه مساعدی برای القای ایدئولوژیهای ترویستی است ،بخش
گروههای تروریست به مناطق فقیرتر جهان تعلق دارند.هم جوامع سرزمینی و هم جوامع
اعظم  
چشمداشتهای واقعی و ذهنیاند ،از گروههای تروریست اسالمی
مهاجر که دارای گالیهها و  
میآورند(گریفیتس.)917:7933،درنهایت
چشمگیرسیاسی،اقتصادیونظامیبهعمل 
حمایت 
افراطگرای اسالمی،

باید بیان داشت ،موقعیت سیاسی و گفتمان اتخاذ شده توسط جنبشهای
تالشبرای«نفوذوعمل»و«حضور»درتعاملقدرتهایمنطقهایوبینالمللیراآشکارمیکند.
در تمامی نهضتهای افراطگرا ،استفاده از تسلیحات نه بهعنوان هدف ،بلکه بهعنوان عالمت
آزادیوهمچنینابزارهاییکهمیتواندتوجهرسانههارابهخودجلبکند،نقشیحیاتیدارد


(شفیعیسیفآبادی .)74:7939،

چرا نهیلیسم؟ چرا افراط؟
بروزنهیلیسمتنهامعطوفبهساحتاندیشهمحضنیست؛درفرهنگ،ادبیات،تئاتر،سینماو
نهیلیسمهموارهحضوردارد.درحقیقتاینگونهازتفکربرخاستهازعدمقطعیتیاستکه

 ...
ویژگیدورانماراشکلدادهاست(هینچلیف.)73:7933،بروزنهیلیسمدرایدئولوژیپیامدی
دوگانه دارد :بیاعتنایی و واکنش رادیکال .در حالت بیاعتنایی ،شخص با بحران معنا و
شودوجهان،خودودرپیآنکنشوواکنشراپوچمیبیندو

آشکارگینهیلیسمروبهرومی
ورزدوشرایطجبریرامیپذیرد.درواکنشرادیکال،


درنتیجهازتغییروضعموجودامتناعمی
فردبابحرانمعناونهیلیسمروبهرواستاماتابپذیرششرایطموجودرانداردوبهدنبالیافتن
راهیاستتابهتغییردستیابد؛بهعلتایجادتعارضشدیدمیانایدئولوژیفردوجهانخارج،
واکنش فرد در حالت شخصی قیام ،اعتراض و برافروختن است و در حالت جمعی با ایجاد
سازمان ،حرکت دستجمعی ،شورش و حتی ترور همراه است .بهبیانی روشنتر نهیلیسم ،با
نندهوآفریدگانرادرهممیآمیزد؛باحذفهرگونهاصلامیدبخشی،هر

جنونییکسان،آفری
محدودیتی را رد میکند و با خشم کورکورانهای که حتی دلیلی هم برای خود نمیشناسد،
سرانجامبهایننتیجهمیرسدکهکشتنآنکهازپیشاپیشمحکومبهمرگشدهاست،برایاو
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کهنهیلیسمبرایدئولوژیتأثیرمیگذارد،تالشبرای

یکساناست(کامو.)919:7932،هنگامی
رهاییازسویشخصیکهساختارارزشیاودچاربحرانشدهاست،امریطبیعیمینماید.عبور

ازنهیلیسموتالشبرایبازارزشسازیدرهرایدئولوژیدچاربحرانشدهایوجوددارد.در

رحلهپایانیومرگبارنیست،بلکهآنرابهمدددردورنج

حقیقتبرایایدئولوگ،نهیلیسمم
حتیشفابخشمیداند.بهگمانچنینشخصینهیلیسم،مرحلهضروریجنبشیاستکهاهداف

کندکههمانابازارزشسازیارزشهایازدسترفتهاست(یونگر.)3:7933،


معینیرادنبالمی
رابراینهیلیسمبازمیکندامریقطعیاست.نظامفکری

اینکههرایدئولوژیدردرونخودراه
افالطوندرروزگارباستان،ساماناندیشهیهودی-مسیحی،آیینبودا،اندیشهاسالمیو...همه
باوریخودبانوعینهیلیسمهمراهاند.گماننادرستیاستکه

دردرونساختارهایفکری -
نهیلیسممختصاندیشهغربیاست؛نهیلیسمدرهراندیشهوباوریهموارهوجودداردوازراهنقد


وچالشتجلیمی
مسیحیباارزشدادنبهباورهایاخالقی

یابد.بهگماننیچه،اخالقافالطونی-
زندگیستیزراهرابرای ظهور نهیلیسمهموارکرد(محبوبیآرانی.)713 :7934،امانکتهقابل

تأملایناستکهاکنوندر نظاماندیشهاسالمینیزدقیقاًاینراههموارشدهاستوپیامدهای
گراییاسالمینمودمییابد .

هادرافراط

خودراهرچهبیشترنمایانمیکندکهیکیازپاسخ
فردی کهدرنهیلیسمگرفتار شدهاست حتی ازنابودیخودهم اباییندارد.استداللفرد
زشیوآغازبیمعنایی،بهاینشکلخواهدبودکه«:بهترینچیزبه

روبهروبافروپاشینظامار
تمامیازدسترسشمابیروناست:بهدنیانیامدن،نبودن،هیچبودن.امادومینچیزبهتربرایشما
هماناایناست:زودمردن»(پیرسون.)43:7934،ازپسایناستدالل،ترور،تروریسموروحیه
کشتن نتیجه میشود .یکی از نتایج حس پوچی از بین رفتن سامان اندیشگی در ساختار فرد
ناکامیهمهجانبه

واکنشدهندهقلمدادشدهاست.دربیانیروشنتر«،ناخوشیاگزیستانسیال»در«
درجستوجوبرایمعنایزندگی»ریشهدارد(یالوم.)432:7934،درتفکرغربی،بحرانمعنادر

باورهای مسیحیت و یهودیت رخ داد که متفکران برجستهای چون فریدریش نیچه و مارتین
اند؛امابایدبیانداشتهمانطورکهاشارهشد


هایدگربهشرحوتوضیحچندوچونآنپرداخته
بروزنهیلیسمتنهامختصبهاندیشهغربینیستوسراسرنظاماندیشگیشرقرانیززیرسیطره
خودقراردادهاست.دراینبیناندیشهاسالمینیزازاینقاعدهمستثنینیستوبانهیلیسمدرگیر
استوهیچراهیمارابهرفتندعوتنمیکند(عبدالکریمی.)441:7931،نهیلیسمیکهدرنظام
برمیآید .در این راه از ابزارهای موجود خود

اندیشه ایجاد شده است در پی بازارزشسازی
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استفادهمیکندواگردرطولزمانراهبهجایینبرد،دستبهحذفمیزند.اندیشهایکهدچار
بحراناستاگرازراهتالشفرهنگی -اجتماعیبهبازارزشسازیدستیابد،شروعبهترمیم
کندوازاقدامرادیکالپرهیزمیکند.امادرحالتیکهفعالیتفرهنگی -اجتماعیراه

خودمی
بهجایینبرد،یاپیرواناندیشهدرصددپاسخسریعوزودهنگامباشند،اقدامرادیکالگزینهمناسبی
است.ازاینرونهیلیسمواقعیدرنهیلیسممتافیزیکیبهتکاملنهاییمیرسد(فارلکرل:7913،
سازیودوبارهمعنادهیهزینهگزافیرادرپیدارد.تقابلگروههایمختلف،عدم

).بازارزش

731
سازش،تالشبرایغلبهودرصورتلزومحذفطرفمقابل،همهازپیامدهایداخلینهیلیسم
است.امادربعدخارجی،اندیشهایکهبابحرانمعناونهیلیسممواجهاست،تابپذیرشاندیشه
مخالفراندارد؛ازاینروممکن است در شرایط بحرانیدست بهبازارزشسازی ازراهاقدام
تواندنظامارزشیرقیبراباارزشهایخودمغلوبکند،ازراه

رادیکالزندواساساًچوننمی
اقدامرادیکالتسکینیبردردخودمینهد.ازاینرو،نفیگراییکهیکیازنتایجسیطرهنهیلیسم

حسابمیآید(بودریار.)43:7932،بودریاردرمقالهکوتاهی


استدشمنشمارهیکجوامعبه
دربابنهیلیسمدر«وانمودههاووانمایی»بیانمیدارد«مننهیلیستم».بهبیانبودریار،زمانیکهبه
اندیشیم،نهیلیسمواکنشیرادرنظرآوردهایم؛واکنشیدر


هایواالدرنهیلیسممی
طردارزش
مقابلچیرگیارزشهایواال(لین.)739:7933،نهیلیسماصطالحیاستبرایتوصیف فقدان
ارزشومعنادرزندگیآدمیان.نیچهزمانیکهاعالممیداردخدامردهاست،براینمنظوراست

کهجایگاهآیینیهودیتومسیحیت،بهمنزلهنیروهایراهبردوهدایتگردرزندگیما،دیگراز

دسترفتهاستوهیچچیزیهمبرایجایگزینکردنوجودندارد .آرمانزهد مسیحیت،7آن
چیزیاستکهدرنهایتتیشهبر ریشههمه چیز،ازجمله خودمسیحیت،میزندوبهنهیلیسم

میانجامد.اخالقیهودی–مسیحی،وقتیازباوربهآناسطورهحاضردرقلبمذهبیهودیت-


مسیحیت دست کشیدیم  -امری که پس از انقالب علمی اتفاق افتاد  -خصیصه خود بهمنزله
آوریکهبهزندگیآدمیان،حیاتمیبخشدراازدستداد.فقدانایناصولاخالقی

اصولالزام
همازپسآنکههزارانسالدرکانونزندگیانسانجایداشت،انسانرابهورطهنهیلیسم


آن
کشاند.تاریکیمارادرمیربایدودیگرهیچچیزارزشواقعیندارد.معنایراستینیبرای


می
جاکههیچمعیارینهاییبرایقضاوتوجودندارد،هیچشیوهایاز

زندگیمانیستوازآن
رفتارباخودوزندگیخودنیزنسبتبهسایررفتارهاارجحیتندارد(کونارد .)737:7939،
1. Ascetic Ideal
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بستری به نام سنت
برایروشنترشدناینارتباطبایدبیانداشتکهویژگیبارزجوامعخاورمیانه،سنت،نفت
و شبه بازار است (ستاری .)3 :7932 ،در این تحلیل ،بحث سنت اهمیت خاصی مییابد؛ در
حقیقت سنت را بههیچوجه نمیتوان از ساختار جوامع خاورمیانه حذف کرد .سنت 7مفهومی
کلیدیاستکهاساسافراطگراییرادراسالمشکلدادهاست.تمامیبروزوسیطرهنهیلیسماز

دریچه این سنت و پافشاری برروی نظام ارزشی آن ایجاد میشود .مادامیکه نظام ارزشی
سنتمحور و نظام ارزشی دیگری که اصولی مغایر با آن را برگزیده است ،در تعارض باشد،

چالشودرگیریبانهیلیسمبدونپایاناست.نهیلیسمدرساحتسیاست،مستلزمتخریبکامل
،همراهدیدگاههایحامیآنهاوساختارهایاجتماعیاست.ازهمینرو

نهادهایموجودسیاسی
درافراطگراییاسالمیزبانخشونتواقدامرادیکالبهشدتنمایانمیشود(کراسبی:7939،

ایدرمقابلخودرانمیپذیردودرصدد


عنوانوجوداندیشه
).بهبیانیروشنتر،نهیلیسمبه 
هیچ

4
نابودی آن برمیآید (2009: 39

 .)Demir,از مقایسه افراطگرایی و نهیلیسم ،تحلیلی به دست

میآیدبهاینصورتکه،همانگونهکهبیانشد،یکیازواکنشهاییکهدربرابرنهیلیسماتخاذ

میشود ،کنش خشونتمحور است .کنشی همراه با نیروی خشن نابودی که نیچه آن را با

دهد.ایننهیلیسمخودراپیشآموزانقالبدرزندگیروزمرهمیداند

آنارشیسمروسیپیوندمی
(کریچلی .)44 :7939 ،انتخاب این نوع از واکنش در برابر نهیلیسم از سوی همه سازمانها و
هایافراطگرادراسالمبسیارمحسوساست.درواقعاستفادهازنیرویخشننابودی،یکی


گروه
هاییاستکهدرکوتاهمدتبهنتیجهدلخواهمیرسد.همینکهایندوواقع

ازسریعترینواکنش

پذیرفتهشد،یعنیپذیرفتهشدکهشدنفاقدهدفاست،ووحدتعظیمیکهفردبتوانددرآن
همچوندرعصریباارزشواالفرورود،هدایتشنکردهاست،گریزگاهیممکنباقیخواهد
ماند:محکومکردنتمامیاینجهانشدنهمچونچیزیواهی،وابداعجهانیواقعدرعالمباال
کهجهانیحقیقیخواهدبود(دلوز.)747:7913،بیانفوقدقیقاًنظامیاستکهافراطگرایی
اسالمیوبویژهگروهداعشدرساختارباوریخوداتخاذکردهاست.اینشیوه،شیوهایاست

رفتهبازارزشسازیشود.با


رودتانظامارزشیازدست

کارمی
کهپسازمواجهشدنبانهیلیسم به
این وضعیت ،نهیلیسم میتواند برای نخستینبار در طول تاریخ به سالحهایی مجهز شود که
بههیچعنوانقابلکنترلنیستوباگذشتزمانتهدیدیبسیارجدیبرایهراندیشهایتلقی
1. Tradition
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شود( .)Krauthammier, 2001: 2
درواقعبهبیانبودریار،حادواقعیتپستمدرنیسمفراترازخیروشراست؛وکارتروریسم،

دادهایاخالقیاست.اخالقیکهاکنونبهبیاخالقی


بازگرداندنجامعهبهجهانساختارهاورخ
میل پیدا کرده است (لین .)731 :7933 ،مبدأ امر واقعی در عصر مدرن همان تصمیم به
دگرگونکردندنیابهواسطهعلمودانشتحلیلیوبهکارگیریتکنولوژیاست.بهعبارت دیگر،
امرواقعیبهکالمهاناآرنت،باابداعموضعارشمیدسیدربیرونازایندنیاآغازمیشودکهنتیجه
آنبیگانگیکاملدنیایطبیعیاست(بودریار.)43:7932،تکنولوژیامریاهریمنینیست،اما
ماهیتی اسرارآمیز دارد .مارتین هایدگر دامنه واکنشهای ممکن به تکنولوژی را مشخص کرده
است.ایندامنهبااطاعتکورکورانهشروعمیشودوباعصیانبههماناندازهکورکورانهخاتمه
).دراینمیانواکنشیکهافراطگرایینسبتبهتکنولوژیوپیشرفتهای

مییابد(آیدی34:7939،

ناشیازآناتخاذکردهاست،بسیاربهعصیانکورکورانهنزدیکاست.افراطگراییاسالمینیزاز
این قاعده مستثنی نیست .نمیتوان جنبشهای بنیادگرای اسالمی را در حوزه جغرافیایی خود
اینگونه اندیشید که این گروهها بهخودیخود و در خأل بهوجود آمدهاند؛ بلکه به
محصور کرد و  
افراطگراییدربرابرجهانیشدنبهوجودآمدهاستوبهنوعیواکنشانفعالی
اعتقادآنتونیگیدنز ،
بهآناست(گیدنز.)4:7934،گیدنزهمچنینبیانمیداردکه«نهادینهشدنشکدردورانمدرنیته
بهعنوان سرمنشأ گرایشهای افراطگرایی بهطور عام و افراطگرایی دینی بهطور خاص است»
افراطگرایی ،بیان حقیقت
(گیدنز.)414:7932،تعریف گیدنز از افراطگراییازاینقراراست «:
خشونتآمیزومتعصبانه

شیوهای سنتیوگاه
آیینهاییک سنتبهشکلمحضودفاع از سنتبه 
در دنیایی است که این شیوه دفاع در آن پذیرفتنی نیست» .براین اساس است که افراطگرایی از
افراطگرایی،
گفتگو گریزان است و دموکراسی را پذیرا نیست .از دید گیدنر مسأله اصلی در  
افراطگرایی حتی به عرصه
چگونگی دفاع از باورهااست نه فحوا و مضمون آنها.بههمینجهت  
افراطگراییبیشتر
بومشناسیمیتازد.پس،ازآنجاکه 
گرایشهایملی،قومی،سیاسیوآموزههای 
غیردینی،زمینهواستعدادپرورشآنرادارد؛
باسنتدرارتباطاست،هرگونهسنتی،چهدینیوچه 

افراطگراییدرمعنای عام ،اصراربر وجود"یک"نظر ،خودداری ازگوش سپردنبه انتقادو
زیرا 
طشتزر .)771 :7937 ،اندرو هیوود نیز گروههای
خشونتآمیز از نظرات شخصی است ( 

دفاع 
افراطگرارابهاندیشههایسکوالر،جهانپسازدوراناستعمار،ناکامیسوسیالیسمانقالبیوفرایند

جهانیشدنمرتبطمیداندوظهور این گروههارانوعیواکنش جهان اسالمبه این روندروبهرشد
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میدهد(هیوود .)442 :7913 ،میتوان واژه جهاد را در برابر جهانیشدن قرار داد .چنانچه
پیوند  
میاندیشد؛اومفهوماسالمینووکهنهجهادرابررسی
اینگونه 
بنیامینباربر،پژوهشگرامریکایینیز 
پیشکشیدن جهاد در مقام نماد واکنش جوامع جهان سومی در برابر پدیده
نمیکند؛ هدف او  
جهانیشدن است که سلطه غربی را در دل خود دارد.جهانیشدن در این منظر در اقتصاد بازار و
سلطه نظام مالی و پولی بر سراسر جهان و چیرگی تکنولوژی مدرن و رسانههای خبری و ارتباطی
جهانسوموحتی
مییابد.اینمهمموجبمیشوداحساسناخوشایندیبهانسان،در 
پیشرفتهتجلی 
اینکهبهوسیلهنیروهایکوریبهکانونناشناختهترسناکیکهبا
خارجازآندستدهد؛احساس 
میگردد،کشاندهمیشود؛درستمانندناتوانیکهدیوغولپیکری
خشونتکشندهایبااوروبهرو 
میدهد(صالحی نجفآبادی:7933 ،
اوناگزیر و ناخواسته واکنش نشان  
او را احاطه کرده است و  
.)714همچنینبایدبیانداشت ،بهعنوانمثال شبکه القاعده به قول پیالر ،چیزی شبیه به اینترنت
سالهای اخیر رشد یافته است و برخی از مردم برای اهداف خود از
پدیدهای فراملی که در  
است؛  
میکنند ،اما هیچکس بر آن مالکیت ندارد وآن را کنترل نمیکند(عباسزاده:7933،
آن استفاده  
.)743دربینسازمانهایتروریستیاغلبهماهنگیبهچشمنمیخوردویاهماهنگیضعیفاست.

فعالیتسازمانهایمستقلهیچارتباطیبا"القاعده"ندارد؛اینترنتاهمیتویژهایداردواندیشهها،

اسناد ،بیانیههای رهبران گروههای اسالمی خشونتطلب و نزدیکان آنها (و از جمله برخی مبلغان
مسلمان)را منتشر میکند(پریماکوف.)29:7937 ،پسازحادثه 77سپتامبر،پایگاههایاینترنتی
بسیاریبهوسیلهمجاهدینافراطگراایجادشدهاستکهجوانهایبسیاریرابهاندیشههاواعمال
جهادیفرامیخواند.بیشتراینافراد،جوانهایبهحاشیهراندهشدهوناراضیدرکشورهایصنعتی
هستندکهدرسطحجهانیبههمپیوندیافتهوجنبشجهادیرابهوجودآوردهاند(

Atran, 2006:

 .)135

نتیجهگیری
بهعنوان نتیجه پژوهش باید بیان داشت ،افراطگرایی یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین
ئولوژیاست.ازمقایسهتطبیقیومحتواییافراطگراییو

نحلههایفکریدرهرساختاریازاید
شودکه،افراطگراییپاسخیجزمیبهنقدوبازخوانیمتونیاستکهمقدس


نهیلیسمآشکارمی
شودپیرواناندیشهایخاص،ارزشمطلقوحقیقتراویژه


شوند.تعصبباعثمی
شناختهمی
راهیوانحرافبهحسابآورند.افراطگراییباتأکیدبر

آیینخودبدانندوسایراندیشههاراگم
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پذیردودرمقابلآنواکنشنشانمیدهد.


هایخودنگاهیدیگربهاندیشهرانمی
اصولوارزش
مهمترینعامل درسستشدن نظامارزشیبروز نهیلیسماست؛نهیلیسم درتاریخ اندیشه انسان
ارزشکردننظامارزشی هرایدئولوژی

هموارهوجودداشتهاست وبا بحران معناشروعبه بی
میکند.درعصرحاضرعاملاصلیتشدیدکنندهنهیلیسم،تکنولوژیاست.تکنولوژی،بههمراه

جهانیشدنوگسترشبدونمرزآگاهی،ایدئولوژیراباجنبههایدیگریاززیستجهانآشنا
میکندکهممکناستباآموزههایبنیادین آنایدئولوژیدرتعارضباشد.حالتیکهدراین

شرایطبرایایدئولوژیرخمیدهد،بحرانمعناهمراهبانهیلیسماست.احساسروانیحاصلاز

گذاردوایدئولوژیرابهواکنشوادارمیکند؛یکیاز


نهیلیسموپوچی،برایدئولوژیتأثیرمی
گراییاست.درواقعافراطگرایینتیجهسیطرهنهیلیسم


بردنبهافراط

نمودهایاینواکنشپناه
است.واکنشیکهافراطگراییدرمقابلنهیلیسماتخاذمیکند،دراغلبمواردواکنشیرادیکال

است.واکنشرادیکالدرباالترینمرحلهباترورهمراهاست؛ترورراهحلنهاییبرایغلبهبرهر
فراطگرایانرا هدفقرار داده است .بنابرنظریهبودریار،در
پدیدهایاستکه نظامارزشیا 

مدرن(جهانکنونی)پدیدهحادواقعیترخمیدهد.حادواقعیتمرزبینامرواقعی

وضعیتپست

بردواینپدیدهحادواقعیتاستکهافراطگرایانرابانادیدهگرفتنفهم


وامرخیالیراازبینمی
مرز بین واقعیت و خیال ،وادار به کنش میکند .اندیشه اسالمی در عصر حاضر با نهیلیسم
گیراست؛نهیلیسمیکهخودمرزبینواقعیتوخیالرامخدوشکردهاست.افراطگرایی


گریبان
شمارمیآید.اندیشهاسالمیمانندهرنظام

اسالمییکیازواکنشهایایناندیشهبهنهیلیسمبه
رهاییقطعیوغیرقابلتغییرشکلگرفتهاست؛هنگامیکهاندیشهاسالمی

اندیشگیدیگریازباو
هاوساختارهایفکریدیگریروبهروشوددچاربحرانمیشود؛اینبحرانبااحساس

بااندیشه
رسدواندیشهاسالمیراواداربهپاسخگوییمیکند.

پوچیوتزلزلدرارزشهابهاوجخودمی
گراییاسالمیبهاوجخودمیرسدکهباپدیدههاییمانند

پاسخگوییدرافراط
نمودرادیکالاین 
توانبیانداشتافراطگراییدرهرشکلیاز


کند.درنهایتمی

القاعده،طالبانوداعشجلوهمی
ایدئولوژیکهباشد،پاسخیرادیکالبهآماجنهیلیسماست .
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