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 ידי בהגדרה המפורסמת שניתנה  עלניתן להשתמש . מושג המודרניות נתון לפירושים שונים

כשהוא אומר כי היא נשענת , קשת הפרויקט המודרני מהווה ברלין להגות ההשכלה שהיא 

  : על שלוש עקרונות בסיסיים

  ;מהותיותהשאלות הישנה תשובה לכל  -

 ; לידיעה של כל אחת מהתשובות הללולהגיעניתן  -

 יהישנלהתשובות הללו אינן סותרות אחת  -

לא ברציונאליות , עקרונותיה התיאורטייםבנעוצה  של המודרניות תיותייאך הבע

ביניהן בולטים אכזבה וניכור .  אלא השפעתה על חיי היום יום, ואינדיבידואליזם כשלעצמם

האסלאם הרדיקאלי . ביניהם הזרם הרדיקאלי, דרניומ- בסיס ליצירת הזרם האנטישנמצאים ב

כפי שנטען . מודרניים הרדיקאליים-האנטיזרמים המבחינה סוציו תרבותית מהווה אחד מ

הוא משתתף בשיח המערבי , למרות היותו מושרש במסורת של ההגות האסלאמית, בהמשך

- ניתן לתאר אותו לפי הפרדיגמה של זרם אנטי, מודרניות אחרות- לתנועות אנטידומהאופן ב

  .מודרני טיפוסי

  

מסורות ה ירתות ושבמוסכמה הפרת, ה לחלוטין חברות רבותהמודרני שינעידן ה

 מהוותשהמדינות .  חדשמ שאיפה לסדר -וכתגובה  בלבול, וודאות-יצר אי, התרבותיות

 שקשורות עברו שלוש טראומות,מודרני בדרך כלל - קרקע פורייה לצמיחת הפרויקט האנטי

  : למודרניזציה

  ; כישלון של מנהיגות פוליטית ליברלית -

 ; יצירת פערים חברתיים גדולים -

 .במלחמה ומאבק דיפלומטי, אמיתי או מדומה, כישלון -

 

קרונות מודרנית סביב ע- אידיאולוגיה אנטיניתן לומר כי תנאים אלו מאפשרים צמיחה של

 ננסה לטעון כי ןכא.. או ארצות ערב, יפן, רוסיה,  גרמניהדומים בארצות כה שונות כמו

כך - כל לא מתבטאי  האסלאם הרדיקאליאולוגיות האנטי מודרניות וביניהןהכוח של האיד

 שיוצרות אידיאולוגיה  בתכונות המשותפות, אלא מהן של כל אחתבמאפיינים הספציפיים

  .תמודרנית פרדיגמאטי-אנטי

  



אמת ו  שכיום כובשת צעירים מוסלמיים רבים תגם האידיאולוגיה של האסלאם הרדיקאלי

תפות לה התכונות המשובין . מודרניות-למסגרת הכללית של אידיאולוגיות אנטי

  :ניתן למנות, פוליטי-  בתחום החברתימודרניות אחרות- ולאידיאולוגיות אנטי

  ;ן במודרניות ובמודרניזציהאימו-אי -

 ;טענה בדבר ההידרדרות המוסרית של העולם המוסלמי -

 כפיתרון לבעיות ,הדגשת הערך האבסולוטי של המוסר, אבסולוטיזם אתי -

 ;חברתיות

 ;) ארצות הברית או ישראל-ראשית כל (תפקיד של כוחות הרשע החיצוניים  -

  ונוסטלגיה לעבריותאוטופ -

מודרניים - את אותה המטרה כמו פרויקטים אנטיאסלאם הרדיקאלי מציב כלפי תומכיוה

שאיפה לוודאות ,   מתוך חרדה קיומיתהאנטי מודרניזם נוצרהתופעה של  .ואחרים שקדמו ל

מערביות נהפכה - אנטי, ת קשורה במערביהיותה מודרנ, כמו כן. ות אוטופיה טוטליתשמייצר

המערב הופך להיות מילה נרדפת לכל ; מודרנית-אנטילעמדה חיונית עבור כל תנועה 

 שחיתות ,ריקנות אינטלקטואלית,  מוסריתתהידרדרוכמו  – של החברה בת זמננו  מחלותה

בק צורות של מאמקבלת מלחמה כנגד המערב נכון הוא כי באסלאם הרדיקאלי  .פוליטית

 הנושאים הפוליטיים מתחום של חול לתחום של העברת,  של פוליטיקהסקרליזציהאך . דתי

  . זםסוציאלי-לאציונבמיוחד לנ, מודרניים אחרים- הייתה אופיינית גם לזרמים אנטי,קודש

  

, כך .  הרעיוניםות מובנות בתוך בסיסמודרניות מתאפיינות בסתיר-אידיאולוגיות אנטי

. בעון וגם בפרגמטיזם וגמישותיודרנית מתאפיינת גם ברדיקליזם וקמ-אידיאולוגיה אנטי

.  רשעיב העם וכוחות ה בבחירה של או, למשל– הגמישות באה לידי ביטוי בפרטים

כרוכה בטכנולוגיה של יחד עם זאת  אך ,מנוגדת למודרניותמודרנית -האידיאולוגיה האנטי

וה תופעה המונית א מהוהי;  ומרבה להשתמש בה לצרכיההציביליזציה המערבית

  .ואליטיסטית יחד

  

אקזיסטנציאליזם : מודרנית- שני מבשרים רעיוניים של האידיאולוגיה האנטיהצביע עלניתן ל

  .ורומנטיזם

  

מרכיבים של העולם המודרני שמעוררים מחאה נציאליזם נולד מתוך תגובה לאותם אקזיסט

-רכים של השכלה ולמערכות סוציותגובה לע, מודרניות-בקרב תומכי האידיאולוגיות האנטי

פילוסופיה אקזיסטנציאלית רואה . זהו שיח אודות האוטופיה שהכזיבה. חברתיות תעשייתיות

באדם המודרני המחונך על התרבות ההמונית אותה ריקנות רוחנית שמבקרים באופן חריף 

ת תרבותי,  כלכלית–המרכזיות של נושא הבחירה והחירות . תומכי האסלאם הרדיקאלי

 הגישה האקזיסטנציאליסטית וגם אידיאולוגיה וליטית מהווה נקודת מוצא להבנה שלופ



 , חרדה קיומיתמצב שלבהחושב הפרט מותירה את , ליזציה המודרנית  הגלוב.מודרנית-אנטי

ת אקזיסטנציאלית הגוניכור וגלות הינם מרכזיים בשל נושאים .   וגלות פנימית עמוקניכור

הם גם משחקים תפקיד מפתח בשיח רבים מפעילי האסלאם , )י של קמופריסב, למשל(

נשען על הדגל של שחרור הפרט של הפרויקט המודרני  באופן פרדוקסאלי . הפונדמנטליסטי

 ".המודרניים"ים כאך עושה זאת רק במסגרת מערכת הער, ההשכלה מקדם אינדיבידואליזם

 העלו על –הידגר ואחרים , ניצשה ,ורא שופנהאו–הוגי דעות אקזיסטנציאליים , לעומת זאת

יחד עם זאת יש להדגיש כי השורשים . ככוח הקודם לרציונאליות המודרנית, הנס את הרצון

 דווקא מצביעים על ומודרנית בהגות האקזיסטנציאליסטית לא-של האידיאולוגיה האנטי

העמקת   מהפרטדורש )קמי, כגון (הזרם המרכזי של ההגות האקזיסטנציאלית. תמימות דעים

 תהליך –  מרצון על האינדיבידואלי והיטמעותו בתוך הכללראינדיבידואליזם ולא ויתו

שתי גישות יוצאות , ובכן. תמודרני-האנטישמתרחש או אמור להתרחש במסגרת ההשקפה 

פתרונות שהן האך  ,מדיאגנוזה דומה להפליא של חוליי המודרניות, תפתוודה מוצא משמנק

כמו הגותו , אקסיסטנציאליזםהזרמים מסוימים בתוך , יחד עם זאת. תשונים בתכלימציעות 

- גם ברמה פונקציונאלית דווקא על הגשר האפשרי בין שתי הגישותיםמצביע, של הידגר

  ..אופרטיבית

  

כפי שמציין . מודרניות נעוץ בתנועה הרומנטית-רעיוני אחר של אידיאולוגיות אנטיור מק

, כנות, אוטנטיות, טיו אינטגרימשמעות עליונה לתכונות כמם ייחסו הרומנטיקני, זאת ברלין

אלא עצם מסירות עבורם יה חשוב  השל האידיאללא התוכן . נכונות להקרבה עבור האידיאל

 כותב ברלין כי מיעוט ,הם האמינו; נכונות להקרבה עצמית למענו, יות אליושאיכל השל 

-ה, זיסנציאליסטיתקה האפבדומה להשק. כישלון אציל מניצחון, קדוש מרוב

weltanschauungכולל בתוכו את העמדה של חרדה קיומית וניכור מהחברה  הרומנטי 

טיבי שטמון וקסטרדלציין גם את הלהט ה יש. הסובבת את האישיות היוצרת והסובלת

מצב "יש לציין כי .   לידי ביטוי ביצירות רומנטיות רבותבאיאולוגיה הרומנטית ודבאי

ביניהם האסלאם , מודרניות- האנטיתנועות החות של כל תווה בסיס להתפהרומנטי מה" הרוח

האסלאם הרדיקאלי רואה את עצמו כהבעה של .  במיוחד בקרב הצעירים–הרדיקאלי 

הקרבה עצמית ואת המסירות נכונות להמעלה על הנס את , המהות האוטנטית של אישיות

צביעות של הבורגנות המודרנית ד הג זאת כנ– את האינטגריטי האישי ,עצמית של המאמיןה

  . והגלובליזציה המושחתת

  

נם יש לו כמובן מקורות רעיוניים מאו. האסלאם הרדיקאלי אינו זר לציביליזציה המערבית

 מערבי הגלובאלי מתרחשהתפתחותו במרחב התרבותי ה, לאמיתרבים בתוך המסורת האס

הנושאים המרכזים . מערביה  שצמחו בתוך העולםמודרניות-לפי הפרדיגמה של תנועות אנטי

- והXVIII-בשיח האסלאם הרדיקאלי מופיעים אצל הוגי דעות אירופאים של המאה ה



XIX .ניגודיות בין ההווה הנחות והמושחת אוטופיה ,  ניכור מהמציאות החברתית הסובבת

בפילוסופיה של רוסו האידיאלי ביליזציוני יצה- עידן טרום, כגון(מוסרית פסטורלית בעבר 

 ותשוקה לעתיד אוטופי)  תקופת התלמידים הראשונים של מוחמד בהגותם של בני סלפיהאו

 לא XIX-האנשים המתורבתים והטובים ביותר של מאה ה, כפי שציין ניקולאי ברדיאייב(

זיהוי האויבים האחראים למכשולים , )חיו בהווה שהיה שנוא עליהם אלא בעתיד או בעבר

ת הללו קורות תיגר על הריקנות הרוחנית והחומרניות של תנועוה.  בדרך למימוש האידיאל

העולם הבורגני ומציבות את הדמות הבלתי מתפשרת של האישיות האידיאלית שכוללת 

כמובן יש לציין כי הלוגיקה  .של הפרט בתוך הכללבתוכה אידיאל של הכנעה מלאה 

הרומנטי לקבל את הסירוב ממודרניות מביאה אותם -פתחות התנועות האנטיתהפנימית של ה

את הסדק בהוויה הטוטלית של היקום בין אנושות , ההיבטים המוניסטיים של המודרניזציה

נים חברתיים מודרניים שעלו על כולם במידה ולתוך יצירת מנגנ, לטבע ובין חברה לפרט

נשען על סירוב לקבל את הרציונאליות נציונאל סוציאליזם גרמני .  ודיכוי הפרטהניכור

ל מודרניות שהתערובת  .ת פיתח הערצה להישגים טכנולוגייםאך יחד עם זא, תההשכלתי

גם האסלאם הרדיקאלי  .של רומנטיציזם טכנולוגי" חיה מוזרה"וחלומות על העבר יצרו 

 המערבי עושה זאת באמצעות הכלים של לאומי-  העלקוסמופוליטיזםבגלובליזציה ובשנלחם 

   . נטכמו אינטר, טכנולוגיה מערבית מודרנית

  

שנמצא האמונה הדתית כנגד הדיכוי של אמיתות רציונאליות של רכיב המיש לציין כי גם 

 של הרצון במרכזה של השקפת האסלאם הפונדמנטליסטית מוצא את מקבילו בדמות המונח

, מרד היחיד,  נכון הוא כי אליבא דאסלאם הרדיקאלי.שצוינה לעיל, מודרנית-בהגות האנטי

יקטיבי על האובייקטיביות האפורה וריקנית של דיכוי חברתי ורוחני ניצחון הרצון הסובי

אך . הפעם תוך סירוב עצמי מרצון, שבה תיטמן האישיותר לכינון חברה תביא בסופו של דב

  . דיאלקטיקה דומה קיימת גם ביצירותיו של ניטשה ובמיוחד בהגותו של הידגר

  

דמטליזם האסלאמי וגם פונדמנטליזם  גם פודמ–הפונדמנטליזם המודרני של האידיאולוגיה 

.  מודרנית-נוצרי שמה דגש מיוחד על מושג של הקהילה ובכך גם תואמת את הגישה האנטי

טיזם נמודרניות ושמקורה באוצר הרעיוני של רומ-עוד תכונה שמאפיינת את התנועות האנטי

וראלית  והפסטמות האורגניתלהיא נוסטלגיה כלפי עידן הזהב בעבר וניסיון לחזור לש

. אם מדובר בשאיפה לאיחוד כל הערבים בקהילה אורגאנית אחדלסבמקרה של הא. שאבדה

זניציזם מלווה בהדרה של מי שלא עונה לדרישות ההכרחיות לאיחוד ובפרנויה גאור

תהליך של זיהוי האויב הינו מרכיב חיוני בתנועות . האופיינית לתיאוריות הקונספירציה

  . סלאם הרדיקאליביניהם הא, מודרניות-אנטי

  



 ךבדר,  וגם את האסלאם הרדיקאליאפיין את התנועות האנטי מודרניות שמהפאתוס ההרואי

 המערבים שנתפשים כמקור לרדידות אינטלקטואלית נייםגשנאה לחיים הבורב כלל  מלווה

-רומנטיזם ותנועות אנטי, מוטיב משותף נוסף בין אקזיסטנציאליזםזהו ;  וריקנות מוסרית

 כתב פלובר - , "השנאה לבורגני זהו תחילת מידה טובה". בהן האסלאם הרדיקאלי, ותמודרני

  .  סנד' ורז'לז

  

כל המוטיבים הבסיסיים של תנועות אנטי מודרניות קיימות בתשתית , כפי שניתן לראות

משבר חברתי : כגון,  שילוב של גורמיםכאשר קיים. הרעיונית של האסלאם הרדיקאלי

תחושה של , עיוות נורמות השלטון,  משבר סמכות חברתית ותרבותית,משבר הזהות, עמוק

וצרים תחושה חדה של ניכור אזי כל הגורמים הללו י, ערכים תרבותיים תחת מצור

 דווקא . בקרב בני הנוער אורבאני,  ראשית כל–  צמיחה של רעיונות רדיקליים שמאפשר

יש . לא נשאו פרייותיהם ציפהחברתית שלהם נבלמה ומוביליות ההם אלה שחשים כי 

כי בעולם המוסלמי הביקורת הרדיקאלית של הסדר החברתי הפוליטי והתרבותי גם להדגיש 

מה ,  של תיאולוגים וסופרים–הקיים מהווה המשך ישר של שיח המיינסטרים הקונסרבטיבי 

  .שתורם להעלאת כוחו

  

  

  

  


