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 این به پاسخگویی پی در و پردازیم می اجتماعی یادگیري هنظری براساس داعش کنش تحلیل به
مختلف  کشورهاي از یروبه جذب ن یقیرداعش از چه ط مانند یافراط هاي گروه که هستیم پرسش

 است؟ کدام اجتماعی شناختی یادگیري هنظری دیدگاه از گروه این خشونت مبانیاند؟  پرداخته یادن
 مقاله اصلی هفرضی دارد؟ نقش خشونت به داعش اعضاي تمایل در عوامل کدام نظریه این براساس

 یادگیري هايفرآیند در ریشه تاریخی، مريا همثاب به داعش بار خشونت هاي ایده ظهور که است این
 در فعالیت شخصی، تعامل همانند سازوکارها، از وسیعی هدامن از استفاده با آنها و دارد اجتماعی
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 . مقدمه1
 تروریسم و خشونت حوزة مطالعات در نوظهور اي پدیده )داعش( شام و عراق اسالمی دولت
 جنگجوي 31000 تا 27000 بین که داد نشان پنتاگون2016 سال پایان گزارش. شودمی قلمداد

 جهادي هاي گروه دیگر و خودخوانده دولت این به پیوستن براي دنیا، کشور 85 از خارجی
 عراق، در داعش جنگجویان درصد 90 گزارش این طبق بر. اند رفته عراق و سوریه به افراطی
 ملیت سوریه در افراطی هاي گروه جنگجویان از درصد 70 و اند بوده عراقی ملیت داراي

 خاورمیانه از داعش اعضاي اکثریت اگرچه. (Senior U.S. defense official, 2016) دارند سوري
 شامل غربی، کشورهاي از پیکارجویان از تعدادي اند، شده استخدام عربی کشورهاي و

 گروه این به...  و نیوزلند استرالیا، آمریکا، کانادا، همتحد ایاالت اروپا، هاتحادی عضو کشورهاي
 تاجیکستان و اندونزي از صدهاپیکارجو و روسیه، از پیکارجو هزاران این بر عالوه اند. پیوسته

 . (Efraim & Klor, 2016: 1)اند  پیوسته گروه این به
 پیش افراطی نیروهاي خصوص در پژوهشگران ذهن در همواره پرسش این تردید بی

 ها گروه این داعش، مانند افراطی هاي گروه نعریا خشونت از حجم این با که چرا آید می
 که کشورهایی در بلکه ،)محلی( اسالمی کشورهاي در تنها نه جوانان جذب به توانند می

 پی در پژوهش این در. بپردازند هستند، نیز... و مدنی هاي آزادي رفاه، دموکراسی، دار داعیه
 از یروبه جذب ن طریقی چه ازعش دا مانند یافراط هاي گروه که یممسئله هست ینا یافتدر

 یادگیري هنظری دیدگاه از گروه این خشونت مبانیاند؟  پرداخته یامختلف دن کشورهاي
 خشونت به داعش اعضاي تمایل در عوامل کدام نظریه این براساس است؟ کدام اجتماعی

  دارند؟ نقش
 از را مسلمان نانجوا کردن افراطی روند سلفی هاي گروه که است این مقاله اصلی هفرضی

 کشورهاي در آنان به که هایی آموزش براساس و غیرمستقیم و مستقیم صورت به پیش ها دهه
 عراق در بار خشونت هاي کنش تصاعد آن پیامد که اند کرده آغاز اند، داده غیراسالمی و اسالمی

 از طریق و تروریستی هفلسف انتشار طریق از تروریستی هاي آموزش یادگیري. است سوریه و
 رخ ها سایت وب و کتاب دي، سی شنیداري، و دیداري نوارهاي تماس، هوسیل به افکار انتشار

 مساجد، در فعالیت شخصی، تعامل همانند ها، سازوکار از وسیعی هدامن از گروه این. دهد می
 استفاده مورد روش. کند می استفاده سلفی باورهاي گسترش منظور به ها سخنرانی و سمینارها

 و اسناد در جوو جست و اي کتابخانه مطالعات براساس و تحلیلی -توصیفی پژوهش، این در
 .است  گوناگون علمی هاي سایت و مکتوب منابع
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 نظري چارچوب. 2
 مبناي بر. است  1اجتماعی یادگیري هنظری سیاسی، خشونت تحلیل در نظریات ترین مهم از 

 رفتاري هخزان در شده ذخیره هپرخاشگران هاي پاسخ از بزرگی همجموع با ها انسان نظریه، این
 کسب دیگران رفتار همشاهد یا تجربه طریق از را رفتارها این باید بلکه آیند، نمی دنیا به خود
 با افراد که دارد تأکید این مسئله بر نظریه این حقیقت در .)623: 1394 برنسکامب، و بیرن بارون،( کنند
 خشونت که گیرند می یاد ها، ایده و ها اندیشه افکار، از مشخصی انواع معرض در گرفتن قرار

 و آمیز تبعیض رفتار و منفی هاي نگرش افراد اجتماعی، یادگیري هنظری بنابر. بورزند
 که گیرند فرا می صورتی در دیگران و دوستان و خانواده معلمان، والدین، از را آمیز خشونت

 .)66: 1392 نظري،( کنند افتدری پاداش و تأیید رفتار، آن دلیل به
از  یگروه توسط یستمقرن ب هنیم یلدر اوا یاصول یبا موضع یاجتماع یادگیري هنظری

 عنصر یکاو  هنظری. شدگسترده مطرح  فعالیتی و کوشش با باندورا آلبرت ویژه به شناسان، روان
 از را یدجد فتارهاير و اطالعات توانند می مردم که گوید می و گیرد می درنظر یزرا ن اجتماعی

 یادگیريبه  را که مدلسازي یا یادگیرينوع  این. بگیرند یاد دیگر افراد همشاهد طریق
 باندورا. برد کار بهاز رفتارها  اي گسترده انواع یحتوض براي توان یمعروف است، م يا مشاهده

 الگوبرداري یقاز طر یادگیريبلکه  یست،ن یادگیري هوسیل تنها مستقیم آموزش که است معتقد
با  تقلید، به نظر باندورا. )7:  1392 شعیبی،( است تنبیه یابا پاداش  یادگیريمؤثرتر از  ید،و تقل

گوناگون  يها و به شکل پذیرد میصورت  افتد، می اتفاق یطکه در مح حوادثی از فرد همشاهد
 . )138: 1383. تبریزي محسنی(شود می یتتقو

 از پیش تا. است کرده همراه خود با را پردازان نظریه از وسیعی گروه اجتماعی یادگیري  
 این. تأکید داشتند مستقیم یادگیري بر اجتماعی شناسان روان باندورا، اجتماعی یادگیري هنظری

 و گرفته قرار گرا موقعیت پردازان نظریه هدست در بود، آنها ترین مهم از اسکینر که پردازان نظریه
 با باندورا ولی. گرفتند می نادیده کامالً هایش واکنش و قداماتا در را انسانی عامل نقش

 از اسکینر. دارد تأکید اي مشاهده و غیرمستقیم یادگیري بر گرا، خلق-گرا موقعیت رویکردي
 نیز و تنبیه و پاداش طریق از مستقیم یادگیري بر زیادي تأکید که بود رفتارگرایی شناسان روان

 به. است کرده شرطی را ما اجتماعی محیط که بود باور این بر او داشت. رفتاري سازي شرطی
 توانیم می بپردازیم، رفتار اتفاقی نه و عمدي کنترل به بتوانیم که درصورتی اسکینر نظر

دست  شهر آرمان به و ببریم بین از را نابرابري و آلودگی شلوغی، جمعیت، ازدحام پرخاشگري،
 .)56 -57: 1393 هاوتن،( یابیم
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 نیست، دیگر رفتارهاي جز اساساً که رفتار گیري شکل شرایط نیز و رفتار اسکینر، نظر از
 چون مفاهیمی بر نباید که بود باور این بر او. است رفتارگرایی اصلی بررسی موضوع

 و( بررسی موضوع را رفتار وقوع احتماالت و رفتار باید بلکه ورزیم، تأکید »ها احساس«
 به و بود مند عالقه محیطشان و افراد میان هرابط بررسی به اغلب وي .دهیم قرار خود) نظارت

نر یاسک هینظر. است شده ساخته غیراجتماعی و اجتماعی هاي پدیده انواع از محیط وي نظر
چ یش خود گرفته بود و هیت را از افراد مورد آزمایواقع شد، چراکه او انسان يمورد نقد جد

 و تنبیه حق نباشیم، قائل افراد براي انتخاب حق وقتیائل نبود. آنها ق يبرا يحق انتخاب و آزاد
 نقدهاي از مسئله همین و شود می واقع تردید مورد نیز مجرمانه کارهاي مورد در مجازات
د ین باور تأکینر بر ایاسک یافراط ییواقع باندورا با نقد رفتارگرا در. بود اسکینر هنظری به اساسی

ت افرادند. یشخص هدهند گر شکلیکدیدر تعامل با  یطیو مح یدراک، ايدارد که عوامل رفتار
و  گذارند میر یگر تأثیکدیبر  یجملگ یاجتماع يروهایو ن يگر رفتار، عوامل فردید  عبارت به

طور کامل به  باً بهیکه تقر یانر رفتارگراینر و سایرند. باندورا، برخالف اسکیپذ یر میاز هم تأث
 يریادگیبر نقش  يا ژهید ویم توجه داشتند، تأکیمستق هق تجربیاز طر یاجتماع يریادگی

ن است که به یباندورا ا هینظر هن جنبیزتریمتما ،کند. در واقع یبا رفتار م ییدر آشنا يا مشاهده
 شوند. یآموخته م یمثال يالگوها هق مشاهدیاز طر یانسان يشتر رفتارهایب يباور و

 رفتار پیامدهاي تحلیل و مشاهده با آمیز خشونت يرفتارها دگیريیا نظریه این براساس
 رفتار و منفی هاي نگرش افراد اجتماعی یادگیري هنظری طبق. شود می حاصل پرخاشگرانه

 سپس و آموزند می صورتی در دیگران و دوستان خانواده، معلمان، والدین، از را آمیز خصومت
 کنند، دریافت پاداش و تأیید رفتار، آن لیلد به که یابندمی اعتقاد است پیرامونشان در آنچه به

 ممکن پاداش. (Levy & Milligan Hughes, 2009: 26) شوند خشونت به تشویق یا شوند شرطی
 محبت و تأیید به شدیدي نیاز کودکان. باشد آن نظایر و محبت موافقت،  جایزه، بر مبتنی است
 هایی نگرش همان پذیرفتن محبت و تأیید کسب هاي راه از یکی. دارند زندگیشان مهم افراد
 پذیري جامعه تجارب. دارند خاص هاي گروه مورد در  فرد، براي ارزشمند افراد که است

 ) دریافتند1984( و همکاران 1روي مک. باشد تأثیرگذار آنها آگاهی و افراد هویت بر تواند می
 جایگاه از جوانان راكاد بر تواند می قومیت و هویت مسائل هدربار خانواده بحث میزان که

  بگذارد. تأثیر دیگران با مقایسه هنگام خود
 والدین،( مستقیم صورت به که 2پذیري جامعه از ناشی هايفرآیند نظریه، این مبناي بر

 گیرد، می شکل) اقتصادي سیاسی و فرهنگی، عوامل( غیرمستقیم یا) معلمان و همساالن

1. McRoy 
2. Socialization 
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 هاي گروه یا افراد هدربار تفکر هاي شیوه نحوه مانه به و تعصبات گیري شکل هنحو بر تواند می
 چیزهایی چه گوید می ما به که است عاملی پذیري جامعه که است بدیهی. بگذارد تأثیر خاص
در  تصوري چه اینکه هدربار ها بچه به معلمان یا والدین که هنگامی. دارد وجود پذیرش براي

 بندي طبقه اصلی ابزارهاي از یکی شک بی باشند، داشته دیگر هاي گروه اعضاي خصوص
 گیرند می یاد مختلف هاي دسته قالب در جامعه افراد بندي دسته طریق از را اجتماعی

)Hirschfeld, 1996: 35(. 
 از را خشونت و تعارض وجوه از بسیاري افراد که دهد می نشان گرفته صورت هاي پژوهش

 و خود گروه افراد خصوصیات ناساییش توانایی کودکان. گیرند می یاد اولیه سنین همان
 برحسب افراد بندي دسته براي را اطالعات این سپس و دهند می توسعه را دیگر هاي گروه

 سالگی 6 تا 5 از کودکان که معتقدند مختلف پژوهشگران. گیرند می کار به اجتماعی طبقات
 آنکه از بیش امر نای هرچند. شوند می ابتدایی صورت به داوري پیش و تعصب فراگیري مستعد
 و والدین رفتارهاي با همرنگی و تقلید از متأثر بیشتر باشد، آگاهانه یا پیچیده يفرآیند از ناشی

  نژادي، ضمنی اغلب تعصبات .)Levy & Milligan Hughes, 2009: 23( است خود هاي بازي هم
 آنکه از بیش اتاحساس مقطع، این در هرچند. شود می ابراز سالگی 16 تا 6 در ملی و قومی
 هاي گروه با تمایز احساس صورت به باشد، خودي گروه هویت دقیق شناخت بر مبتنی

 و شود می تر دقیق اطالعات این نوجوانی در. شود می ظاهر آنها به نسبت تنفر ابراز و غیرخودي
 در ار تعصباتی اغلب آنها. دهند تشخیص دیگر هاي گروه از را خود هویتی گروه توانند می آنها

 اجتماعی مختلف هاي گروه توصیف براي غیرمستقیم یا مستقیم صورت به ها واژه و تعابیر قالب
 گروه صفات و احساسات تجارب، توصیف براي مثبتی تعابیر از کنندمی تالش و برند می کار به

 . )Rutland, 2009: 1-2(کنند  استفاده خود
 اجتماعی هنجارهاي. گیرد قرار وجهمورد ت باید نیز دیگري عوامل نقش میان این در

 آموختن براي قدرتمندي سازوکارهاي نیز) تأیید مورد و مناسب رفتارهاي بر حاکم ضوابط(
 کنند؛می انتخاب را خویش گروه هنجارهاي با همسویی مردم بیشتر هستند؛ پرخاشگري

 ها گروه دیگر اعضاي مورد در ما هاي نگرش به دادن شکل در ساز سرنوشت نقشی نیز ها رسانه
 در تواند می نیز آن از برآمده زبانی مفاهیم و فرهنگ. )231-232: 1386 ،دیگران و کاتم( کنندمی بازي

 مطرح همکاران و ویلیامز. باشد اثرگذار پیشداورانه و جانبدارانه هايفرآیند برخی یادگیري
 فرهنگ در آنها ضمنی داللت و ها رنگ اسامی با ارتباط در نژادي هاي نگرش که کردند
 را سفید رنگ که دارند تمایل آمریکایی کودکان دادند نشان آنها. یابدمی بسط متحده ایاالت
 . ( Williams & Edwards, 1969: 737) کنند ارزیابی منفی  را سیاه رنگ و مثبت
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 این شود. می آموخته جامعه افراد با همنشینی اثر در افراد رفتارهاي دیدگاه این براساس
 که است مدعی باندورا. دارد اشاره خشونت به ارتکاب در همساالن و خانواده نقش به دگاهدی

 رئیسی،(شوند  می فراگرفته الگوسازي فرآیند خالل در و مشاهده طریق از انسان رفتارهاي غالب

 او. هستند ها نمونه تأثیر تحت زندگی در افراد اعمال و رفتارها ههم نیز به نظر تارد .)140: 1382
 .)1387 علمی و همکاران،(است  افراد بین روابط حاکم بر و بنیادي اجتماعی امري تقلید که گوید می

 اي مشاهده یادگیري. داند می مجزا الگو رفتار صرف تقلید از را اي مشاهده یادگیري باندورا
 وختید،آم موقعیت این در شما آنچه باندورا، نظر طبق. نباشد یا باشد تقلید شامل است ممکن

. کردید عمل آن به خودتان نفع به و است شده  پردازش شناختی طور به که بوده اطالعاتی
 از برداري نسخه نوعی که است ساده تقلید از تر پیچیده بسیار اي مشاهده یادگیري بنابراین
 . )2: 1388 نیا،صفاري(آید  یم حساب به دیگري شخص اعمال

 هایی نمونه از بیشتر و بهتر قدرتمند یا پرحیثیت باپاداش، ،پرجذبه هاي نمونه به نظر باندورا
 همین به. شوند می تقلید موجب و کنند می جلب را فرد توجه ندارند، را خصوصیات این که

 ناتوان را خود و نیستند قائل خود براي زیادي اهمیت از آنجا که نیز، وابسته اشخاص ترتیب
 داشته زیادي توجه دهد می نشان دیگران رفتار که ییها شاخص به دارند آمادگی پندارند، می

 را پرخاشگرانه الگوهاي که کودکانی او، هاي آزمایش براساس .)102: 1394 کراوس، دوچ و(باشند 
 نشان خود را از اي پرخاشگرایانه رفتارهاي علناً بعدي، سرخوردگی هنگام به بودند، دیده
 دچار هم  که کودکانی برعکس. بود الگو رفتارهاي همان دقیقاً آنها از بسیاري که دادند می

 رفتاري بودند، شده آشنا غیرپرخاشگرایانه الگوهاي با قبالً ولی بودند، شده سرخوردگی
  .)107-108: 1394 کراوس، دوچ و(دادند  می نشان خود از خودداري با توأم و غیرپرخاشگرایانه

 گیرند، یم یادخشن را با مشاهده  رفتارهاي افراد گوید یم یاجتماع یادگیري هنظری
 و شود می »تقویت« رفتار شوند، می دنبال) پاداش( آرزوها نتایج هوسیل به رفتار که هنگامی
 دیدگاه، یناز ا . است »مجازات« رفتار آن شود، دنبال نامطلوب نتایج از طریق رفتار که هنگامی

 یقو از طر یابتین یادگیريهیااست که بر پ یاز تجارب اغلب ناشی یاجتماع یادگیري هپدید
 قرار نظریه این کانون که هاییفرآیند گیرد. یآن شکل م پیامدهاي و یگررفتار فرد د همشاهد

 .)232: 1383 همتی، ؛24-25: 1372،  باندورا(دارد  نام کردن عمل و دیدن اصطالح به یا بندي مدل دارد،
 شود، می گرفته یاد مستقیم هتجرب طریق از تنها نه رفتار که دهد می نشان اجتماعی رفتار هنظری
. افتد می اتفاق شخص یک محیط در احتمالی چنین چگونگی همشاهد طریق از همچنین بلکه

  پرخاشگري اگر پس. است شده  مشاهده شده، آموخته رفتار  عنوان به پرخاشگري مدل، این در
 رفتار نوعی عنوان به نیز) خشونت( تروریسم آن تبع به است، شده آموختنی رفتاري

 .(Borum, 2004: 13) شود  آموخته تواند می پرخاشگرایانه،
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 واکنشی و رفتار خشونت و پرخاشگري که است استوار اساس این بر نظریه این مبناي 
 این. شود می فرا گرفته و بازتولید تولید اجتماعی، هايفرآیند طریق از که است اجتماعی
 پرخاشگري مفروض موقعیت در خاصی شخص  اینکه که، ددار تأکید مسئله این بر رهیافت
 شخص، این هگذشت هاي تجربه از جمله دارد، مختلفی بستگی عوامل به نه، یا کرد خواهد
 و ها نگرش و شود، می او نصیب حال زمان یا گذشته پرخاشگري هتجرب از که هایی پاداش
 شخص این در را رفتاري چنین هقوبال تأثیرات و بودن مناسب به مربوط هاندیش که هایی ارزش
 این در تجربیات تنها نه کند می استدالل باندورا .)623: 1394 برنسکامب،  و بیرن  بارون،( دهند می شکل
 نمونه براي(غیرمستقیم  و مستقیم صورت به فرد که  تنبیه یا پاداش دریافت بلکه اند، مهم زمینه

 سبب به )-گیرند می قرار رفتار عمل راهنماي که يافراد-نقش الگوهاي که تنبیهاتی و ها پاداش
 رفتارهاي تضعیف و تقویت در کند، می دریافت دارند، می دریافت پرخاشگرایانه رفتار

 رفتار در تأمل و مشاهده به افراد اساس، این بر .(Crenshaw, 2000: 564) مؤثرند آمیز خشونت
 در مذکور رفتار باشد، مثبت پیامدها نای اگر پردازند؛ می آنان رفتار پیامدهاي و الگوها

 . (Feldman, 2014: 193) گیرد می قرار تقلید مورد کننده مشاهده طرف از مشابه هاي وضعیت
. است پیشنهاد شده و طراحی خشونت شناخت براي اي گانه سه ارتباط  باندورا هنظری در

 این در. است شخص هالقمورد ع چیزهاي تمام و باورها محیط، رفتارها، بر مشتمل مدل این
 قرار مورد توجه تهاجم و خشونت تحلیل براي محیطی و شناختی زیست فرآیند دو هر مدل
 یطانسان در مح هاي یادگیرياز  بسیاري که است ایده ینا مبناي بر  نظریه ینا .گیرند می

و  عقاید ها، ردراهبها،  دانش، قواعد، مهارت دیگران، همشاهد طریق از ما. افتد یاتفاق م اجتماعی
و مناسب بودن  سودمندي الگوها، از استفاده و مشاهده با همچنین. گیریم می یادها را  نگرش

و  الگوبرداري یقما از طر هاي یادگیرياز  بسیاري نظریه این با مطابق. گیریم می یادرفتارها را 
رفتار  باندورا،. ددهن می انجام یگراناست که د ییرفتارها یامدهايپ و دیگران رفتار همشاهد

و  یطیمح متغیرهاي رفتار، میان متقابل روابط یاگانه  انسان را در  ساختار ارتباط متقابل سه
 و محیط بر هم فرد ساختار این در. است داده یحفرد) توض هاي مانند شناخت( يعوامل فرد

 هدوطرفمورد روابط است در  همچنین پذیرد، می تأثیر نیز آنها از و گذارد می تأثیر رفتار بر هم
روابط متقابل  عامل سه بنابراین. یکدیگرو رفتار بر  یطدو عامل مح یرپذیريو تأث تأثیرگذاري

 تأثر و یربلکه تأث بپذیرد، یرتأث دیگري و بگذارد یرصرفاً تأث یکیکه  نیست چنین این دارند و
 :دهد می نشان را روابط این زیر شکل. است دوطرفه و متقابل

 شخص  ↔ رفتار
↕          ↕ 

 محیط
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ممکن  زمانی. نیست همانند و یکسان همیشه شخص -محیط -رفتار هگان سهعوامل  تأثیر
 يعوامل فرد ند،ا یفضع محیطی یراتتأث وقتی مثال براي عامل غلبه داشته باشد.  یکاست 
 نوع د،گیر قرار بیشتر تأکید مورد باید میان این در که عناصري از جمله .دارند غلبه) ی(شخص
 صرفاً خشونت به متوسالن حقیقت در. است خشونت یا هجمه به نسبت بیرون محیط واکنش
 خشونت از بیشتري ضریب با مقابل طرف واکنش از که کنند می خودداري کار این از زمانی

 .)53 - 52: 1379 افتخاري،( باشند داشته اطمینان
 عمومی الگوي به معروف ريجدیدت چارچوب اجتماعی، یادگیري انداز چشم مبناي بر

 این براساس. دهد می ارائه پرخاشگري عوامل از تري کامل توجیه که است بنا شده پرخاشگري،
 عوامل هم و) ها بازي و ها رسانه دیگري، سوي از تهاجم ناکامی،(موقعیتی  عوامل هم نظریه
 از اي زنجیره در و) پرخاشگري شخصی هاي مهارت شخصی، روحیات و صفات( فردي

 نظریه این منتقدان .)625: 1394برنسکامب،  و بیرن  بارون،( بینجامد پرخاشگري به در نهایت رویدادها
 با تنها اسکینر، افراطی رفتارگرایی مانند باندورا، اجتماعی یادگیري هنظری که دارند می اظهار
 این تقدانمن هعقید به. دارد سروکار شخص آشکار رفتار یعنی شخصیت، پیرامونی هاي جنبه
 دهد؛ می قرار غفلت مورد و گیرد می نادیده را ما انسانی ممتاز هاي جنبه آشکار، رفتار بر تأکید
 افراطی رفتارگرایان دیگر، سوي از.  را ما ناهوشیار و هوشیار انگیزشی هاي نیرو یعنی

 الزم آن دادن تغییر یا رفتار تبیین براي متغیرهایی چنین که کنند می اعتراض) ها اسکینري(
کرد  پیدا سروکار است، صادق رفتار مورد در که گونه آن آنها با دقت به توان نمی اینکه و نیستند

 هدربار باندورا هاي نوشته که کنند می وارد را اتهام این نیز دیگر منتقدان. )525-526: 1383 شولتز،(
 که هاییفرآیند مثال، رايب. نیست روشن کنند، می اثر رفتار بر شناختی متغیرهاي چگونه اینکه
 این که باورند این بر منتقدان اند؟ کدام کنند، می اعمال را خود اثر آنها براساس متغیرها این

گیرد.  می است، نادیده »کننده تقویت« واقعاً »تقویت« عامل شرایط، آن در که را شرایطی نظریه
 به شبیه را پست حیوانات و نانسا شناختی استعدادهاي دارد تمایل نظریه این دیگر، سوي از

 و کرد مطالعه آزمایشگاه در حیوان مانند توان نمی را انسان که باورند این بر منتقدان بداند. هم
 او اي چندجانبه و بغرنج بسیار شخصیت توجیه مالك توان نمی را او انعکاسی هساد هاي واکنش
 را انسان روان توان نمی اسیشن زیست و شیمی فیزیک، مانند علومی روش با همچنین. دانست
 در را تعارض و هیجان نقش باندورا که کنند می مطرح دیگران ).121-122: 1384 شاملو،( سنجید
 رفتار فوري نتایج به جز انسان کند قبول باید نظریه این. گیرد می نادیده انسان رفتار هدایت

 . )112: 1386 کراوس، و دوچ(دهد  نمی نشان واکنش خود
 هايفرآیند که مهمی مسائل در که است این نیز یادگیري هنظری به وارده هاينقد دیگر از

 پاسخ در چه پیچیده، تحرکی وضعیت در چه خاص، هاي جنبه تعیین در تشویقی و تقلیدي
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 ترکیب با هم خاص هاي جنبه این. آورند می وجود به پیچیده تقویت عمل در چه و پیچیده
در . )112-113: 1386 کراوس، و دوچ( گیرد می صورت دشواري هب هم از آنها تفکیک و شوند می

 را انسان اجتماعی شناسی روان اساسی مسائل بودنشان روزمره دلیل به ها، نظریه این اینکه، نهایت
 بورونیون، و بالو روش( است؟ کسی چه براي است؟ پاداش چیز چه معینی شخص براي اینکه مثالً

 داد؟، خواهد پاسخی چه خود رفتار عواقب به شخص و ت؟اس تقویت چیز چه و )78: 1392
 بسیار ها نظریه این که باورند این بر منتقدان حقیقت در. )136: 1386 کراوس، و دوچ(گیرد  می نادیده
 این که معتقدند گرا کل شناسان روان. نیستند جامع در واقع و پردازند می جزئیات به ند،ا ساده

 رفتار هاي پیچیدگی تواند نمی گیرد، نمی درنظر را انسان صیتشخ کل اینکه دلیل به نظریه
 .)122: 1384 شاملو،( کند بینی پیش را انسانی
 

 داعش بار خشونت کنش تحلیل در اجتماعی یادگیري هنظری . کاربست3
 الگوهاي برابر در گرا، موقعیت-گرا خلق هنظری یک عنوان به اجتماعی یادگیري هنظری

 منفی شخصیتی صفات از ناشی تروریسم« منظر این از. دارد قرار ها تروریست محور شخصیت
 که است فردي منحصربه یادگیري تجارب و اجتماعی نفوذ دلیل به عمدتاً بلکه نیست، غیرکارامد

 .)349: 1386 ،دیگران و کاتم( »دهد می شکل را فرد رفتاري هاي گرایش یا عملی خصوصیات بنیان
 نظربدون در باشند، بد یاخوب  که بگیرند یاد توانند می ها انسان که است باور این بر یمباردوز

 . (Zimbardo, 2007: 7)شان خانوادگی میراث یا شخصیت یکی،و ژنت یوراثت هاي ویژگی گرفتن
و  یجیتدر رونديباشد،  يا و لحظه آنی آنکه از یشب یاجتماع یادگیريکه  پیداست ناگفته

مسائل  تدریجی روند این در که باشد اثرگذار تواند یم صورتی در و است مدت یطوالن
روند  ،کرده باشد. آنچه مشخص است یافراد تحت آموزش خود درون يموردنظر خود را برا

 بر یدبا تأک یسلف يها بوده است. اقدامات گروه یجیتدر جریانی یزن تکفیري یدآموزش عقا
اقدامات  یکی کرد؛ یمتقس یکل هدو دست به توان یرا م یاجتماع یادگیري هدر زمین داعش

 يها گروه گیري شکل از پس اقدامات دوم وداعش  فکري رهبران و یقهتفکر سل اي زمینه یشپ
 یمصورت مستق هم به یادگیرياقدامات،  این هدستهر دو  درو از آن جمله گروه داعش.  یسلف

 .است یرفتهانجام پذ يا و مشاهده یرمستقیمصورت غ و هم به
 جذب، هینبه فراهم آمدن زم ی،سلف هیشاند طور کلی به و گروه یناقدامات ااول  هدست
از  یسلف هاندیش زمینه این در. گردد یمسلمانان از سرتاسر جهان بازم کارگیري به و تربیت

 آموزشی مراکز مساجد، طریق از اندیشه، ینثروتمند مبلغ ا کشورهاي حمایت با یشها پ دهه
 در نیرو تربیت و جذب به اقدام یننو هاي فناوري از استفاده با یراخ يها و در دهه یمذهب

 یجنوب یايو آس یجنوب شرق آسیاي یانه،م آسیاي تا گرفته اروپا از یا،مختلف دن کشورهاي
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 از یريتکف هاي گروه جذب یافتی،در هاي آموزش تأثیر تحت نیروها یناز ا یاريپرداخت. بس
 و اندیشه با طریق ینداعش از ا خارجی یانگجواز جن بخشی حقیقت در. شدند داعش جمله
 گروه شدند.  این جذب و شده آشنا گروه این آرمان
 یتوسط گروه داعش به اقدامات آموزش یاجتماع یادگیري هزمین دوم اقدامات در هدست 

در  یسع ییمتمرکز است. از سو اصلی هزمین دو در اقدامات این. گردد بازمی یسپس از تأس
 به یگرد يدارد و از سو یو نظام ياعتقاد هزمین دو در یدجد یروهاينجذب و آموزش 

 .پردازد یدر قالب آموزش کودکان م یجنبش سلف هیندآ براي یروو آموزش ن کادرسازي
 

 یافراط نیروهاي یتجذب، آموزش و ترب اي زمینه پیش . اقدامات4
متمرکز بوده  یاسالم رهايکشو و یانههم در خاورم یگروه دولت اسالم اي زمینه پیش اقدامات
 مناطق برخی در خشونت فرهنگ تقویت. ییو اروپا اسالمی یرغ کشورهاي در هم است و
 خشونت هاي مؤلفه یادگیري مدت این در. است منطقه در ناامنی و جنگ ها دهه هثمر اسالمی،

 به اسلحه امروز که جدیدي نسل. است گرفته صورت فردي مشاهدات و مستقیم شرایط در
 و »جهادگرایی فرهنگ« تأثیر تحت اي، قبیله هاي آموزه بر عالوه جنگد، می و گیرد می ستد

 و آموزش منبع ترین مهم خود فرهنگ این .)160: 1390 جمالی،(اند  کرده رشد آن از ناشی تحوالت
 . اند قرار گرفته آن معرض در که است کسانی براي یادگیري
 مشاهده در پی خشونت که گوید می پرخاشگري وردم در باندورا اجتماعی یادگیري هنظری

 مستقیم طور به است ممکن نوجوانان. شودمی ایجاد پرخاشگرانه مدل یک همانندسازي و
. بپردازند آن از معمول از بیشتر حتی یا آنها از تقلید دنبال به و باشند تروریستی رفتارهاي شاهد

 آموزش دریافت طریق از است ممکن همچنین تروریستی خشونت پذیرش اجتماعی یادگیري
 که دهد می نشان شواهد. افتد اتفاق...) و افغانستان پاکستان، در براي نمونه( افراطی مدارس در

 ,Victoroff)اند  کرده تحصیل و دیده  آموزش مدارس گونه این در فراملی تروریست اقلیت یک

 مدارس در که هستند کودکانی می،اسال گرایان افراط میان در اجتماعی یادگیري هنمون  .(2005
 به پیوستن براي ذهنی آمادگی هایی محیط در یا بینند می آموزش) پاکستان مثالً( اسالمی

 که است کشورهایی ترین مهم از پاکستان. (Gupta, 2008: 30)کنند می پیدا تروریستی هاي گروه
دارند  گرایی اطیافر گسترش و خشونت فرهنگ پرورش در بسزایی نقش آن مذهبی مدارس

 گرفته انجام مطالعات براساس  1پاکستان مذهبی مدارس تعداد. )81: 1390 یزدي و همکاران، صراف(
 .)1: 1394 احمد، ؛ 83: 1391محمودي،  و شفیعی( است افزایش حال در همچنان

 ۀجاي مطالع ذهنیت نابردباري در پس آنهاست. در این مدارس، به ةدهند خوبی نشان درسی این مدارس به ۀنگاهی به برنام .1
کنند.  ست میآموزان بیشتر روز را صرف حفظ متون افراطی، خواندن سرودهاي جنگی و مطالبی از این د دروس معمول، دانش
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 اغلب. کنند می بازتولید را خود تفکر مرتب طور به مستمر، روندي در افراطی هاي گروه
 القاعده نظر زیر را خود آموزشی هاي دوره داعش هدهند تشکیل نخستین اعضاي و ندهانفرما
 نظامی و ایدئولوژیک هاي آموزش زرقاوي. اند کرده سپري پاکستان و افغانستان هاي اردوگاه در
 وي. کرد تکمیل را آن افغانستان در و فرا گرفت فلسطین هاي اردوگاه و اردن هاي زندان در را
 و ساخت برقرار عراق کردستان در را آموزشی هاي اردوگاه نخستین عراق به شتبازگ در
 در عراق، به آمریکا 2003 سال هحمل از پس داعش نیروهاي فعالیت هحوز گسترش با تدریج به

  .)158: 1394 مصطفی،( یافت تمرکز نشینسنی و مرکزي هاي بخش
 فروپاشی از پس سلفی، هاندیش یحام کشورهاي دیگر و پاکستان عربستان، دیگر سوي از
 تازه مسلمان هاي جمهوري در وجودآمده به خأل از استفاده با شوروي، جماهیر اتحاد

 کشورها این. زدند وهابیت اندیشه ترویج جهت در اقداماتی  مجموعه به دست یافته، استقالل
 مسلمان ممرد تشنگی و شوروي، کمونیستی حکومت دوران مذهبی هاي محدودیت به توجه با

 به قرآن زیادي شمار اینکه از جمله. کردند کادرسازي به اقدام و کرده استفاده فرصت از منطقه
 آنجا در مذهبی اماکن  مساجد بازسازي براي مالی کالن منابع همچنین فرستادند. منطقه

 وتدع مدینه و مکه زیارت براي را منطقه هبلندپای روحانیان همچنین عربستان. دادند اختصاص
 و مذهبی مراکز بازسازي براي دالر میلیون 50 از بیش مصر. کرد تقبل را سفرها این ههزین و

 بلندي هاي گام مذهبی، مدارس در منطقه دانشجویان حضور براي تسهیالت هارائ با پاکستان نیز
 .)125: 1386 عباسی،( اند برداشته

یافته  هاي افراطی این مدارس حتی به مواد درسی متعارف مانند علوم تجربی، جغرافی، زبان انگلیسی و زبان اردو راه آموزه
مدرسه در این کشور وجود داشت. اکنون چیزي بین  189که پاکستان بنا نهاده شد، تنها  1947در سال ). 1394(احمد،  است

درصد  15تا  10دهند. بین  میلیون کودك را آموزش می 5/3تا  8/1ند که بین ا ین کشور فعالهزار مدرسه در ا 40تا  20
درصد آنها با تروریسم ارتباط  4تا  3حکومت، تنها  ۀند، اما به گفتا ها با گروه هاي افراطی سیاسی یا مذهبی در ارتباط مدرسه
شدت تحت  به وهاي مذهب تسنن  دیوبندي از شاخه ۀنند. فرقک دیوبندي پیروي می ۀها از تعلیمات فرق ر مدرسهبیشتدارند. 

پاکستان،  ۀهاي افراطی، از جمله تحریک طالبان پاکستان، مجلس احراراالسالم، سپاه صحاب گري است. بیشتر گروه تأثیر وهابی
ترین محیط  در دسترسها براي بسیاري از کودکان  مدرسه.. لشکر جهنگوي و طالبان هم تحت تأثیر تعلیمات دیوبندي هستند.

خصوص در مناطق روستایی که مدارس دولتی، حتی اگر هم وجود داشته باشند، امکانات و کارکنان کافی  ند، بها آموزشی
ها براي کودکان روستایی غذا و  مهم است این مدرسه ،دهند هاي روستایی قرار می ها در برابر خانواده ندارند. امکانی که مدرسه

یازدهم سپتامبر هم نشان می داد که  ۀهاي کمیسیون بررسی حادث نند و معموالً رایگان هستند. حتی یافتهک مسکن فراهم می
ترین مشکل  مردم اصلی ۀناتوانی دولت در فراهم کردن آموزش براي عام» تنها فرصت آموزشی هستند«ها در پاکستان  مدرسه

 .ها در مدارس پاکستان پرورش تروریست، آموزند کودکانی که تعصب و خشونت را می)، 1394(دانیا احمد،  است
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/ 
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 در که چچن مسلمانان .یافت گسترش روسیه با اول جنگ از پس نیز چچن در وهابیت
 نیز جنگ از پس دوران در داشتند، شرکت روسیه علیه جنگ در 1996 و 1995 هاي سال

 از گیري بهره با کردند، اشغال مذهبی و سیاسی نظامی، ساختارهاي در را کلیدي هاي پست
 گسترش را خود سیاسی و مذهبی فعالیت قفقاز، نقاط تمام در عربستان مالی هاي حمایت

 هاي بخش و داغستان چچن، اتباع از نفر 1600 تا 1500 حدود روس، منابع هگفت به بنا. دادند
 اعزام پاکستان در طالبان هاي اردوگاه به آموزش براي 1999 تا 1996 سال از شمالی قفقاز دیگر
 فر معینی( بود شده گنجانده  ها آموزش این میان در نیز شریعت و اصول هدربار تعلیماتی که شدند

 تشکیل نیروهایی را داعش پیکارجویان از اي عمده بخش حاضر حال در. )156-162: 1389 خبري، و
 آموزش تحت و اند شده گروه این جذب قفقاز و  میانه آسیاي کشورهاي از که دهند می

 .اند بوده سلفی-وهابی هاندیش از متأثر مذهبی مدارس
 بر منتشر نشده،  میانه آسیاي ايکشوره و خاورمیانه در تنها جهادي،-سلفی ایدئولوژي

 از و جهان نقاط دیگر در انتشار حال در تفکر این موجود شواهد و گرفته انجام تحقیقات اساس
 در شرقی جنوب آسیاي محققان. است شرقی جنوب آسیاي و جنوبی آمریکاي اروپا، جمله آن

 صدور و وهابیسم و سعودیسم نفوذ گسترش را منطقه این براي تهدید ترین بزرگ حاضر حال
 آسیا شرقی جنوب آسیاي کشورهاي مسلمان جوانان. دانند می عربستانی اسالم گرایی افراط

 به پیوستن و گرایی افراط به زیادي تمایل...) و سنگاپور مالزي، اندونزي، فیلیپین، کشورهاي(
 در ها زبان ماالیی براي نظامی واحد یک حتی و دارند را عراق و سوریه در جهادي هاي گروه
  .(Lin, 2015: 2)است  شده تشکیل  داعش گروه

 جنوب آسیاي در گرایی افراطی به تمایل علل یابی ریشه هدر زمین پژوهشگران مطالعات
 منطقه این در سلفی محور خشونت تفکر گسترش در اجتماعی یادگیري تأثیر از نشان نیز شرقی

 بر محققان. دارد است، بوده اعتدال و مدارا بر مبتنی تاریخ طول در آن غالب فرهنگ که دنیا از
 تفکر این صدور سو  یک از شرقی جنوب آسیاي در گرایی افراط به تمایل علت که باورند این

 توسط دالر میلیارد 10000 از بیش صرف سو دیگر از و منطقه این به سعودي عربستان توسط
 از ترس دلیل به(خشونت  و تنفر تحمل، عدم فرهنگ ایجاد براي منطقه این در آمریکا

 شرقی جنوب آسیاي همنطق در برخی .(Lin, 2015: 2)است  بوده گذشته هاي دهه در) کمونیسم
 هگفت به. اند داده را منطقه این در تروریسم ریزي تخم »زنبورعسل مادر هملک« لقب عربستان به
 و رو میانه و معتدل همواره شرقی جنوب آسیاي مسلمانان سنگاپور اسبق وزیر نخست خوان لی

 دین« صدور و  منطقه این به سعودي عربستان نفتی دالرهاي تزریق با ولی بودند، مدارا اهل
 تمایل گرایی افراط سوي به کم کم 1990 هده از مذهبی مدارس و مساجد طریق از خود »سمی
 به ملهح و تروریسم علیه جنگ در اشتباهی را استراتژي ها آمریکایی به نظر وي. یافتند
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 برند، می بین از را کارگر زنبورهاي تنها کار این با چراکه گرفتند، پیش در خاورمیانه
 اقدام مساجد و مذهبی مدارس در جوانان فکر تغییر به را که مادر هباید ملک که درصورتی

 . (Lin, 2015: 3)شود  کن ریشه طورکلی به تروریسم تا برد بین از کند، می
 هاي آموزه طریق از ندا تالش در بسیاري که دارد وجود مختلفی میاسال مدارس مالزي در
 مالزیایی تروریست ها کنند. ده تشویق نظامی شبه هاي گروه در فعالیت به را مردم افراطی

 ارتش عملیات در آنها از تعدادي و دارند همکاري ها تروریست با سوریه و عراق در اکنون هم
 جنوب همنطق افراطی تروریستی هاي گروه. اند داده انجام حاريانت عملیات یا شده  کشته سوریه
 شامل منطقه این در اسالمی اصطالح به خالفت ایجاد براي ریزي برنامه حال در آسیا شرق

 اسالمی، کشورهاي بر عالوه .)53: 1394 حیدري،(هستند  سنگاپور و فیلیپین تایلند، اندونزي، مالزي،
 مسلمان جمعیت بر تمرکز با و غیرمسلمان کشورهاي در ها روهگ این فعالیت از اي عمده بخش

 هاي هزینه 1سعودي عربستان سو،  این به 1970  و 1960 هده زا . پذیرفت انجام کشورها این
 بریتانیا، هلند، کشورهاي( اروپا در مدارس و مساجد در وهابیت تبلیغ صرف را هنگفتی
 حضور هاي زمینه موضوع این و کرده شرقی جنوب يآسیا تمام و...) و فرانسه اسپانیا، بلژیک،
 نشان آمریکا دولت هاي پژوهش .)63: 1394 حیدري،(است  کرده فراهم منطقه این در نیز را داعش

 به دست سنی جهادي ایدئولوژي راستاي در1977 از جهادي هاي گروه و افراد که دهد می
 . (Parro, 2010: 2)اند  زده گذاري هدف و آموزش اقدام،

 که اتفاقاتی و سیاسی دالیل به مسلمانان مهاجرت هپدید اروپا، ساکن مسلمانان از گذشته
 در گري سلفی هاندیش تقویت و ظهور در نیز افتاد آفریقا و خاورمیانه در اسالمی کشورهاي در

 افزایش و شدن جهانی تأثیر تحت بیستم قرن دوم هنیم در مهاجرت هپدید. بود تأثیرگذار اروپا
 باورند این بر پژوهشگران برخی. یافت گسترش چشمگیري طور به جهانی تبادل و رتباطاتا

 اسالمی نجات هجبه ظهور با همزمان فرانسه خصوص به و اروپا در گري سلفی ظهور که
 به ها مهاجرت این معتقدند محققان این. آمدند اروپا به الجزایر از که مهاجرانی و بود الجزایر
 هاي سلفی. منجر شد اروپا در جهادي هاي سلفی و طلب اصالح هاي سلفی بین تقسیم
 در مساجد پرداختند؛ اروپا بزرگ شهرهاي هحوم بیکار جوانان میان در تبلیغ به طلب اصالح

 دهند، افزایش را خود پیروان تعداد توانستند و بردند می بهره عربستان مالی هاي کمک از اروپا
 در تحصیل براي جوانان این از اي عده به توانستند عربستان اعطایی هاي کمک لطف به چراکه

هاي  اقدام عربستان در صدور تفکر افراطی وهابیت در سال: انگلیسی فایننشال تایمز ۀاي در روزنام دیوید گارنر در مقاله. 2
روزنامه  ۀهاي اروپایی به ساخت مسجد در کشورهاي خود حساسیت نشان دهند، چنانکه به نوشت ده که دولتاخیر موجب ش

تکرار «جلوگیري از  ۀ، درخواست قطر براي احداث مسجد در شهر بارسلون را به بهان2014الموندو، دولت اسپانیا در ژوئن 
 http://fergheha.ir  18  ،05  ،1393منبع اصلی:  رد کرد.، »عربستان در انتقال تفکر وهابیت افراطی به اروپا ۀتجرب
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 بلژیک، همانند اروپایی، مختلف کشورهاي در ها فعالیت این. کنند اعطا بورسیه مدینه القري ام
  .(Escobar Stemmann, 2006: 7)گرفت  انجام... و دانمارك هلند، سوئد،
 غیره و رفاهی آموزشی، مؤسسات یقطر از هلند در گري سلفی تبلیغ فرآیند 1980 سال از

 امنیتی سرویس و عمومی اطالعات 2014 سال گزارش براساس .است بوده جریان در
 این بر المللی بین تحوالت و بوده گسترش حال در هلند در مجدداً گري سلفی ، (AIVD)هلند
 مانند عواملی هواسط به حدودي تا هلند، هاي سلفی داخلی پویایی. است داشته زیادي تأثیر روند
 خالفت آغاز اعالم. است کرده تغییر خاورمیانه در سیاسی ثباتی بی افزایش و سوریه جنگ
 مسلمان جوانان برخی میان در سلفی ایدئولوژي بیشتر پذیرش به نیز 2014 سال در داعش
 .)1395 مهر، خبرگزاري( کرد کمک

 هاي سلفی با لمیع یا طلب اصالح هاي سلفی بین شکاف ظهور شاهد 1990 هده در
از  پس  و کویت به عراق تهاجم بود؛ فارس خلیج جنگ از منبعث شکاف این. هستیم جهادي

 در .(Escobar Stemmann, 2006: 3) شد سلفیه شدن رادیکال سبب عراق به آمریکا هحمل آن
 نجوانا میان در خود افکار ترویج به اقدام یسدر انگل دفتري افتتاح با الدن بن ،دهه همین

در اروپا آغاز  يجهاد-یسلف هاي یشبا گرا اسالمی متعدد دفاتر همچنین. کرد اروپایی مسلمان
 يزرقاو هشبک که طوري به. بود فرانسه و آلمان انگلیس، در فعالیت بیشترین که کردند یتبه فعال
از  بسیاري بود توانسته عراق به آمریکا هحمل از پیش شود، یداعش محسوب م یاصل هیشکه ر

 يبه نام ابوعطا جذب گروه خود کند. ارتباط زرقاو شخصی یقجوانان مسلمان آلمان را از طر
 مسلمان جوانان میان رابطه ایجاد عوامل ینتر از مهم یزن ینیدر آن دوران با ابوقتاده فلسط

 .)164: 1394(نجات، داعش است  هاي یريبا افکار تکف اروپایی
 در گري سلفی جریان العاده فوق جذابیت دالیل ترین مهم از که باورند این بر پژوهشگران

 و روشن کامالً آنان. هاست سلفی شدید دینی سازي ساده اروپایی مسلمان جوانان میان
 در تحقیقی نیز کیفر میشائیل و حیالن رئوف. کنند می صحبت اسالم دین مورد در مند ساخت

 کامالً گیري جهت مبلغان این آنها نظر در. دکنن می اذعان مسئله این بر یوتیوب در مبلغان روي
 فکري ساختار همانند آنها، فکري ساختار. کنند می منتقل جوانان به را آن و دارند روشنی

 و است دوست این دارد؛ وجود روشنی رهنمودهاي. است افراطی هاي جنبش راست افراطیون
  .)55: 1392شعبانی، (دشمن  آن

 کنند، اجرا فرانسه در را خود تروریستی عملیات نستندتوا ها تروریست از آنکه  پس
 منابع که داد قول نیز فرانسه دولت و شد فرانسه مساجد مالی حامیان متوجه تندي انتقادهاي
 و مسجد 20 حدود گذشته سپتامبر از. کند پیگیري بادقت را مساجد این مالی تأمین خارجی

. اند شده اخراج فرانسه از سلفی مبلغ ها ده و شده  بسته سلفی هاي جریان با مرتبط اسالمی مرکز



 
 69          یادگیري اجتماعی            همعطوف به خشونت داعش: با تأکید بر نظریهاي تحلیل بنیادین کنش

 در فرانسه دولت ناتوانی به توجه با: آمده است فرانسه مجلس تحقیقات هکمیت گزارش در
 تأمین براي مسلمانان بودجه، قانون خاطر به اسالمی مراکز و مساجد و ها عبادتگاه مالی تأمین
 151 ترکیه تاکنون و روند می بیگانه هايکشور سراغ به خود مساجد و اسالمی مراکز هبودج

 و اند کرده اعزام فرانسه به جماعت امام عنوان به را نفر 30 مغرب و نفر 120 الجزایر و نفر
: کرد اعالم هم یورونیوز هشبک. کنند می فعالیت فرانسه در خارجی جماعت امام 301 حدود
 و داده اختصاص فرانسه مساجد و اسالمی مراکز به یورو میلیون 6 حدود 2016 سال در مغرب

 پرداخت و مسجد 8 ساخت براي یورو میلیون 4 حدود 2011 سال ابتداي از نیز عربستان
 که دهد می نشان نیز آمارها جدیدترین .است کرده هزینه فرانسه در جماعت امام 14 حقوق
 تعداد و شده برابر دو گذشته سال چهار در ها سلفی به وابسته اسالمی مراکز و مساجد شمار

 رسیده مسجد 89 به 2014 سال در و مسجد 44 به 2010 سال در فرانسه خاك در مساجد این
 اند، کرده متمرکز فرانسه بر را خود توجه مغرب و الجزایر مانند کشورهایی میان این در. است
 رد عربستان مانند دیگر کشورهاي اما کنند، می زندگی فرانسه در کشورها این مهاجران چون

 است کشورهایی از انگلستان و پردازند می ها سلفی از حمایت به اروپا در تري گسترده همحدود
 از آنها هاي حمایت البته است، کرده تمرکز آن بر ها سلفی از حمایت براي عربستان که

 .)1395 حوزه، رسمی خبرگزاري(دارد  ادامه نیز فرانسه هاي سلفی
 

 تأسیس از پس داعش وهگر در خشونت اجتماعی . یادگیري5
 همانند هایی گروه در خشونت اجتماعی یادگیري روند از دیگري بخش شد، اشاره چنانکه
 و عقیدتی آموزش مرحله، این در اقدام از هدف. یابدمی ادامه آن گیري شکل از پس داعش
. است سلفی تفکر تداوم و  آینده براي نسل تربیت نیز و گروه به شده جذب نیروهاي نظامی
 جهادگراي نیروهاي آموزش و شناسایی، جذب صرف داعش تشکیالتی فعالیت از مهمی بخش

 شامل نیروها آموزش. شود می سلفی رویکرد بر تأکید با و جهان مختلف نقاط از افراطی
 دو هر. است دیگر سوي از نظامی آموزش نیز و سو یک  از اعتقادي و ایدئولوژیک هاي دوره
 .)158: 1394مصطفی،( پذیرد می انجام متخصص درکا توسط ها آموزش این

 تا شوند می برگردانده مبدأشان کشورهاي به یا آموزش از پس داعش اي فرامنطقه نیروهاي 
 نیروي عنوان به آنها از باشند، متخصص اگر یا بپردازد نیرو پرورش و عملیات انجام به

 هاي گروه توسط ها آموزش این .)170: 1395 مصطفی،( کند می استفاده اسالمی دولت در متخصص
 آن از حاکی ها گزارش مثال، براي  پذیرد. می انجام داعش نظر زیر اشغالی مناطق در مختلف

 عنوان به خود فرزندان تعلیم براي روسی همدرس یک تأسیس با رقه در چچنی مبارزان که است
  .(Gerges, 2014: 342)کنند می اقدام جهادگر
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 صورت به خشونت یادگیري هاي راه ترین مهم از دیدیم، باندورا هظرین در که گونه همان
 خشونت معرض در که اند داده نشان اجتماعی شناسان روان. هاست رسانه طریق از و غیرمستقیم

 باشد کشورهایی در خشونت باالي سطوح به کننده کمک عامل در واقع است ممکن اي رسانه
 مقدار بلندمدت، هم هستند مدت کوتاه هم تأثیراتی چنین. نندک می تماشا را هایی برنامه چنین که

 هاي برنامه افراد کودکی، دوران در هرچه تحقیقات براساس نتایج .است زیاد تأثیرات این
 و نوجوانی دوران در باشند، دیده... و ویدئویی هاي بازي اخبار، ها، فیلم طریق از را تري خشن

 . )632 - 633: 1394 بارون و همکاران،( است بوده باالتر شان پرخاشگري و خشونت سطوح بزرگسالی
 و مستقیم هاي آموزش اجتماعی یادگیري هدر زمین داعش هدفمند اقدامات از یکی

 از اي عمده بخش داعش. است کودکان به خشونت ابزار از استفاده هنحو و خشونت غیرمستقیم
 و جنگ جریان در که کند می تأمین عراقی نوجوانان و کودکان میان از را خود نیروهاي
بر  را آنها سرپرستی داعش و اند داده از دست  را خود سرپرستان و خانواده هوایی حمالت

 آینده براي آموزشی هاي اردوگاه و ها خانه مکتب در را کودکان این داعش. است گرفته  عهده
. یابندمی راه داعش زشیآمو هاي کمپ به شدن ربوده از پس نیز کودکان برخی کند؛ می آماده
 به ها فیلم دیدن با. بینند می غارت و قتل و قساوت آموزش داعش هاي اردوگاه در نیروها این
. کنند می تمرین عروسک روي را خود هاي آموخته سپس و دهند می یاد را زنی گردن آنها

 هاي امهبرن از دیگري بخش آنها به داعش ایدئولوژیک هاي آموزه و مرام تلقین همچنین
 داعش که است آن از حاکی ها گزارش برخی. است خردسال نیروهاي آموزش براي افراطیون
 فنون آنها به سالگی15 در سپس و کند می آشنا ایدئولوژي و دینی تعالیم با نخست را نوجوانان

 يتصاویر پخش به داعش غیرانسانی، اقدامی در. )168-170: 1394 مصطفی،( دهد می تعلیم را نظامی
و  تصویري ي،مجاز هاي رسانه در داعش عضو کودکان توسط یتاز انجام ترور و جنا

 و آموزش به مجله هشت، شماره در ین. همچن)21 - 20: 2014 دابق،(پردازد  می گروه ینا ينوشتار
 است شده اشاره صلیبیون با مبارزه و شریعت برپاداشتن ینده،آ براي کودکان ینا سازي آماده
 .)20: 2014 ،(دابق

 طریق از و( غیرمستقیم یادگیري از بارزي مصداق که داعش عجیب اقدامات از دیگر یکی
 خشونت نمادهاي از استفاده با اشغالی هاي سرزمین در دبستان دروس تدریس است،) مشاهده

 آموزش براي چاقو و اسلحه تانک، از جمله جنگی ابزارآالت از ها کتاب این در داعش. است
 ها کتاب این .)1394 جوان، خبرنگاران باشگاه(است  کرده استفاده کودکان به تفریق و جمع و ریاضی

 لزوم و خودخوانده هخلیف حاکمیت تأیید آمیز، خشونت هاي فعالیت تشویق محتواي اغلب با
 هاي کتاب مسائل تصویرسازي و طراحی در مثال طور به و درآمده نگارش به او با کردن بیعت

 .)1395 جوان، خبرنگاران باشگاه( است شده  استفاده بمب و گلوله و هاسلح از ریاضیات
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 رفتار همشاهد کردیم، مالحظه باندورا اجتماعی یادگیري هنظری توضیح در که گونه همان
 این بر. است خشونت اجتماعی یادگیري بارز مصادیق از  آن تقلید سپس و آمیز خشونت

 کنند می فرض هستند، آنان رفتار شاهد داعش انندهم افراطی هاي گروه در که کودکانی اساس
 کودکان آن در که است موجود نیز ویدئوهایی. است مورد پذیرش و بهنجار رفتارها این

 در قفقازي هاي عروسک از استفاده عالوه به. کنند می تقلید را داعش سبک به اعدام مصري
 رفتارهاي توجیه و وديغیرخ از خودي گروه شناسایی براي مخصوص رنگ نارنجی روپوش
 سر بریدن رقه آموزشی هاي اردوگاه در کودکان. است غیرخودي گروه به نسبت خاصی

 .)89-90: 1394 محمدزاده،( کنند می تمرین را نارنجی مخصوص روپوش با پوشیده هاي عروسک
 و اعضا مغزي وشوي شست پی در خود غیرمستقیم و مستقیم هاي آموزش در داعش 

 به داعش هاي آموزش مورد در داعش هجداشد عضو یک .)1395 روآ،(است  انکودک خصوص به
 مختلف هاي ملیت و دیگر کشورهاي از را افرادي اسالمی دولت«: گوید می خارجی نیروهاي

 و کنند مغزي شويو شست تواندد می دارند که کمی سال و سن خاطر به را آنها. کند می وارد
 گروه این هوحشیان مناسبات از داعش هاي فراري( »نندبخورا آنها به را خود ایدئولوژي

 .)71: 1395 راهنما،(گویند  می
 این که دارد خود نیروهاي بین در ساله 11-16 نوجوانان از استفاده بر زیادي تأکید داعش 
 نوجوانان این. فرستاد می نظامی و شرعی هاي دوره به و کرد می جذب مساجد طریق از را افراد
 از که دشمنی و جدل و ازحد بیش خشونت و مکر توزانه، کینه و تکفیري هاندیش با سریع بسیار

 همرحل از افراد ها، دوره این پایان از پس. شوند می آشنا است، بغدادي گروه اصلی هاي ویژگی
 در افراد این با غال! مردانگی به ورود و نوجوانی پایان. شوند می وارد عملی همرحل به یادگیري

 رفتار که حماقت با آمیخته گرایی افراط یک. دارند خونریزي به عجیبی تمایل لهمرح این
 همرحل آغاز در. شوند می نامیده بهشت جوانان نوجوانان، این. گیرد در برمی را آنها منحرف

 و خونریزترین اشخاص این مردانگی، به نوجوانی از گذر همان یا عمل به یادگیري از انتقال
 .)87: 1395 الهاشمی،( .روند می شمار به تروریستی هاي گروه دافرا ترین تکفیري

 از اي عمده بخش. کند نمی بسنده نوجوانان و کودکان آموزش به تنها اسالمی، دولت گروه 
 آموزش در. است نظامی و عقیدتی قالب دو در آنها آموزش نیرو، جذب از پس داعش اقدامات
 آشنا تروریستی اعمال اجراي هاي روش با نکهآ از بیش واردان تازه تروریسم، و خشونت
 استقرار و تأسیس براي مبارزه مؤثر بخش که گیرند می قرار نکته این القاي معرض در شوندف
 در گسترده طور به که ناجی توحش مدیریت کتاب در. است خشونت اعمال اسالمی خالفت
 عناصر و فرماندهان يبرا ورزي خشونت اصلی مبانی شود، می دست به دست و تدریس داعش
 هفته دو از فرد آمادگی میزان به بسته عقیدتی آموزش هدور طول. است شده توجیه داعش
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 را فرد که مربیانی اگر. انجامد طول به روز 45 یا ماه یک است ممکن گاه و شود می شروع
. بکشد طول سال یک تا ماه شش دوره، یک است ممکن حتی دهند، تشخیص دهند می تعلیم

 از اجتناب جمعیت، تکثیر شهادت، جهاد، کافر، و کفر همانند مفاهیمی داعش هاي اردوگاه در
 جهادگرایان به... و نزدیک و دور دشمن هدربار افشاگري هجرت، براي آمادگی طلبی، رفاه

 کردن پاك ها، آموزش این هدف. شود درونی مفاهیم این شود می تالش و شده داده آموزش
 که سنت اهل هاي نحله سایر و بعث حزب ترویجی هاي ایده و آمیز بدعت دعقای از افراد ذهن

 .)159 - 162:  1394 مصطفی،( است نیست، منطبق سلفیت بر
 این به را واردان تازه اغلب شرعی، اعمال و دینی آداب با ایدئولوژي و عقاید امتزاج

 هاي اردوگاه حالی در آنان. است اسالمی تعالیم عین آنان جهادي عملکرد که رساند می دریافت
 عقاید آموزش بخش در. اند کرده دریافت را حقیقی پیام پندارند می که کنند می ترك را جهادي
 عراق، هاي دانشگاه  در را آموزشی هاي دوره آنان از برخی. دارند اي شده تثبیت جایگاه مبلغان
 آموزشی هتغذی منابع زا عربستان آموزشی مراکز. اند گذرانده عربستان یا سوریه کویت،
 جذب مختلف مراکز از را تر جوان مبلغان پیوسته طور به داعش و است داعش هاي کمپ

 و گروه افکار تبلیغ و نماز هاقام براي را مسجد 20 حدود شهرها، اشغال از پس داعش. کند می
 مبلغان و دارد می نگه شهر هر در سالمی دولت دستورهاي و ابوبکرالبغدادي هاي فرمان اعالم
 شدند می اعزام عراق غرب و سوریه شرق مساجد به تبلیغ براي مختصر آموزش از پس جوان

 .)161 :1394 مصطفی،(
 این باالي کنندگی اقناع قدرت داعش موفقیت دالیل ترین مهم از که باورند این بر محققان

 داعش که دهد می اننش داعش، عضو افراد با گرفته هاي انجام مصاحبه. است تروریستی گروه
 گروه این توسط یا بوده داعش قربانی که کسانی حتی. دارد زیادي کنندگی اقناع قدرت بسیار
 مطالعات همچنین. ندا معترف داعش کنندگی اقناع قدر به نیز اند قرار گرفته اذیت و آزار مورد
 اساساً و  داشته حفظ آیه چند سختی به پیوندند، می داعش به که کسانی از بسیاري که داده نشان
 ,Weiss & Hassan)اند  شده اغوا داعش اقناع این با قدرت وجود با  اند. نداشته مذهبی هپای هیچ

 قران آیات و احادیث براساس را داعش خشونت پیوندند، می داعش به که کسانی .(103 :2015
 & Weiss)ت اس اهاشتب و مغرضانه داعش از رایج تصویر که باورند این بر و کنند می توجیه

Hassan, 2015: 104).  
 

 نیروها آموزش و جذب براي مجازي هاي رسانه از . استفاده6
 جذب براي جدید ارتباطی ابزار از استفاده نیرو، جذب در داعش توانایی دالیل دیگر از جمله

 اهمیت مساجد حاضر حال در گذشته، نسبت به براساس نتایج تحقیقات. نیروست آموزش و
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 شخصی منازل در آموزشی هاي دوره که درحالی اند، داده دست از گرایان افراط جذب در را خود
 یادگیري .(Escobar Stemmann, 2006: 10) است یافته بیشتري اهمیت اینترنت طریق از یا

از  افکار انتشار از استفاده با و تروریستی هفلسف انتشار طریق از همچنین تروریستی آموزشی
 بنابر. دهد می رخ ها سایت وب و کتاب دي، سی شنیداري، و دیداري نوارهاي تماس، طریق

 این جذب اجتماعی هاي شبکه طریق اغلب از داعش، غربی اعضاي گرفته، انجام هاي پژوهش
 به است؛ شده درك خوبی به داعش گروه توسط اجتماعی هاي شبکه اهمیت. اند شده گروه
 افراد جذب صرف امور را خود نیروهاي از مهمی بخش گروه این شود می تصور سبب، همین
 از چگونه که دانند می خوبی به داعش، غربی اعضاي. باشد کرده ها شبکه همین طریق از جدید
بگذارند  دست موضوعاتی چه بر و بگیرند ارتباط خود هموطنان با اجتماعی هاي شبکه طریق

 .)164: 1394 نجات،(
 و مجازي هاي رسانه ویدئویی، هاي پیام توییتر، نندهما مجازي هاي شبکه طریق از داعش

 هاي نمونه. زند می جهان سرتاسر از نیرو جذب به دست ابزار، دیگر و مجالت غیرمجازي،
 پسر. است آمده دست  به داعش گروه توسط نوجوانان و کودکان مغزي وشوي شست از زیادي

 به پیوستنش و شدن ناپدید از بعد بود، پیوسته داعش به اش خانواده اطالع بدون که اي ساله 14
گوش   داعش هاي موعظه به ۱زافرا نرم طریق از مرتب طور به که داد اطالع پدرش داعش

 شنیدن قصد  به فقط گفته است می او ولی گویند، می دروغ آنها گفتهمی او به پدرش و داده می
 هاي موعظه به دادن گوش از پس جوان مردم بیشتر که دهد می نشان ها بررسی. دهد می گوش
 تأثیر تحت نیز اي ساله پانزده دختر .(Weiss & Hassan, 2015: 114)پیوندند  می آنها به داعش

 .)1394جوان،  خبرنگاران باشگاه(رساند  می قتل به دانمارك در خود مادر داعش هاي فیلم
 و پذیري منظا و نظامی آموزش مغزي، وشوي شست بر عالوه داعش مجازي هاي رسانه در

 کنار بمب ساخت سالح، کاربرد اختفا، هاي شیوه. پذیرد می انجام نیز روي تک از اجتناب
 براي نیاز مورد وسایل دشمن، بالگرد تعقیب از فرار مختلف، هاي ماشین رانندگی اي، جاده

 و مراتبی سلسله صورت به همگی اینترنت، و الکترونیک وسایل از استفاده ههنگام و شیوه جهاد،
 همرحل طی از پس متقاضی فرد یعنی شوند؛ می داده آموزش ها جهادي به مرحله به مرحله

 توصیه گیرنده آموزش به هم مراحل ههم خالل در. شود می نظامی آموزش همرحل وارد عقیدتی،
 .)152: 1395 نصري،( کند دعوت مقدس مأموریت این براي را دیگري جوانان که شود می

 کرده استفاده جوانان مغزي شويو شست رايب) برخط غیر( ینالآف ابزار از همچنین  
 از پس داشتند، کوبانی به که سفري در ساله  13-14 آموز دانش 153 ،2014 مه در. است

 قرار داد، شریعت آموزش تحت را کودکان این داعش. شدند ربوده داعش توسط امتحانات،

1. ZOLLO 
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 در عضویت و داعش در ماندن خواستار انهداوطلب کودکان این از تعدادي ها گزارش براساس
 :Weiss  & Hassan, 2015)نبودند هایشان خانواده سوي به بازگشت به مایل و شدند گروه این

114).  
 مساجد، در فعالیت شخصی، تعامل همانند ها، مکانیسم از وسیعی هدامن از گروه این

 هاي فناوري گسترش. کند می ادهاستف سلفی باورهاي گسترش منظور به ها سخنرانی و سمینارها
 که شده سبب نیز مجازي هاي شبکه طریق از انتقال و پخش ضبط، در سهولت همانند ارتباطی

 و ها نظرسنجی .شود رد مخاطبان سایر براي راحتی به نیز ها کالس این تولیدات و ها سخنرانی
 داشته گري سلفی به نهاآ ترغیب و افراد تبدیل در مهمی نقش دوستان که داده نشان ها پژوهش

 هایی پیام و ها آموزش که داده نشان مطالعات همچنین . (Escobar Stemmann, 2006: 5- 6)است
 به افراد ترغیب در اي متقاعدکننده و مهم است، نقش شده داده  انتقال دوستانه محافل در که

. است گرفتهانجام  یغیررسم هاي شبکه طریق از بیشتر ها سلفی فعالیت. است داشته گري سلفی
 از باالیی هدرج اند، ایجاد شده نحو این به که مذهبی هاي شبکه براساس نتایج مطالعات

 سایر و اروپا در سلفی هاي گروه اصلی هاي ویژگی از یکی هم هنوز که گروهی را همبستگی
 يکشورها در ها گروه این ماندن زنده سبب همبستگی این و کرده ایجاد است، جهان نقاط
با . ندا تعامل در با هم مذهبی جلسات و تعالیم مساجد، طریق از افراد این. است شده غربی
 عنوان هیچ   به که افرادي را توانسته است گري سلفی که است داده نشان تجربه این  وجود
 . (Escobar Stemmann, 2006: 5) کند خود جذب نیز اند نداشته مذهبی هاي زمینه

 در یا مذهبی مدارس در که کسانی تمام آیا که است این دیدگاه این هب وارد اساسی نقد
 شک بی اند؟ تبدیل شده افراطی سلفی و کش آدم به اند، قرار گرفته گرایانه افراط تعالیم معرض

 کشتار به دست افراد ههم قطعاً نیز داعش گروه در حتی. است »خیر« پرسش، این به پاسخ
 خارج گروه این از گروه، این اقدامات با مواجهه اثر در افراد برخی مدتی از پس یا زنند نمی
 در که است افرادي رفتار بر یادگیري بر عالوه دیگر عوامل تأثیر هدهند نشان امر این. شوند می

 .دارند قرار ها آموزش این معرض
 جهت جوانان بر است ممکن اجتماعی آموزش یا یادگیري یندآفر که است محتمل
 توضیح در  شناختی بازسازي/  اجتماعی یادگیري هنظری هرچند. باشد اثرگذار شدن تروریست

 معرض در بینند یا می آموزش جهادي مدارس در که کسانی از اندکی اقلیت تنها چرا اینکه
 تروریست گیرند، می قرار تروریستی افکار اقبال و مورد تکریم یا گیرند می قرار افراطی افکار

هر  لزوماً: (Taylor & Quayle, 1994)د گوین می کوال و تایلر که گونه همان. است ناتوان شوند،می
 کنند، دریافت را مشابهی تأثیرات و تعالیم اینکه ولو باشد، اجتماعات گونه این در که کسی

احتمال  به  اجتماعی یادگیري هنظری که درحالی رو ازاین(Sageman, 2004). شوند  نمی تروریست
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 اینکه توضیح در نظریه این اما است، سیاسی خشونت به کوچکی اقلیت ایشگر بیانگر قوي 
 باید عوامل دیگر زمینه این در. است ناتوان گردند، می تروریست خصوصی به اشخاص چرا

 .گیرد قرار مدنظر نیز عوامل سایر

 
 گیري ه. نتیج7

 داعش همانند اییه گروه در آموزش از اي عمده بخش که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته
 این. است شده آغاز سلفی تفکر ایدئولوژیک مبانی آموزش صورت به و پیش ها مدت از

 این از بخشی. پذیرفت انجام اي مشاهده و غیرمستقیم  هم و مستقیم صورت به هم  ها آموزش
 دنیا سرتاسر در اسالمی مراکز و مدارس در روایات و احادیث به اشاره قالب در ها آموزش

 گذاري سرمایه داعش. غیرمستقیم و اي مشاهده یادگیري صورت به بخشی پذیرفت؛ می جامان
 شده گرفته کار به بعدي هاي نسل و کودکان روي بر کار و مغزي وشوي شست براي اي گسترده

 صورت به موارد برخی در و گیرند می قرار آمیز خشونت اقدامات معرض در کودکان. است
 دیدگاه این از  .شوند می تشویق بابت این از و زنند می بار خشونت اقدامات به دست مستقیم

 شک بی. است ضروري نکته این به توجه تفکرش و گروه این با مقابله براي رسد نظر می به
 گروه این تفکر با مقابله اساسی کار و است گروه این با مقابله براي موقتی درمان نظامی هحمل

 هاي ریشه کردن پیدا داعش تفکر کردن کن ریشه براي مقابله بهترین رسد می نظر به. است
 در که است این اساسی هنکت. است آن هاي سرچشمه با مقابله و قطع و تفکر این بالندگی
 گروه این هاستفاد مورد ابزارهاي همان از که کرد مقابله گروه این با خوبی به توان می صورتی
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 این بر. داد قرار تأثیر تحت را گروه این هدف هاي گروه همان و کرد استفاده آن با مقابله براي
 :شودمی ارائه شرح بدین هایی پیشنهاد اساس
رو اي میانهارائه چهره براي تالش و دنیا سرتاسر و منطقه در پذیر آسیب مناطق شناسایی. 1

 ؛از اسالم
-سلفی تفکر آموزش و ترویج به جهان سرتاسر یا منطقه در که اسالمی مراکز شناسایی. 2

 عدم براي عمومی افکار تنویر منظور به آنها اقدامات و مراکز این معرفی و پردازند می تکفیري،
 آنها؛ با مقابله و ها گروه این به جذب
 ابزار از استفاده با اسالم واقعی هچهر هارائ و اسالمی معتدل تفکر آموزش منظور به تالش. 3
 در هراسی اسالم با مقابله و داعش تبلیغات سوء ثیراتتأ کاهش منظور به مجازي فضاي و نوین

 غرب؛
 گروه با متناسب هاي برنامه و کارتن ساخت و اي رایانه هاي بازي ساخت کتاب، نگارش. 4
 هچهر هو ارائ سو از یک اسالم دین معنوي و روحانی هاي جنبه هارائ جهت در و کودکان سنی

 .دیگر سوي از تکفیري هاي گروه واقعی
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