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  شناسي سازماني  جامعه
  1هاي مسلح غيردولتي گروه

 

 خالصة اجرايي

گسـتردة    فعاليـت با توجه بـه   ،يافتگي آنها و نحوة سازمانغيردولتي هاي مسلح  شناخت گروه
پژوهشـگران تبـديل شـده اسـت. ايـن      هاي  يكي از دغدغهبه هاي اخير  در سال ها اين گروه

در تعيين روندها و  نقشي جدي پوشي، غيرقابل چشم عنوان بازيگراني توانند به گاه مي ها گروه
و اسـلحه  ها دست به خشـونت   در موازات دولتها  اين گروهبراين،  افزون ها ايفا كنند. جريان

  هاي خود را تأمين كنند.  توانند خواسته طريق مي اين از برند و باور دارند مي
شناسـي سـازماني    جامعـه «نوشتار حاضر ترجمه و تلخيصـي اسـت از اثـري بـا عنـوان      

نحـوة  بـه مطالعـة    نويسنده بوده ورسالة دكتراي كه برگرفته از  »هاي مسلح غيردولتي گروه
ايـن اثـر ازسـوي مؤسسـة      اسـت. اختصاص يافتـه  ها  اين گروهساختار سازماني  گيريٍ شكل

نويسـنده   منتشر شده است. ،تحقيقات راهبردي مدرسة نظامي، وابسته به وزارت دفاع فرانسه
 قلمروها از اي كه آن ؛ استفادهها اين گروه: كاركرد داخلي پرداخته استموارد را به بررسي اين 

بـا  آنها هاي خارجي آنان؛ و روابطي كه  حمايت سازيِ المللي ند؛ درجة بينكن پيراموني خود مي
  مقامات سياسي رسمي دارند. 

كه تقريباً نظري است، نويسنده  در بخش نخستتشكيل شده و از دو بخش  اين مطالعه
هـا و اعتبـار آنهـا را در مطالعـة      سـازمان  شناسـيِ  برگرفته از جامعه تالش دارد برخي مفاهيم

                                                 
1. Le Moign, Alix. La sociologie des organisations appliquée aux groupes armés non-
étatiques, Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, France, (2016). 
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هـا و   سـازمان  شـكال مختلـف  ترتيب، ابتدا اَ اين ار دهد. بههاي مسلح مورد بررسي قر ن سازما
لة قـدرت توجـه شـده    مورد توجه قرار گرفته، سپس به مسـئ تأثير آنها بر راهبرد عملي گروه 

 پايانِ است. در آميز بودن عمليات آن دهي گروه و موفقيت شكل اساسي در ياست كه عنصر
تحـت تسـلط خـود دارنـد      سلح بـا اراضـي  مهاي  هايي كه گروه ، ارتباطات و پيونداين بخش

 بـا هـا   ايـن گـروه   ارتبـاط  بـه شـيوة   بـا تـوجهي جـدي    يسنده در اينجاواست. نمطالعه شده 
پژوهـي   آن را براي آيندهاند،  گيري آنها وجود داشته پيش از شكل اي كه اجتماعي هايساختار

  است.  ها مهم دانسته هريك از اين گروه
هاي مسلحي كه طي جنگ الجزايـر ايجـاد    گروهوردي الجزاير و در بخش دوم، نمونة م

بـا مباحـث   ايـن بخـش   ارتباط ميان مفاهيم دليل نبود  بهاند.  گرفتهقرار  مطالعهمورد اند،  شده
ها ندارد، جهت پرداختن  اي از اين گروه زمينه روز، و توجه به اين مهم كه خوانندة ايراني پيش

 نظر شـده اسـت.   صرف دوم ، از طرح بخشمفيد در اين مطالعه به مفاهيم كليدي و كاربردي
  اند: ترين فرازهاي اين اثر مورد بررسي قرار گرفته در ذيل مهم

  
  گيري ساختار آنها نحوة شكل و هاي مسلح هاي عمومي سازمان ويژگي
 تمايـل آنهـا بـراي    ها براي شناخت بهتر جهادگرايـان  ترين راه نويسنده، يكي از مهمبه باور 

هـاي مسـلح،    پنج ويژگـي عمـومي گـروه   از ديد وي،  است.» جهاد انحصار«آوردن   دست به
سيستم و ؛ »ارتباطي«؛ سيستم »اقتدارگرا«عبارتند از: تقسيم وظايف؛ توزيع وظايف؛ سيستم 

  . »خواهي سهم ـ مشاركت«
آن اين دشواري ست. يكي از علل نان اآنها پيچيدگي شناخت آ هاي  ويژگياز ديگر يكي 
رسيدن بـه   جهتتالش  برايكه  ددهن يمتشكيل را ي واحد در مرحلة تكوين، ابتدااست كه 

سـاختاري سـازماني را    ،ايـن واحـد   طـي زمـان   اندك و اندك ،خاص ايجاد شده استهدفي 
را  ي متفـاوت نشـده و عملكـرد  عمـل  عنـوان حزبـي سياسـي وارد     كند. آنان بـه  اقتباس مي

كنند كه  را دنبال مي يهاي اي مبارزاتي، تمامي گرايش جبههدر قالب  ها اين گروهگزينند.  برمي
   ند.نارس به هدف خود مي آنها را ،»جنگ« با ابزارِ

سـازمان مهـم    نـوع براي آنـان  هاي مسلح،  مراحل عمر گروهدر تمامي از ديد نويسنده، 
ماننـد  هـا،   ايـن گـروه   اگر حال، به گفتة وي بااينرسيدن به پيروزي مهم است.  ، بلكهنيست
توانند موفقيتي اسـتثنايي كسـب كننـد. بنـابراين،      ميساختاري منظم داشته باشند، اهللا،  حزب
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  باشند.  يافته هاي سازمان گروهمانند كنند  تالش ميبا درك اين تجربه، ها  ساير گروه
تصـوير  در مقايسه بـا ظـاهر و   ، تمايل به جهادكه  دهد بديهي است توضيح مينويسنده 

اين  كهآن است  علت اين امر .دارد ، اهميت بيشتريدده از خود ارائه مي گروه اي كه سياسي
ممكـن اسـت رهبـران     كـه  نيازي به ويترين خـارجي ندارنـد و درشـرايطي    ي مسلحها گروه
دادن  بـا ترتيـب  تواننـد   مـي هاي مسـلح   گروه ،رو باشند به گرا براي گفتگو با دشواري رو اسالم

  . نشانندبخوبي به كرسي  به ار ، سخنانشانخود نظر دورحمالت م
تمركـز  غيرمتوان به دو نوع تمركزگرا و  شكل ساختاري سازمان را ميبه گفتة نويسنده، 

مراتبـي از مقـام بـاالتر دسـتور      كرد. در نوع اول، افراد همگـي تحـت نظـام سلسـله      تقسيم
 ترنـد  به موقعيـت مـوردنظر نزديـك   كه ها ازسوي افرادي  گيرند، ولي در نوع دوم تصميم مي

آفرينـي   تمايل به نقـش هاي مسلح  بسياري از رهبران گروهبه گفتة نويسنده،  شوند. اتخاذ مي
مطـرح نمـوده اسـت كـه در ايـن       اين نكتـه را  ،در توضيحاو ند. دار هاي غيرمتمركز در گروه
كـار   انجامپس از بالفاصله تواند  ميكه گيرد  شكل مي عامل اي بين كارفرما و رابطه ساختار،

 ،بخشـد درمقابـل   اطمينان مـي  آورد و عامل ترتيب، رهبر منابع را فراهم مي اين بهخاتمه يابد. 
  برساند.و كار را به انجام  بدهدوفاداري خود را نشان 

حد مختلف سازماني هايي هستند كه از چند وا وهگر ،هاي مسلح گروه انواعاز ديگر برخي 
شـكل  . از ديد نويسـنده،  گيرند جاي ميهمان طبقة غيرمتمركز در نوعي  به اند و تشكيل شده
كند، اهميت بسياري براي اين  اي كه ايجاد مي اي، با توجه به منافع ويژه و شبكه غيرمتمركز

 توانـد  ميهاي درگيري  در ضرورت كه آورد ميپديد اين شكل، ساختار منعطفي  ها دارد. گروه
ميان سـاختار   از نظر او،. آماده سازد بافت محيطي هدر واكنش ب پاسخي سريعبراي  گروه را

  اي مستقيم برقرار است.  گروه و ظرفيت آن براي پيروزي، رابطه
  

  گروه با موفقيت آن در رسيدن به اهداف خود   ساختار رابطة
سـازي راهبـرد    بـراي پيـاده  آن ظرفيت مؤثر  بر گروه مسلح ساختار سازمانيِ ،نويسندهبه باور 
نيز بـه سـاختار آن مـرتبط     و بقا مقاومتبراي  گروهظرفيت مؤثر اثرگذار است. اش  عملياتي

برابـر  درهـاي مسـلح، حتـي مجبورنـد      گـروه گاه رك اين نكته بسيار اهميت دارد كه داست. 
  .ورزند مقاومتد، نباشآنها ف اهدادر جايي كه در مخالفت با  ،نيزعملياتي خود  هايراهبرد

يـافتن اجمـاع و   د: نچهار راهبرد كنش دار هاي مسلح گروه طور كلي به گفتة نويسنده، به
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نخسـتين مـورد شـفاف اسـت و      كـردن.  انداختن و حكومت تفرقهو مقابله؛ فرسايش؛ ؛ سازش
رويـارويي اسـت كـه     ،وسيلة مذاكره است. دومين راهبـرد  درگيري به  در بافتيافتن تفاهمي 

راهبـرد سـوم    وقـوع بپيونـدد.   كل جنگ فرسايشي بـه ش باشد يا به ممكن است جنگي آشكار
تمركزسازي آن ظرفيت باالي گردآوري اطالعات و ماست كه نيازمند  »قلب و روح«تسخير 

كننده هستند، شناسايي شده  ثبات كه در جمعيتي مفروض، افرادي كه بياست؛ به اين مفهوم 
 از آنها گرفتـه شـود.   مقابله ونه قدرتشده و هرگزدايي  ايرين جداسازي شوند تا اخالقو از س

ها يا تشديد تنش در  كردن است كه شامل ايجاد تفاوت افكندن و حكومت تفرقه پايانيراهبرد 
نمايشـگر  راهبـرد  اين  نتواند نيروهاي خود را متحد كند.آن مجموعه تا  شود مي اي مجموعه

وقعيتي كـه بـالقوه   برتري خـود و تـوازن مـ   قدرتمند است كه براي تضمين  رويكرد سازماني
كـه  در ترتيبـات خـود اسـت     ييهـا  خواهان ادغام عناصري از ديگـر سـازمان  ثبات است،  بي
دهند سـاختار هـر    ، اين راهبردها نشان مينويسنده از ديدتهديد ايجاد كنند. بالقوه توانند  مي

كنـد، مـاهيتي    هـايي كـه در خـود ايجـاد مـي      اندازه هم متمركز باشد، تالش دارد با انعطاف
  تمركز بيابد. غيرم

  
  در سازمان قدرت

هـاي مـوردنظر پراختـه اسـت. او قـدرت را       در ادامه، نويسنده به ارزيابي قـدرت در سـازمان  
 . به گفتة او،دانسته استآنها  گيري ساختار ح و نحوة شكلهاي مسل در گروهاساسي  يعنصر

سـاختار  «هاي مختلـف، آنهـا را براسـاس     بندي سازمان براي طبقه پژوهشگران پيش از اين
 زيكـي، مـادي و غيـره   اين رويكرد، قـدرت را براسـاس نـوع في    اند. بندي نموده دسته» قدرت
هـا و   زنـدان  نظامبودن (مانند  ها را براساس قهري ترتيب، سازمان همين و بهبندي نموده  طبقه
 نظـام هنجارهـا (ماننـد    ديـ ولتيـا   )هـا و غيـره   مانند شركت( ايجاد منافع، درآمدزايي و غيره)

  د. كن بندي مي كليسايي و غيره) طبقه
ر سـازمان  د«، همزمان »توزيع قدرت« سازماني در درجة اول به از ديد محققان، ساختار

عنوان تـوان بـازيگر    قدرت بهنويسنده تعريف شكل،   بستگي دارد. به اين» ها و ميان سازمان
برابـر  گران براي دستيابي به ماحصـلي  تحميل امري به ديمعناي  به(فرد، گروه و غيره) را با 

كنـد. در   مييد مراتبي نيست، تأي قدرت سلسله . اين تعريف، ديدگاهي را كه لزوماًدانسته است
» اي رابطـه «قدرت بيش از هر چيز خودمختاري بازيگر، تأكيد بر اين واقعيت است كه  فرضِ
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هـاي   شـيوه  توانـد آن را بـه   مـي  ،دستوري را دريافت كند هرفردي به اين معنا كه هر  ،است
  اجرايي سازد.  يا كمتر، با تعصب و غيرت بيشتر ،مختلف

وجـود  ميـان دو فـرد در يـك گـروه     و نابرابر » نامتوازن«اي  رابطه نويسندهاز ديد بنابراين، 
هـا،   ها (يعني اهداف، چهارچوب در جريان دادههمان اندازه  دارد. تابع در مقايسه با مافوق خود، به

  .  شود ديده ميآن  2قدرت و منابع 1تفاوتي در سرچشمة لذانيست.  )و غيره ،راهبردها
  

  ، كاريزمااقتدارسلطه، : منبع و سرچشمة قدرت
: توان استد، بر چهار نوع شو ع ميكه ازطرف سازمان ساط ي، سرچشمة قدرتيسندهونظر ناز 

سختي قابل جـايگزين باشـد؛ مـديريت ارتباطـات داخلـي (بـراي انتقـال         ارائة مهارتي كه به
عنوان مثـال، بـا    امل يا جزئي)؛ مديريت روابط ساختار با محيط (بهكشكل  اطالعات، خواه به

عنـوان   دهـد و آن را بـه   شناخت قواعد كاركردي كه سازمان را تشكيل مـي ها)؛  ساير سازمان
سـازد و در مفهـوم    مطرح مي آور (محدودكنندة رفتار، حاكم بر عملكرد افراد) چهارچوبي الزام

توانـد بـه راهبردهـاي عملـي پـس از شـناخت قواعـد و         كند و مي مثبت از افراد حمايت مي
  مديريت آنها تبديل شود. 

به گفتـة   عيت و قرارداد.ودارد: مشر دنويسنده توضيح داده است دو نوع منبع قدرت وجو
آن (جبرِ اداري، مادي، فيزيكـي، و  ل و انواع اشكاقرارداد معرف استفاده از نيرو در تمامي  او،

كمـابيش   در مفهومي كه توانايي مافوق براي دريافـت مشـاركت   است. مشروعيت هم غيره)
بـا  «هدف مافوق  به قدرت مرتبط است. از ديد او، از آنجاكهفعاالنة افراد متبوع مدنظر باشد، 

بنـابراين، ايـن ديـدگاه نـوعي      آنهاسـت، » رضايت«يا حداقل جلب  فرادا »كردن  خود همراه
منطقـي،   سـلطة شـود:   همراه دارد كه به سه شكل در عمل ديـده مـي   را به» تسلط«پذيرش 
  كاريزماتيك.  سلطةسنتي، و  سلطة

هاي امروزي شاهد  در شركت ،عنوان مثال قانوني است كه بهتسلط منطقي همان  سلطة
گروه است كه فقـط بـه همـان فـرد     رهبر معناي اعطاي تقدسي به  ع سنتي بهآن هستيم. نو
وكارهاي متفـاوتي بـراي    ت سازكاريزماتيك، بايد گف سلطةولي درخصوص  ،شود منحصر مي

  همراه دارد. بهنوعي پدرخواندگي گروه را  در قدم اولوجود دارد كه  اين نوع قدرت كسب
                                                 
1. Sources 
2. Ressources 
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رو هسـتيم   به رونيز » العادگي خارق«هاي مسلح، با نوعي  درمورد سازماناز نظر نويسنده، 
هـايي اسـت كـه     اي از توانـايي  معناي مجموعه كند. اقتدار به  كه قدرت را به اقتدار تبديل مي

هاي طبيعي و  شود و نشانگر شايستگي و يا پذيرش برتري ديگري مي» اعتماد«موجب جلب 
 عنوان سرچشـمة  ، برخي اقتدار را بهرهبر داراست. به گفته نويسندهفرد اي است كه  اجتماعي

مراتبـي فـرد در گـروه دارد.     كنند كه ارتباطي تنگاتنگ بـا جايگـاه سلسـله    مي معرفيدرت ق
يـا همـان   » اقتـدار ناشـي از رهبـري   «و » اقتـدار ناشـي از جايگـاه   «رو، تمايزي ميان  اين از

  شكل همزمان است.  آل، دارابودن اين دو جنبه به هاي خاص فرد وجود دارد و ايده شايستگي
نسـبي برخوردارنـد و    عمـل  از نـوعي آزادي هاي مسـلح   افراد در گروه به باور نويسنده،

گـاه  رو، رهبر گروه  تغييراتي در دستورها ايجاد كنند. ازاينخود توانند عامل صرف نبوده و  مي
و  ،كننـده افـراد اسـت    معهم ج . وياي كاريزماتيك است كه بر گروه برتري دارد چهرهفقط 

هاسـت و راه   آيد. او تضميني براي تحقق عملي آرمان و هم مرجع آنان به شمار مي ،هم الگو
  دهد.  آن را نشان مي

هـاي مسـلح    گـاه در گـروه   بحث كاريزما، نويسنده عنـوان نمـوده اسـت    در ذيل همين
هـايي كوچـك اسـت كـه فـردي       اي از گـروه  شود كـه گـروه اصـلي مجموعـه     مشاهده مي

هاي فرعي كوچك، درمجموع،  اند و اين گروه گروه انتخاب كردهشده را براي رهبري  شناخته
ها تحـت سـازماني    گروه حال كه همة عين در خواهند داد. از نظر وي،اصلي را شكل  يگروه

اين نـوع رهبـري كمـك بسـياري بـه انعطـاف و پيـروزي گـروه در انجـام          ، مركزي هستند
  . كند ميهاي خود  كارويژه

، بايـد  »ار و كاريزمـا ، اقتدسلطه «بر منشور  هاي مسلح، عالوه رهبر گروه از ديد نويسنده،
داشته باشـد و ايـن بـه    هاي بعدي سازمان  براي رهبري نسل نيز كاريزماتيكي ظرفيت بالقوة
نيروي نظـامي يـا    ازلحاظ شايد ،هاي خاص و نوعي احترام ويژگيبايد ه رهبر آن معناست ك

  . ببخشد» اي اسطوره«كه به وي سيمايي  داشته باشد ،تقدس مذهبي و غيره
  

  ، و ساختارهاقلمروسازمان، 
پيونـد  موفقيت گروه در دستيابي به اهداف خود،  عوامل مؤثر بريكي ديگر از  از ديد نويسنده،

هاي  شبكهبه گفتة او، . استآن  پيرامون  ط اجتماعي و جغرافيايييميان سازمان مسلح با مح
 هسـتند كـه   ابزاري در درگيـري  ،(اينجا دو نوع مجازي و غيرمجازي مدنظر است) اجتماعي
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نـاامني در پيرامـون، رسـيدن بـه منـابع،       تعمدي براي دستيابي به كمك، افزايش وجود آنها
  است.ضروري استخدام نيروي مبارز و غيره 

را از ابعاد ديگر نيز  مان و جامعهاي ميان ساز رابطهتوان  ميبه نظر نويسنده ديگر،  ازسوي
توان از اين منظر اين مسئله را مورد مطالعه قـرار داد كـه امكـان دارد     بررسي كرد. حتي مي

 توانـد  مـي  حتي سـازمان  عنوان مثال ي نيز برقرار شود، بهردر اشكال مختلف ديگ اين رابطه
نيـاز باشـد    عه بيرا تنظيم كند كه فرد از هرگونه ارجاعي به جامخود با جامعه نحوي رابطه  به
پـذيري   توانـد رونـد جامعـه    چنين گروه ميمقطع شود. ه معهارتباطش با جا يكل صورت  به يا

  ند و غيره و غيره.كبه افراد گروه تحميل نيز خاص خود را
بـا عرضـة    نـد اتو مـي   از ديد نويسنده، درصورت وجود جوامع پيراموني ناپايـدار، سـازمان  

و هـا   سـازي ارزش  نهادينـه حتـي   مـوارد گـاه    در ايـن  و جايگزين آنهـا گـردد،   امنيتي نسبي
در مقايسـه بـا    )و غيـره  هـا  افراد (ازلحاظ ازخودگذشتگي اعضـا در ايـن گـروه   پذيري  جامعه
كـاهش  گروه تـوان  لذا از ديد او، . نيز باشد رت ژرفتواند  گيري اين موارد در اجتماع، مي شكل

ناراحتي هرگونه  تواند مي و دارد(خانواده و دوستان) را  خودسطح وابستگي به دنياي خارج از 
دهنـدة تغييـرات    نشـان  . ايـن ويژگـي،  كنـد تعبيـر   به خود و عدم تابعيت جمعي را به خيانت

مانند نفي هويت فـردي   ،ي ديگرتپديدآمده در سازوكارهاي وابستگي افراد است كه موضوعا
  آورد.  ويت جمعي را به وجود مينفع ه به

اي كـه از   با جامعه مسلح هاي ميان ساختار سازماني گروه كه پيوندهاييبه باور نويسنده، 
هـاي اجتمـاعي    در بنيـان  گروه »لنگرگاه«وجود ديگر،  عبارت بهيا  دارد، وجودخيزند  آن برمي

سـاختار   گروه است. اين منابع، منابع بررسي در بخش مهم، يكي از مسائل پيش از ظهورش
يـا بـرعكس ضـعف     ،قـدرت ايـن نفـوذ   و  هاي اجتمـاعي گروه مسلح و نفوذ آن بـر سـاختار  

را نشـان خواهـد داد.    خودتحقق اهداف سياسي و نظامي اصلي  گروه در اصولچهارچوب و 
آنكـه  خارجي يا كشوري بيگانه تأمين گردند يا عنوان مثال، اينكه منابع ازسوي دياسپوراي  به

، بـر سرنوشـت   هاي جنايتكارانه يا قاچاق و راهزني حاصل كند از فعاليت مد خود راگروه، درآ
هاي اصيل خـود   درمورد نخست، گروه بيشتر به آرمانطبق توضيح نويسنده، . گروه اثرگذارند

گذاشتن  با قدمرفته  گروه رفتهكه مال دارد تو درخصوص مورد دوم بيشتر اح خواهد بودپايبند 
در مورد نخست، . متالشي گرددها و اهداف خود  شدن آرمان زدايي و كمرنگ روند سياست به

سريعتر اسـت، گـروه يكپـارچگي بيشـتري دارد و سـازوكارهاي آن بـراي       گروه گيري  شكل
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  گيرد.  تر صورت مي با پيرامون راحتسازي خود  هماهنگ
هايي اشاره دارد كه حاكي  به نتايج پژوهشهاي مسلح مختلف،  در مقايسة گروهنويسنده 

 نـاتواني  دهند حوزة نظامي هستند و نشان ميجز در  ، بهها اين گروهاعضاي از عدم همگرايي 
در  ساختار سـازماني كارآمـدي  ، مانع از ايجاد ماعي هماهنگاج دادن به در شكلها  اين گروه
نـوعي سـاختار   اشاره كرد كه اهللا  حزبتوان به  برخالف اين مورد، مياز ديد او،  شود. آنها مي
بـه مـرور   ه و دبافته شـ  اي مركزي حول هسته ،زماني نسبتاً طوالنيطي  ودارد يافته  سازمان

آغـاز  اهللا  حـزب ، قيام عاري از خشـونت  1940هاي  به گفتة او، از سالپيچيدگي يافته است. 
ن مـدارس و تعامـل ميـا    اي از مذهبي، داراي اقتصاد محلي، شبكه -اي سنتي  شده و سامانه

  توانمندي حزب به اين مسائل بستگي دارد. بنابراين، وجود آورده است.  اعضاي خود را به
شدت بـه بحـث مـديريت (يـا عـدم مـديريت)        به »لنگرگاه اجتماعي«به گفتة نويسنده، 

تحـت   قلمـروِ مسـئلة  ، اووابسته است. از ديـد   محيط پيراموني خود درگروه مسلح  كاربرديِ
جمعيـت  با  ابطة گروهمانند ر ،انگيزد محورهاي مختلفي را براي تحقيق و پژوهش برمي نفوذ،

كمك يا پيوستن به مبـارزة مسـلحانه؛ اسـتخدام مبـارزان بـالقوه؛       شدن براي حساسمحلي؛ 
و برقرارسازي اقتصاد جنگ. درضـمن،   ؛خي منابعربآوردن  تأمين امنيت نيروي انساني؛ فراهم

 ، يكـي از اساسـي  يعنـوان عـامل   بـه  و مـديريت آن  اي تعريـف فضـايي مقـدس   معن ارض به
 پناهگـاه شـود كـه    ارض بيشتر زماني ديده مـي  قلمرو اهميتگروه مسلح است.  هايراهبرد
اي رويارو با قدرت سياسي رسمي مورد توجـه   مورد مناقشه باشد يا در مبارزه اي اراضي گروه،

ي و در اراضـي خـارج  يـا حضـور    ،اراضي خـارجي  تسلط يافتن بر به تمايلباشد. قرار داشته 
هـاي   مبارزه براي فتح اراضي داخلي، ازجمله عواملي هستند كه طبق تجربه، شكسـت گـروه  

  .  منحل كنندمدت  طوالنيرا در گروه  توانند اين عوامل حتي مي مسلح را درپي دارند.
توانـايي بيشـتري    يـا حمـايتي،   ، مشبك، متعددمتمركزغيرساختارهاي از نظر نويسنده، 

شـود، بسـياري از    و همانطور كه ديـده مـي   در نبود اراضي دارند رسيدن به اهداف خودبراي 
اسـت  ممكـن   كنند. كار مي خود با چنين ساختارهايي آغاز به  هاي مسلح در آغاز فعاليت گروه
  . باشندموردنظر  هم براي رسيدن به هدف بيشترساختارها اين  حتي

  
 گيري نتيجه

براي رسيدن بـه هـدفي خـاص    هاي مسلح  گروهاين مطالعه نشان داده شد، همانطور كه در 
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نظـر   بـه دهي به گروه بسيار مهم است.  آيند. نقش رهبري و نوع قدرت وي در شكل پديد مي
اقتدار و سلطه و كاريزما را هاي مسلح، داراي رهبري هستند كه همزمان  رسد اغلب گروه مي

گيـرد و حتـي گـروه     لزوماً از رهبر دستور نمـي حال، گروه براي موفقيت خود  داراست. درعين
ن به هدف خـود قـدرت   آن اندازه انعطاف داشته باشد كه براي رسيدتر است كه  زماني موفق

 مقابلة آني با دستورات رهبر را نيز داشته باشد. 

رهبـري،  اي مركـزي،   هسـته ساختار،  تشكيل شده است كه نگروه زماني تضميپيروزي 
هـا   اهللا، ثمـرة سـال   ماننـد حـزب   ،هـاي آن هسـتند   ويژگيهمگي وفادار و غيره كه  ياعضاي

اي  انگيـزه ديگر، گروه براي پيـروزي نيازمنـد    ازسويباشند. براي رسيدن به هدف  ايستادگي
اجتمـاعي اسـت كـه از آن    بـا   قوي براي رسيدن به يـك هـدف و ايجـاد ارتبـاطي عميـق     

خيزد. درصورت وجود اين دو نوع ويژگي، اصل سـوم بـراي تضـمين پيـروزي و بقـاي       برمي
سرزميني است كه هاي مسلح،پيوند آنها با ارض و مسئلة وجود پناهگاهي براي گروه يا  گروه

 خواستار تصرف آن است. گروه 

توانـد بـراي    هاي مسلح مي گروهشناختي از  با توجه به آنچه گفته شد، اين مطالعة جامعه
 تحقـق نظـر از آنكـه چـرا آنـان بـراي       ها كاربرد داشته باشد و صرف گروهاين نوع از تمامي 

حتـي  و كمـك كنـد   شـناخت دقيـق ماهيـت آنهـا     به اند،  خواستة خود دست به اسلحه برده
اهداف خـود را   تالش دارندها كه هنوز  برخي از اين گروهاي از  پژوهانه ارزيابي آيندهتواند  مي

  محقق سازند ارائه دهد.


