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همبـارزمبارزه نظامی همان گونه که از نامش پیداست از نظم مشخصی پیروی می کند، امّا شكل دیگری از 
یجغرافیایفرهنگی و برآگاهی جنگ های نامنظم مبتنی . که به جنگ های نامنظم شهرت یافته استوجود دارد 

م بـرابـرتهاجمحلی یک منطقه است که قادرند در موقعیت بومی خود، با امكانات محدود حتی در سربازان داوطلب 
، ریزی شـدهاجرای نقشه های از پیش برنامه جـای سربازان جنگ های نامنظم به . مقاومت کنندبزرگ  نیز ارتش یک 
.جغرافیایی و فرهنگی، عمل می کنندخاص با موقعیت متناسب 

.  ای را برای آن ابداع کردهای ویژه را به کار برد و روش « جنگ های نامنظم »اصطالحاولین بار شهید مصطفی چمران 
.  استدادند نمونه ای بارز از جنگ های نامنظمی آمرلی انجام که مردم مسلمان مقاومتی 

و معانی پیوندرود و با ارزش ها آن فراتر می چریكی از نظم موجود پیروی نمی کند، بلكه از همانند مبارزات نامنظم جنگ 
نـظـمفراتر از معنویشان ، توانی سربازان جنگ های نامنظم به خاطر انگیزه های اخالقی و آرمان های . خوردمی 

.به دست می آورندموجود 

 به دست می آورند،سربازان جنگ های نامنظم.
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اشكال مبارزه

جنگ نامنظم مبارزه نظامی 

نوعی مبارزه است که

و

.  استفاده می نماید 

نوعی مبارزه

داوطلب محلی یک منطقه است سربازان 
که متناسب 

،
.عمل می کنند
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:  آموختیددر درس گذشته 
عملكرد و اقداماتافراد است و به حاکم بر این نظم تا حد زیادی . نظمی داردجامعه هر » 

«.شكل می دهدآنها 
؟کجاستکنندگی تا این تسلط و تعیین میزان -
؟ کنندتعیین می هستند و سرنوشت آنها را ها آیا ساختارهای اجتماعی، مسلط بر انسان -

ندارندکنند که افراد قدرت مقاومت در برابر ساختارها و ایجاد تغییر در آنها را گمان می برخی 

با کـالن خرد و اجتماعی پدیده هایتمامی و است بنای جامعه کنش اجتماعی خشتِ طور که می دانید همان 
یبا کنش هااجتماعی، هر چقدر هم جا افتاده و با سابقه باشند، و ساختارهای آیند پدید می کنش های اجتماعی 

.افراد به وجود آمده اند و برقرارند
آندر حفظ وضع موجود یا تغییر از جامعه هستیم، با کنش های اجتماعی خود، عضوی ما و از آن جا که همه 

، هامسئولـیت و و برخی ازصاحبـان مشاغـل نیست تأثیرگذاری همه افراد یكسان میزان گرچه ا. اثر گذاریم
.نسبت به سایرین دارنداثرگذاری بیشتری 

اما
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ودارد و دارایی با اداراتی مانند گمرک زیـادی او سر و کار . لوازم خانگی استواردکننده تاجری میان سال، 
دلیلین به هم. ، پیش ببردشكل ممكنتالش می کند تا کار خود را در این ادارات به ساده ترین و سریع ترین 

.می دهدو گاهی به آنها هدایای چشم گیریبرقرارکرده با برخی مسئوالن و کارکنان این ادارات روابط دوستانه 
یستمساو معتقد است که . تنها راه پیشبرد کارهایش می داندآن را البته از این امر چندان راضی نیست ولی 

.این سیستم فقط با پرداخت رشوه و برقراری رابطه انجام می شودکاردر اداری کشور فاسد است و 

ـت بلكـه اداری نیسآقای تاجر به عنوان یک وارد کننده کاال یا پرداخت کنندة مالیات، فردی بیرون از این نظام 
تواند داشته باشد، میآن نقش عضوی از آن است و با اقدامات خود همچنان که می تواند در تداوم و تثبیت خود 

ی که از پرداخت رشوه، خود به تداوم فساددوستانه و او با برقراری روابط . در آن نیز بشودوتحول موجب تغییر 
ر این کند و دنظـر کار خود صرف پیشبـرد و رشوه برای پرداخت هدیـه اگر از . گله مند است کمک می کندآن 

درخودسـهم و دشواری هایی مواجه می شود، اما به موانـع با چنـد ، هر تشویق کنددیگران را نیز بدان صنف 
.و چه بسا به مرور در این تغییر کامیاب و موفق شودمی کوشد فساد در آن و حذف اصالح این ساختار 

:1مثال 
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یا متروتواند با هرچند می . کارمند با سابقة یكی از ادارات دولتی شهر تهران از منزل تا اداره راه زیادی دارد
ی ومعطلـتحمل کند، چون تندرو به محل کار برود امّا اغلب ترجیح می دهد از ماشین خود استفاده اتوبوس 

ی آلودگی در هوا گله مند و شاکدود و او از ترافیک سنگین خیابان ها و حجم باالی سرب و . شلوغی را ندارد
است کنند؛ برای همین، این مشكالت سال هعمل نمی و معتقد است مسئوالن به درستی به وظایف خود است 

.که حل نشده باقی مانده اند

لاز وسایاگـر از ماشین خود، در تداوم ترافیک شهری و آلودگی هوا سهیم است و کارمند با استفـاده آقای 
.حمل و نقل عمومی استفاده کند، می تواند در حل این مشكالت مؤثر باشد

:2مثال 
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ظام ااما این ن.هایی برای کنشگران ایجاد می کند فرصت ها و محدودیت کشور ما نارسایی هایی دارد ونظام اداری 
. است ، کارکنان، قانون گزاران و مراجعان مدیرانمحصول کنش های داری 

ین گونه و او تأثیر ما نیستند دایرة نفوذ از اجتماعی بیرون مشكالت و مسائلمثال های ذکرشده نشان می دهد که 
از جامعه وی که عضاز آنجا همة ما . فقط افراد خاصی مثل مسئوالن و مدیران بتوانند بر آنها تأثیر بگذارندنیست که 

فراد تأثیرگذاری همه امیزان اما . اثرگذاریمدر حفظ وضع موجود یا تغییر آن هستیم، با کنش های اجتماعی خود، 
.و مسئولیت ها، اثرگذاری بیشتری نسبت به سایرین دارندمشاغل برخیو صاحبان . یكسان نیست 

بهجه قادرند با تونیستند بلكه صرفاً مجریان نظم انسان ها هم هستند، امّا زندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد 
.ساختارهای اجتماعی بكاهندمشكالت احتمالی و از ارزش ها و آرمان های خود نظم اجتماعی را تغییر دهند 

.انگیزه ها قوی تر باشد، تغییر مهم تری رقم خواهد خوردوارزش ها و آرمان ها واالتر به هر میزان که این 

:نتیجه گیری 
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گیزهاش انممكن است تاجر نامبرده مشكالت زیادی را تحمل کند اما برای حفظ منافع اقتصادی 
مواجه ی شهری متعددیا کارمند مذکور با مشكالت . باشدموجود نداشته تغییـروضع زیادی برای 

یدا انگیزه ای پمردم چنان در مقابل، ممكن است عموم . باشد، امّا برای حل آنها هیچ اقدامی نكند
اشی سرآغاز فروپمردم آمرلی کنند که آغازگر حل یک بحران جهانی شوند؛ آن گونه که مقاومت 

.حكومت خودخوانده داعش شد
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طرح یک سوال 

شود، شما او عصبانی شده و می خواهد با شما درگیر. فرض کنید بحث شما با دوستتان باال بگیرد
در چنین موقعیتی چه انتخاب هایی دارید؟

.می کنم ترک دوستم می زنم و محیط را لبخندی به •
.می کنم دوست دیگری گفت وگو با •
...می شوم و مشغول مطالعه می آورم و بیرون از کیفم کتابی •
.خورد می پردازم حتی خدای ناکرده به زد و می شوم و او درگیر با •

:دقت کنید 
.استری دیگمرتبط با فعالیت معناداری که یعنی ،  شونداین انتخاب ها کنش اجتماعی محسوب می همه 

.نظر بگیریم نیز در کنش های خود را پیامدهای وضعیتی چنین و ما باید در 
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.پدیده های طبیعی چیست ؟ مثال بزنیدبا تفاوت انسان مهم ترین 

های گوناگونی از خود بروز یكسان،کنش ها در موقعیت های این است که انسان 
.می دهند

مثالً
این گونـهها انسـان فلزات، نقطه جوش و ذوب مخصوص به خود را دارند، امّا 

ز جوش می آورند، به سرعت عصبانی می شوند و اانسانها زود نیستند؛ برخی 
.عصبانی می شوندو دیر در می روند اما بعضی دیگر صبورند کوره 
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نمود؟چرا کنش انسان را نمی توان تنها با روش تجربی تحلیل

ی می کنند و عملشان معنا دار است و در شرایط گوناگون رفتارهاعمل آگاهانه انسان ها 
.نداردتجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را متفاوتی از خود نشان می دهند و روش 

:نادیده گرفتن کنش اجتماعی عبارت اند ازپیامدهای 

معنا زداییارزش زداییزداییخالقیت 
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منظور  از خالقیت زدایی چیست ؟

وماعی نظم اجتبیش از اندازه بر شناسان تبیینی با تأکید اما جامعه . استارادی کنش اجتماعی
د زیرا گیرنانسان ها را نادیده می و خالقیت اجتماعی با نظم طبیعی، اراده دانستن نظم یكسان 
.کنندرارعایت آنكه بدانند این نظم برای تحقق چه ارزش ها و آرمان هایی است، آن بدون 

.شودی اندیشه مهنر، ارتباط و ها مانند تأکید افراطی بر نظم اجتماعی سبب سرکوب روحیة خلّق انسان ها در بسیاری از عرصه 

ر و اختراعات بزرگ هنگامی رخ می دهند که از نظم موجود گامی فراتشاهكارهای هنری انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، 
.گذاردمی 

ت، آن را چه ارزش ها و آرمان هایی اسبرای تحقق تأکید افراطی بر نظم به تدریج سبب می شود افراد بدون آنكه بدانند این نظم 
.کنندرعایت 

.یاد می کند قفس آهنین ماکس وبر از این نظم که گویی جدا از انسان و نیازهای واقعی اوست با عنوان 
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منظور از ارزش زدایی چیست ؟

.ستندبرخی اهداف کنشگران قابل مشاهده اند و برخی به وسیله دیگران قابـل مشاهده نی. است هدف دار کنش اجتماعی 
.افراد بیشتر به دنبال تحقق ارزش هایی هستند که به وسیله دیگران قابل مشاهده نیستند ) 

ت زیرا  درجامعه شناسی تبیینی ارزش بودن مهربانی، فداکاری  و ضـد ارزش بـودن کینه توزی، خودخواهی قابل فهم نیس
.ستبا استفاده از روش های تجربی نمی توان گـفت مهـربانی یک فضیلت اخالقی و کینه توزی یک رذیلت اخالقی ا

د کسانی که تنها نیستنرویكردتبیینی قابل توضیح به سبب این که بسیاری از کنش های عاطفی، هنری، اخالقی و مذهبی با 
.شونداخالق گریزی دچار … روش های تجربی را معتبر می دانند، با انكار ارزش های عاطفی، اخالقی، مذهبی و
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منظور از معنا زدایی چیست ؟

تبیینی به ای هنادیده گرفتن معنای کنش سبب شده است که بیشتر تحلیل . استآگاهانه یا معنادار کنش اجتماعی، 
افرادبا در جهان اجتماعی است که ما درحالی این . توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهده ما محدود شوند 

.یم کنهمدالنه رفتار آنها دست پیدا به فهم سروکار داریم و الزم است با توجه به تفسیر آنها از خودشان، آگاه 
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ساخت؟هموار شناسی تفهمی و رو آوردن به جامعه تبیینی برای عبور از جامعه شناسی چه عاملی زمینه را 

از  معنا حذف اراده و خالقیت؛ ارزش و اخالق؛ آگاهی وبه بر نظم اجتماعی اندازه رویكرد تبیینی تأکید بیش از 
. اجتماعی می انجامد و شور زندگی را از انسان ها می گیردزندگی 

.قرار گرفتکنش اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان پیامدهایی، بروز چنین جلوگیری از برای 
ماعیمی دانند و زندگی اجتآگاهی و معنا را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی اجتماعی، پردازان کنش نظریه 

.می کنندانسان را با تأکید بر آگاهی و معنا، مطالعه 
و در امتداد آگاهیمهم می دانند ولی آنها را اراده و ارزش را ، یعنی دیگرکنشاین جامعه شناسان ویژگی های 

.تابع آن می بینند


