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بیان مسئله
سیاست در دوران پس از انقالب اسالمی از حدود مرسوم خود فراتر رفته است و به نظر
میرسد که عمالً وارد روندهای روزمره زندگی ایرانیان شده است .این موضوع به سابقهای

تاریخیبرایشکلگیریِویژگیهایمعرفتیوهستیشناختیسیاستتبدیلمیشودکهازلحاظ
پدیدارشناسی نیزاهمیت دارد؛ چراکهسابقه زندگیسوژههای انسانی دراجتماع وسیاسترا
برمیسازدوآگاهیوشناختآنهاازسیاستوزندگیموجودِروزمرهخودرانیزشکلمیدهد.
اینقضیه،روندتحوالتِاجتماعیوسیاسیراساختدادهونمودهاوشواهدمهمیرابرای
سنجشوارزیابیایندگرگونیهادراختیارپژوهشگرانمیگذارد.بههمیندلیل،بررسینسبت
ورابطۀسیاستوزندگیروزمرهدردهۀنخستپسازپیروزیانقالبی،دورانجنگتحمیلی
با عراق ،اهمیت مییابد .این دهه تجربه زیستۀ بسیاری از ایرانیان را شامل میشود که یا خود
مستقیماًآنراتجربهکردهاندیاآنرابهشکلِمیراثیتاریخیدرزندگیاجتماعیوسیاسیبرای
نسلهایبعدیبرجایگذاشتهاند .

نظامتازهبرآمدهازانقالباسالمیباویژگیمشخص کاریزمایدینیمتمایزمیشدکهبا
مشکالتمختلفیبهویژهازجانبمخالفانومنتقدینسیاسیخودمواجهبودوتثبیتاینسیاست
را با چالشهایی مواجه میکرد .به حاشیه رفتنِ مخالفان و تثبیت نظام تازه تأسیسِ مبتنی بر
کاریزمایرهبرآننیازمندنوعیحمایتگستردهوتامِاجتماعیبود.کاریزماتیکشدنرهبری،
بحثیانتخابییاتحمیلینیست؛بلکهحاصلیکوضعیتویژۀروحیوروانیدوطرفهبینیک
رهبروملتخوداست.دراینشرایطبودکهجنگآغازشدوتجربۀجدیدیرابهرویزندگی
اجتماعیوسیاسیاعضایعادیجامعهایرانگشود.حال،جامعهواعضایآنمیبایستهم
وضعیتانقالبیوهموضعیتجنگیراتوأمانتجربهمیکردند.بنابراین،امرروزمرهبهشکل
همزمان هم درگیر فرایندهای انقالبی میشد و هم درگیر جنگ .زندگی روزمره دیگر یک
زندگی انقالبی -جنگی توأمان بود .در این وضعیت ،ساخت سیاسی هم میبایست روندهای
روزمرهرامراقبتکندکهدربرابرنظامِنوپاِسیاسیچالشبرانگیزنشوندونیازهایمادیومعنوی
اعضایعادیجامعهرامرتفعکندوهمازسویدیگر،خودراتثبیتکردهومخالفینومنتقدین
رادرسطحِپشتیبانیِاجتماعیورقابتاجتماعیبانظامسیاسیبهحاشیهبراند.ازآنجاییکهنظام
هارادرسرلوحۀفعالیتهایخودداشتناچارمی-

جدیدسیاسیهموارهشعارحمایتازتوده
بایستپشتیبانیبیکموکاستآنهارانیزجلبمیکرد.عالوهبراین،میبایستبهگونهایعمل

درآمدی بر رابطه سیاست و زندگی روزمره در ایران؛ نمونهپژوهی جنگ شهرها

47

میکردکهحداکثرحمایتاجتماعیِممکنرابهسویخودجلبمیکردتاموقعیتشرادر

مقابل مخالفان مستحکمتر کند .اما این قضیه صرفاً بنا به خواست نظام سیاسی و نیروهای آن
بستگی نداشت ،بلکه در فضایی قرار میگرفت که بیرون از آن قرار داشت .این فضا محیط
روزمرهایبودکهوجودشمستلزمرجوعافرادبهیکدیگرومستقلازخواستوارادۀنیروهای
سیاسیبود.درایناوضاع،روابطبینافرادبایکدیگروباسیاستومنابعدردسترسِاینروابط
تغییرمیکردندوآگاهیسیاسیِواقعاًموجودرانیزجهتمیداد.اینوضعیت،بهتجربۀزیستهو
مشترکی شکل میداد که در بین اعضای سیاست و اعضای عادی جامعه مشترک بود ،با این
تفاوت که پیامدهای آن برای سیاست و برای زندگی مردم عادی تفاوت داشت؛ در نتیجه،
موقعیتی عملیپیشآمده بود کهمطابقآنسیاستوایدئولوژیآن درحالت انقالبیجنگی
توأماندرآگاهیاعضایعادیجامعهپدیدارمیشد.اینهمانموضوععمدهایپژوهشاست
کهاینوضعیتچهتجربهزیستهای راپیشرویآگاهیسیاسیاعضایعادیجامعهقرارداده
است.بهعبارتی،وجودوضعیتِانقالبیجنگیتوأمانچگونهامرروزمرهوامرسیاسیرابههم
نزدیککردهواینقضیهچگونهرونددگرگونهایاجتماعیوسیاسیِدهۀنخستموجودیت
نظامسیاسیرامتأثرکردهاست.برایبررسیاینموضوع،تمرکزمابررویجنگشهرهاست؛
چونکهجنگشهرهاعمالًازجبهههایرسمیجنگبهدوربودهوتمرکزواضحیبرزندگی
روزمرۀمردموخارجکردنِآنازروندهایمعمولیآندارد.ضمناینکهدرایننمونهپژوهی
اشارجاعمیدهد

میتواناینرادیدکهچگونهامرروزمرهبهچیزیجزخودشوعناصرماهوی
وارجاعمییابد.بدینترتیب،پرسشمرکزیاینگونهمطرحمیشودکه :

پرسش اصلی
چگونهپدیدۀجنگشهرهادردورانجنگتحمیلی،سببپدیدارشدنِزندگیروزمرهبه
مثابهوضعیتیسیاسی،درتجربهزیستۀایرانیان،شد؟ 
فرضیه
جنگموقعیتیمشروعوموردپذیرشِاجتماعیرابرایقدرتسیاسیجهتافزایشحضوردر
زندگیروزمرهوتسخیرآنفراهممیکرد.دراینحالت،ارگانیسماجتماعی،زندگیروزمره،
جنگشهرهاوسیاست از حدودمرسومِو وضعِ ابتداییِ هستیشناختی خودفراترمیرفتند و با
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آمیختهشدنبهیکدیگربهنوعیتغییرماهیتدادهوشرایطبسیج ایدئولوژیکرابرایساخت
سیاسیجدیدفراهمترازقبلمیکرد .

الف -چارچوب نظری
پدیدارشناسیهموارهبانامادموندهوسرل وشاگردشمارتینهایدگر گرهخوردهاست؛اما
بهواسطۀکارهایشوتسبودکهواردحوزۀتحقیقاتجامعهشناختیشد.بهطورکلی،دورهیافت
در پدیدارشناسی وجود دارد :پدیدارشناسی وجودی یا هرمنوتیکی منسوب به هایدگر و
پدیدارشناسیتجربییافرارونده7متعلقبههوسرل(.)Moustakas,1994روشتحقیقموستاکاس
کمتر بر تعبیر و تفسیر از سوی محقق متکی است و بیشتر بر توصیفاتی از تجارب
شارکتکنندگان استوار است .افزونبر این،موستاکاسبر یکمفهوماساسی هوسرل،یعنی

م
،متمرکزاستکهدرآنمحققتجاربپیشینخودراتاجایممکنبهکنارمینهدواین

«اپوخه»
کاررابرایخلقفضاییتازهدرارتباطباپدیدۀموردبررسیانجاممیدهد؛بنابراین،فراروندگی

یعنی اینکه چیزی رااز نو وابتدادرکنماییم؛آنچنان که گوییباراولادراک شدهاست
(.)Moustakas, 1994: 34محققانیکهاینایدهراپذیرفتهاندوزمانیکهآنهاشروعبهتوصیف
تجارب خویش در مورد پدیده مینمایند ،نگرش خویش را پیش از آنکه تجارب دیگران را
تعلیقمینمایند(اعرابیوبودالیی .)92:7931،

ببینند،
هدفازپژوهشپدیدارشناسانه،توصیفِصریحوشناساییپدیدههااست،آنگونهکهدر
موقعیتیخاصازسویافرادادارکمیشوند(.)Vanmanen, 1990: 10درواقع،پدیدارشناسیبه
عدهایازمردموبرحسبتجاربزیستۀ5آناندر
توصیفمعانییکمفهومیاپدیدهازدیدگاه 
آن مصداق میپردازد؛ بنابراین ،پدیدارشناسی در پی فهم تجارب مشترک عدهای از مردم
است ) .(Yanowa and Schwartz-shea, 2006: 12پریست نیزمعتقداستکسانیکهبهصورت
واقعیدرحالبهسربردنزندگیخویشدرهمجواریباپدیدۀتحتمطالعههستند،تنهامنبع
کهمحققمیتواندبااتکابهآنبهحقیقتپدیدهدستیابد(

مشروعدادههاییهستند 
55

Priest,

 .)2002:همچنین پدیدارشناسی به کسب فهم عمیقتری از ماهیت و معانی تجارب روزانه

اینتجربهچیستوبهچهمیماند؟»درراستایتحقیق

کمکمیکند.پدیدارشناسمیپرسد«:
پدیدارشناختی ،پس از انتخاب موضوع یا پدیده مورد مطالعه ،محقق به گردآوری دادهها از
1. Transcendental
2. Lived Experience
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میپردازندکهتجربهآنموضوعرادارند وبهبسطوترکیبیتوصیفیازجوهرهو
اشخاصی 
ماهیتتجربهمیپردازد .اینتوصیفشاملدوپرسشمیشود:چهچیزیتجربهشدهوچگونه

تجربهشده( .)Moustakas, 1994: 21
پدیدارشناسان بر روی کل پدیده متمرکز هستند .همچنین آنان در جستجوی معانی و
جوهرههای تجربیات هستند ،نه اندازهگیری و تبیین آنها؛ بنابراین ،بهطور کلی میتوان گفت
ایازپدیدهها،ویژگیهای

مفروضاتپژوهشپدیدارشناسانهعبارتاستازاینکهفرایندپیچیده
شخصیورفتارهایافرادمرتبطباپدیدهموردنظروهرنوعمفاهیمدیگریدرخصوصآنرا
میتوانازراهتحلیلتجاربزندگی،بهترفهمنمودوبهنوعیبینشازطریقدادههایگردآوری

شدهازمشارکتکنندگاندرتحقیقدستیافت(نقیبزادهوفاضلی.)75:7912،

دراینگونهپژوهشها،هدفاساسیشناخت،تمرکزبرشیوههاییاستکهماازطریقآنبه
شناختعینیتدستمییازیم،یعنیچگونگیتالقیعینوذهندربسترآگاهیوالزمهآناین
استکهدراینراستاچیزیرانبایدبدیهیومسلَم7انگاشت.ازایندیدگاه،موضوعیکهباید
جامعهشناسیدنبالآنباشدشناختچگونگیتجاربکنشگرانیاستکهبهخلقمعناوایجاد
ذهنیت مشترک از دنیای بیرونی خود مبادرت دارند .بدین معنی که در قلمرو جامعهشناسی
پدیدارشناسانه ،واقعیات اجتماعی از نوع سازهها 5هستند .واقعیت اجتماعی آن است که مردم،
خود،آنهاراتجربهمیکنند.ازاینروستکه،یکچنینواقعیت،تنهااززاویهدیدکنشگران

قابل مشاهده است و تنها از طریق متارکه با پیشدانستهها و همدلی 9و مشاهدۀ فعال است که
میتواندرصددشناختبالواسطهوتجربۀنابدرونیاینسازههابرآمد.ازاینمنظر،واقعیت

اجتماعییکوجودبیناالذهانیومولودیخودزادربسترتجاربکنشگراندنیایبیرونیاست
(فریار .)731-711:7919،
درچارچوبِاینروشوالگویِدستیابیبهشناختوآگاهیدرارتباطباماهیتپدیدهها
و اشیا به نظر میرسد که پدیدارشناسی هوسرل ،سوژۀ شناخت را از حیطۀ روندها ،فضاها و
رویدادهایذهنیخویشفراترمیبَرد.بااهمیتیکهشناختوآگاهیکنشگر(سوژهشناخت)در
اینجاداردمیتوانگفتکهتمرکزهوسرلبرنوعیبرسوبژکتیویسموچشماندازاولشخص
قراردارد.اینتمرکزبهدلیلاهمیتآگاهیاستکهفقطدرنزدسوژۀکنشگریافتمیشودو
1.Taken for Granted
2.Constructs
3. Empathy
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سوژهنسبتبهابژههایشناختیازنوعیآگاهیبرخوردارمیشودکهحتیمیتوانادعاکرد
وجودابژهوابستهبهآناستزیراابژهنهپدیدهایتجربیبلکهچیزیاستکهدرنزدکنشگربدان
آگاهیوجوددارد«.فقطدرآگاهییاحتیبرایآناستکهچیزیمیتواندآشکارگردد؛
بنابراین،اگرماخواهانروشنسازیجایگاهحقیقیاصولمنطقیوایدئالیاابژههایواقعیو
فیزیکیهستیم،بایدروبهسویسوبژکتیویتهایبگردانیمکهایناصولوابژههاراتجربهمیکند،
بدینعلتکهصرفاًدرسوبژکتیویتهاستکهاینهاخودراآنگونهکههستندنشانمیدهند»
(زهاوی.)21 :7932،این نگرشمیتوانداین روشنگریرا برایماداشتهباشدکهپدیدههای
اجتماعی و سیاسی و دگرگونیها آنها ،بهخصوص در زندگی و امر روزمره و سیاست و امر
سیاسی ،وابستگی کامل به سوژههای آنها دارد .این تغییرات اصوالً باید در فضایی سوبژکتیو
بررسیشوند؛چراکهنکتهمحوریایناستکهاینهاچگونهبرسوژههاپدیدارمیشوندوبه
آگاهیسوژهدرمیآیند .ازدیدگاههوسرل«آگاهیهمیشهبهچیزییاشناختهایبودهاست.
آگاهیدرهمینرابطهپیدامیشود؛آگاهیدردرونکنشگروجودندارد؛آگاهی یکپدیدۀ
رابطهایاست.وانگهی،معنادرذاتاشیانهفتهنیست،بلکهدررابطۀکنشگرباایناشیاوجود
دارد .همین مفهوم آگاهی چونان فراگردی که به اشیا معنا میبخشد در کانون جامعهشناسی
پدیدهشناختیمعاصرجایدارد»(ریتزر .)951-951:7911،

ب -مفهوم جنگ شهرها و زندگی روزمره
شگفتانگیزترینپدیدههایاجتماعیاستودربسیاریمواقع،ناخواسته

جنگبیتریدیکیاز

در عرصۀ حیات بشری آفرینندۀ تاریخ و دگرگونکنندۀ آن بوده است؛ پس ،جنگ یکی از
رویداداجتماعیپیچیدهایاست

متغیرهایمهمتحولاجتماعیاست(ودیعه.)795:7917،جنگ،
میتواندمدعی جایگاهیاستوار درمباحث
کهعمیقاًنهادهاو زندگیها رامتأثر قرارمیکند و  
جامعهشناختیمعاصرباشد(.)Modell and Haggerty, 1991: 206جنگهاهمچنینباعثنابودی

زیربناهایاقتصادیو ازهمپاشیدنروندرشداقتصادیواجتماعیدرسطحگستردهایازجامعه
بخشی،آشفتگیهای

میشوند.ظهورمسائلومشکالتِوسیعاجتماعیواقتصادی،مشکالتتوان
جمعیتیو نزولسطحو کیفیتزندگیبهسببکمبودهایفراوان ،همهازآثارزیانبار جنگ
محسوبمیگردد(ادیبی.)735:7911،ایننمونهها،شرایطنسبتاًمناسبیرابرایافزایشآمیختگی
واثرگذاریسیاستِرسمیبازندگیروزمرهفراهممیآورد.جبرانویرانیهاوبرقراریشرایطِ
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گذرانِزندگیمردموبرقراریمجددتعامالتبینافراد،نیازمندصرفهزینههاوتواناییهاییاست
کهدراختیارساختقدرتسیاسیاست.اینحضور،طبعاًتعامالتبینفردیوبین گروهیرا
جهتمیدهدوازهمینمسیراستکهقدرتسیاسیمیتواندشناختوآگاهیبهاوضاعسیاسی
راشکلوجهتدهد؛زیراشرایطبرایتسلطیکایدۀبهخصوصدرزندگیاجتماعیسیاسی
فراهممیشودوسایرایدههایبدیلفرصتیبرایرقابتندارند .
اصطالح«جنگشهرها»بیانگرنبرددرمناطقغیرجنگیوغیررزمیوکامالًمغایربایکیاز
مهمتریناصولجنگ،یعنیرزمدرحوزهجبههوجنگ،است.درجنگشهرها،بهطورقطع،یکی
ازطرفین،نیروهایمسلحاستکهبیانگرچهرۀتجاوزگراست؛ولیطرفمقابلافرادواماکن
تحتتجاوزقرارمیگیرند.بهطورکلیدرتعریفجنگشهرها

غیرمسلحوغیرنظامیاندکهمعموالً
هایبسیارمؤثردراعمالتدابیرنظامیاستکهبابهرهگیریازنیروی

میتوانگفت«یکیازشیوه
هایموشکیبهمنظوربمببارانمناطقعمومیو

هواییوتوپخانههایدوربردوگاهیپایگاه
مسکونیواقتصادیِنیرویمقابلدرحوزهغیررزمیوباهدففرسایشارادۀطرفمقابلوتحمیل
اراده به او (جنگ روانی) صورت میگیرد» (یحیوی .)51 :7931 ،جنگ شهرها بُعد دیگری از
جنگروانیاستکهعالوهبرگستردگیوشدتتأثیر،پیامدهایماندگارترینیزدارد.بهعالوه،
قرارمیدهدولذاباایجادترسووحشتشدیدهمراهاست.جنگ

تماموجودیکجامعهراهدف
بهعنوانواقعیتیبااولویتتامدرزندگیاجتماعیسیاسیواردمیشود.ازآنجاکهزندگیروزمره
ملموسترین و دمدستیترین ناحیه از زندگی اجتماعی است ،در اثرپذیری از شرایط جنگ نیز
مقدمتراست؛بنابراین،جنگتبدیلبهملموسترینپدیدهدرزندگیروزمرهمیشودکهمردمبه
شکلروزانهودائمیباآنمواجهاند.درنتیجۀدرگیریتمامارگانیسماجتماعیدراینجنگ،
زندگی روزمره زودتر از سایر نواحیِ این ارگانیسم اثر میپذیرد .با توجه به درگیری تمام عیار
سیاستباجنگ،دراینوضعیت،اختاللواضطرابدرزندگیروزمره،زندگیروزمرهنیزبه
وادیسیاستمتصلشدهومحتوایتعامالتوروندهایروزمرهراتغییرمیدهد.بدینترتیب،فرم
ومحتوایتعامالتِافراددرروالهایروزمرهبهگونهایجهتمیگیردکهآگاهیسیاسیبرآمده
از آن نیز عناصرِ غلیظی از اضطراب و یکدستیِ سیاسی را در بین اعضای عادی جامعه پدیدار
میکند.اینموقعیت،تجربهایاجتماعیرادردسترسسوژههاقرارمیدهدکهتجربۀآنهاازجهان
سیاسترا،مشابهتعبیرشوتسیِ«تجربهیجهاناجتماعی»،تعیینمیکند.دراینوضعیت،باداللتی
پدیدارشناختی ،زندگی روزمره و سیاست معنایی در ذات خود ندارند و معنای آنها در رابطۀ
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کنشگرانباامرروزمرهوامرسیاسی،باتعبیرهوسرلازرابطهکنشگرباپدیدهواشیا،شکلگرفتهو
رویدادهایسیاسیرادرتجربۀکنشگرانجلوهگرمیسازد.تماماینهابرایننکتهداللتدارندکه
ازچشماندازپدیدارشناختی،بایدواقعیتهایاجتماعیوسیاسیرادروابستگیبهسوژههاودر
وضعیتیسوبژکتیوبررسیکنیم.اینمهماستکهاینوضعیتوواقعیتچگونهبرسوژههاپدیدار
میشود .

ج -اهداف رژیم عراق از جنگ شهرها و نسبت آن با زندگی روزمره
بینالملل،بمبارانمناطقمسکونی،درمصادیقومعاهداتمختلفیمنعشدهاست؛از
درحقوق 
جمله:کیفرخواستمنشورنورنبرگودادگاهتوکیووازطریققطعنامهها،اعالمیهها،پروتکلهاو
اعالمیههایالههمورخه 53ژوئیه 7133و51اکتبر،7311قطعنامۀکمیسیونعمومیکنفرانسخلع
سالح جامعه ملل ( )7395و قطعنامۀ این جامعه ( 91سپتامبر ،)7311کنوانسیون چهارم ژنو
(75اوت)7313؛اماعلیرغماینها،رژیمعراقازجنگشهرهابهعنوانیکسیاستواستراتژی
نظامیدرجهتتحققاهدافچندیازاینرفتاربهرهگرفتکهعمدهآنهاعبارتنداز :
 .1تضعيف اراده مردمي:مهمترینهدفرژیمعراقدرایناستراتژی،تضعیفروحیۀملی
وارادۀایرانیانبود.اینموضوعبهکراتدرسخنانرهبرانِعراقیآمدهاست.بهعالوه،جنگ
شهرهابهعنوانجنگیروانی،نهتنهاباسایرابعادجنگهایروانینظیرپخششایعاتواخبار

یاهووجنجالوجاسوسیهماهنگیدارد،بلکهتأثیراتآنبهمراتببیشتراست.به

دروغین،ه
همین جهت ،عراق در روزهایتاریخیوسرنوشتساز،اقدام بهبمبارانشهرهامیکرد.برای
ازنمونههاییاستکهدرزیرحمالتشدید

نمونهراهپیماییروزجهانیقدسدر51خرداد7911
هواییدشمنانجامگرفت؛اما،برعکس،اینوضعیتبااختاللکاملیکهدرروالهایمعمولِ
زندگیروزمرهایجادمیکردبهنوعیبهمتحدِسیاستتبدیلمیشد؛زیرازمینهمناسبتریرا
جهتتعمیقنفوذسیاستوشرایطایدئولوژیکِآندرزندگیروزمرهوتعامالتروزانۀافراد
فراهممیکرد.
 .2تالش برای خنثي کردن عملياتهای رزمي ايران يا جبران شكست :یکی از
مهمترین اهداف عراق در جنگ شهرها ،سعی این کشور در جهت خنثی کردن عملیاتهای
موفقیتآمیزایرانیاجبرانشکستارتشعراقبود.اینموضوعدرمراحلاول،دوموسوم

جنگشهرها،آشکارادیدهمیشود.این،بهمعنایورودوانتقالبخشیازجنگازصحنهنظامی
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بهروندهایروزمرۀزندگیِغیرنظامیِخارجازمحدودههایرسمیجبهۀجنگبود.متعاقباین
وضع،ساحتهای ابتدائاً غیرسیاسیِارگانیسماجتماعی در زندگی روزمره ،تبدیل به بخشیاز
جنگودرنتیجه،یکیازنزدیکترینحوزههاینفوذِسیاسترسمیمیشد.دراینچارچوب،
به نظر میرسید که مرزهای مرسوم بین جنگ ،سیاست و زندگی اجتماعی (در اینجا ساحت
روزمره)کمرنگمیشدندوامکانتشخیصغیرسیاسیبودنِ هریکازروالهای روزمره و

تعامالتِموجوددرآنهاکمترمیشد.اینوضعیت،درتجمیعباهدفاول،زمینهرابرایتغییر
معنایزندگیروزمرهودگردیسیدرمعنایروابطکنشگران،هماهنگیهرچهبیشترآنباشرایط
و آگاهیِ ایدئولوژیک سیاست فراهم میکرد .به عبارتی ،به نظر میرسید که «جنگ خودش
تبدیلبهامریروزمرهشدهبود»(کاظمی)11:7932،؛بنابراین،بهنظرمیرسیدکهنظامسیاسی
در تعاملی متقابل با جنگ ،تبدیل به سوژۀ اصلی زندگی سیاسیاجتماعی ایرانیان میشد .این
وضعیت،همزمانکمیتآمیختگیزندگیروزمرهباجنگراافزایشدادهوکیفیتآنرابر
افزایشظرفیتِمانورنظامسیاسیبرایایجادشرایطبسیجایدئولوژیکواز میدانخارجکردنِ
رقبایسیاسیمتمرکزمیکرد.بنابراین،نهتنهاسیاستدرگیرِیکفرایندمرسومنبودوازخودش
فراترمیرفت،بلکههمچنین«جنگصرفاًرخدادینظامینبود،بلکهبیشترپدیدهایایدئولوژیک
بود»(کاظمی)11:7932،؛بنابراین،جنگوسیاستهردوفراترازخودعملمیکردند.جنگو
سیاستتبدیلبهپدیدهایایدئولوژیکدرزندگیروزمرهشدند.
 .3کاهش توان اقتصادی ايران:یکیدیگرازاهدافعراقدرجنگشهرهاتضعیفتوان
اقتصادیایرانبودکههمدرمناطقمسکونیشهرهاوهمدرمناطقاقتصادیصورتگرفت.این
جنگ بهطور غیرمستقیم با بیکار کردن مردم ،ایجاد دلهره ،از کار انداختن نیروگاههای برق،
خاموشیهایمکرروغیرهارتباطداشتوباعثافتجریانکارودرنتیجه،کاهشتولیدو

خدمات میشد .در همین راستا ،خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد «بمباران
هدفهای استراتژیک و صنعتی ایران توسط عراق فشار و تنگناهای اقتصادی را تشدید کرده

است»(سالمینژاد.)13:7931،
 .4تالش برای وادار کردن ايران به مذاکره :مهمترین و اساسیترین هدف عراق در
هایهواییراتبدیلبهجنگیتمامعیاروغیرجبههای

جنگشهرهاواصوالًچیزیکهبمباران
یجلوگیریازپیشرویهایایراندرجنگزمینیوکوششبرایدرهمشکستنِ

نمود،تالشبرا
ایستادگیِایرانبراثرفشارِروانیِجنگِشهرهاوپیامدهایآندربرابرخواستهایعراقوورود
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بهمذاکرهبود.دراینشرایط،جنگشهرهادقیقاًدرمرحلۀحساسیازجنگیعنیدراواخر
عنوانیکاستراتژیآغازمیشود.

زمستان(7915فوریه)7311به
 .5کاهش اعزام نيروهای مردمي به جبهههای جنگ:اینهدفبهویژهدرمرحلۀسوم
صادقبود؛زیراتوانعمدۀایرانیدرنیروهایانسانیاشنهفتهبود.وجودایننیرویانسانیکهاز
آنباعنوانبسیجیمخلصوباایمانیادمیشد،ناشیازتوانبسیجایدئولوژیکیبودکهازناحیۀ
تسخیرِ انضمامیِ زندگی روزمره توسط قدرت سیاسی تأمین میشد .این نیروها عمدتاً از
حالتهایمرسومِروزمرهگسیختهمیشدندودرنوعیبسیجایدئولوژیکدروضعیتیاستعالیی

بهقهرمانانِملیوبهخصوصایدئولوژیکمذهبیتبدیلمیشدند.اینقهرمانان،سوژههاییبودند
کهرابطۀآنهابااعضایعادیجامعهوباسیاستبهتجربهایزیستهدرنزدایرانیانشکلمیداد
کهآگاهیوشناختِایدئولوژیکدربارۀخودوسیاستواینسوژههارادراولویتقرارمیداد.
اینفضا،خودشموجباستعالییترشدنِاضطراریزندگیروزمرهمیشدوقهرمانانآننیز
قهرمانانِیکزندگیروزمرۀمختلشدهازناحیهجنگبودندکهمقتضیاینشرایطبودند.در
اینموقعیتتاریخی،ایدئولوژیرسمیبهمصرفِبسیجنیروهایمردمیوبرسازیِسوژههای
ایدئولوژیکمیرسید .اینمصرفهم توسطسیاستاعمالمیشد ،هم توسط اعضای

سیاسی
عادیجامعهوهمتوسطخودسوژهها؛اما،اینیکوضعیتدوسویهوتعاملیبود؛ازیکسو
ایدئولوژیبهمصرفِسیاستوامرروزمرهمیپرداختوازسویدیگر،سیاست،اعضایعادی
جامعهوسوژههابودندکهامرروزمرهوامرایدئولوژیکرابهشکلیسیاسیمصرفمیکردند.
امرروزمره توأمانمصرفیایدئولوژیکوسیاسی داشت کهتجربۀزیسته،آگاهی ،شناخت و
منابعدردسترسِنیروهایاجتماعیمختلفبرایشکلگیریکنشهاودگرگونیهایسیاسیرا
شکلمیداد.دراینشرایطسیاسی،جهانروزمرهدرآگاهیاعضایعادیجامعهونخبگان
سیاسیپدیدارشدهو زمینه تاریخیمناسبیبرایتعمیق وگسترش نفوذِسیاست کاریزماتیکِ
دینی دربطن جامعه والیهبندیهایآنمهیامیشد؛پس،شرایط تاریخیمناسبیبرای تسلط
کاریزمایسیاستبرمنابعِگذرانوتعاملِروزمرهافرادوجهتدادنِآگاهیآنانفراهمبود.این
وضع ،سبب تسهیلِ اعزام نیروهای مردمی به جبهههای جنگ میشد و یکی از سرچشمههای
تجربیقدرتمحسوبمیشد.اهمیتاینموضوعازآنجابیشترمیشودکهبدانیم،همانگونه
کهوبرنیزمعتقدبود«،مسئلۀسرچشمهقدرتیکمسئلهتجربیاست»(کوزر.)972:7913،این،
یکموقعیتِتجربیماندگاربرایقدرتسیاسی بودکه درصورتموفقیتعراقدر جنگ
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شهرهاواثرگذاریبراعضایعادیجامعه،رابطهبینزندگیروزمرهوسیاستنیزدچارتغییر
میشد؛اماحمالتعراقتوانِالزمرابرایاینامرنداشت .
 .6تشديد فرسايش جنگ:درصورتیکهتوانایرانوعراقباادامهجنگشهرهاتحلیل
میرفت ،ایده کسینجر مبنی بر بازنده ماندن طرفین جنگ و ایجاد حالت فرسایشی در آن به

واقعیت نزدیک میشد .در چنین شرایطی ،جنگ بدون طرف پیروزی به پایان خود نزدیک
شدتموردتوجهقدرتهایبزرگبود.در


شد.اینمسئلهدرمراحلپایانیجنگشهرهابه

می
صورتایجادوضعیتفرسایشیدربیناعضایعادیجامعه،میتوانسترابطهافقیوعمودیِ
سیاست را در وضعیتی تجربی متفاوتی به روی آگاهی اعضای عادی جامعه بگشاید و حتی
موقعیتدولتوسیاستکاریزماتیکرانیزبهچالشبکشاند؛چراکه،همانگونهکهوبرنیزباور
نامیموجودفینفسهجداازمردمیکهروابطوکنشهایشانواقعیترا

دارد«،آنچهدولتمی
میسازدندارد»(کرایب.)712:7931،اما،ازآنجاکهآگاهیسیاسیاعضایعادیجامعهزیر
تأثیرکاریزماییواقعیواصیلبودتصوریازچنینفرسایشیدربیناالذهاناعضایجامعهشکل
نگرفت .

د -پیامدهای جنگ شهرها
در زمینه تبعات اجتماعی ،جنگ تحمیلی باعث بیثباتی اقتصادی و اجتماعی در مناطق
جنگزدهوبرونکوچیمتخصصانونخبگانهمبهخارجازکشوروهمدربیناستانهایکشور
شد (قاسمی اردهائی .)11 :7911 ،همچنین ،ازجمله مشکالت اجتماعی میتوان به مهاجرت
گسترده،بیسرپرستشدنبسیاریازخانوادهها،فروپاشیبسیاریازخانوادهها،فقروبیکاریاشاره
کردکهگریبانگیرمردمشد.عالوهبراین،مهاجرتاجباریبسیاریازمردمشهرهاوروستاهای
مرزیایرانکهاولینقربانیاناینحمالتبودندموجبایجادمشکالتاجتماعیفراوانیبرایآنها
شد .ایجاد دوگانگی فرهنگی و شخصیتی ،گسترش حاشیهنشینی ،گسترش جمعیت شهرهای
مهاجرپذیروکمبودخدماتوامکاناتمتناسبباجمعیتِافزودهشدهونیزدرگیریهایپراکنده

میانمهاجرینوساکنانبومیاینشهرهاوبروزبزهکاریازجملهاینآثاراست .براساسآمار
موجود،درشهریور7911تعدادکلمهاجریندرشهرهایایران7،179،123نفربودکهازاینتعداد
21/52درصدزنو13/11درصدمردهستند.همچنینمطابقاینآمار،تعدادخانوارهایخودکفای
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آوارهشدهدرجریاناینحمالت11/17درصدبودهاست(نوذریومیالنی .)551:7911،
عالوهبراین،راهکسبدرآمدمردممهاجرنیزتغییرکردودرمواردیحتیآنهابهراههای
خالفجهتکسبدرآمدمتوسلشدند.دراینزمینهحجازی،استاندارخوزستان،تأکیدمیکند:
«اجتماعینشدن،رویآوردنبهجایگزینهایغیرمجازبرایپرکردن"تنهایی"ازجملهموادمخدر
ومشروباتالکلیکهدربسیاریازمواردبهدلیلترسازحمالتدشمنویاازدستدادنعزیزی
دهدازمسائلاجتنابناپذیرافرادساکندراینگونه


شود،رخمی
کهموجبخألعاطفیدرفردمی
شهرهاست.بسیاریازشهروندانما،بهخصوصبسیاریازجوانان،کهبرایتسکینآالمروحیو
عاطفیخودبهسمتاعتیادرفتندزندگیخودرادراینراهفناکردندوحتیباتأثیربرکودکان
خود،نسلبعدرانیزازاینحمالتخانمانسوزمتأثرکردند»(رحیمی .)71:7911،
اگربخواهیمآثاراقتصادیمترتببرجامعهایرانرابهدلیلحملهرژیمعراقبهشهرهادر
گیریکلیبیانکنیممیتوانگفتحمالتبهشهرهادرظاهربیشازهرچیزبنیادهای

یک 
نتیجه
اقتصادیکشوررادچاربحرانکرد.پیامداینوضعیترامیتواندرمواردزیرجستجوکرد:

واردشدنخساراتفراوانکهبازسازیآننیازمندصرفهزینهباالییبود،افزایشبیکاریکه
هاوفرارسرمایهگذارانازکشور،

مهمترینمعضلیکجامعهمحسوبمیشود،خروجسرمایه
مهاجرتبسیاریازنخبگانعلمیبهکشورهایدیگر،بیکاریبسیاریازجوانانمتخصصیا
کشتهشدنآنهادرجنگ(رحیمی.)75:7911،اینوضعیتمیتواندنشانگرتجربهایزیستهدر
حافظهتاریخمعاصرایرانیانباشدکهآگاهیآناندرقبالِسیاسترانیزدردورههایبعدیمتأثر
کرده است؛ زیرا ،با تسلط تامی که سیاست کاریزماتیکِ اصیل بر روندهای روزمره و کلیت
فضایبیناالذهانیاعضایعادیجامعهداشت،هرگونهعملکردآنبانوعیمشروعیتوپذیرش
اجتماعیمواجهبودوفرصتیبرایایدههایبدیلبرایورودبهفضایبیناالذهانیجامعهوجود
نداشت.اینبدانمعناستکهبرخیازسوژههایجامعهایرانیدردورههایبعدیبهاینمطلب
پی بردند که آگاهی سیاسی و عملکردِ روزمره آنان در آن دوران زیر تسلط آگاهیِ سیاسیِ
ایدئولوژیکیبودهاست .در حالی که ،ایران اجرای عملیاتنظامی را درزمیندنبالمیکرد،
عراقحملهبهمناطقغیرنظامیرابرنامهریزیکردهبود.پسازآزادیخرمشهر،عراقحملهبه

شهرهاراازسرگرفتوحملهبهجزیرهخارکراآغازکرد.حملهعراقبهشهرها،بهویژهحمله
مپارهای بهاهوازودیگرمناطقمسکونی ،دردورهاول جنگبه
موشکی بهدزفولوحمله خ 
صورت متناوب انجام میشد؛ اما با آغاز عملیات رمضان ،حمله به مناطق مسکونی و افراد
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غیرنظامیبهشکلیگسترده تجدیدشد.درماههایشهریورومهروآبان 7912مناطقصنعتی،
کارگری،اقتصادیونفتیونیزمناطق مسکونیوعملیاتیزیرشدیدترینحملههایهواییقرار
گرفتند.عراقازایناقدامدوهدفرادنبالمیکرد:یکیهدفکوتاهمدتکهعبارتبوداز
جلوگیریازاجرای عملیات سرنوشتسازودیگری ،هدفبلندمدتکهانهداممنابع ارزی و
درآمدکشوروبهستوهآوردنوبرانگیختنمخالفتمردمباجنگودرنتیجه،تسلیمجمهوری
آتشبسبهنحوِمطلوبرژیمعراقبود(حیدریان .)7:7912،
اسالمیوپذیرش 
دراینوضعیتجنگیانقالبی،حتیالیههایاجتماعیایهمچونتودههایتهیدستکهنظام
سیاسینوپاخودراحامیآنهاتلقیمیکردنیزحاشیهراندهشدهوفرصتیبرایطرحمطالبات
اشغالسفارتآمریکاواوجگیریجنگایرانوعراقطیدهه،7911جلوگیری

خودنداشتند«.
ازفعالیتناراضیانداخلیمنجملهتهیدستانشهریراتحتعناوینیچوناتحادملی،امنیت
ملی و مبارزۀ ضدامپریالیستی آسان کرده بود» (بیات .)513 :7939 ،در این فضا که به نوعی
اقتضایوضعیتِجنگیتاریخیبود،باتوجهبهکشیدهشدنِجنگوسیاستبهزندگیروزمره،
جمعیتهایآوارهوجنگزدهایشکلگرفتندکهنگرشهایفعالیامنفعلبهزندگیروزمرهرا
متأثرمیکرد.سوژهها،افرادوتعامالتزندگیروزمرهازسوییمنفعلوازسوییفعالمیشدند.
منابعدردسترسآنها،اثرگذاریومصرفِایدئولوژی،پدیدارشدنِسیاستدرآگاهیآنان،
رابطۀآنهابایکدیگروباسیاست،معنایسیاستزیرتأثیرآوارگیروزمره،سیاستکاریزماتیک
ایدئولوژیکوفضای بیناالذهانیجدیدیشکل میگرفتکههمزمانکاریزماتیک،انقالبی،
اضطراری ،سوبژکتیو،استرسآور وتجربی بود .ازاینمنظرکهبدیلیبرایسیاستِ رسمی و
ایدئولوژیغالبآن وجودنداشت،میتوان گفتسایرافراد ونگرشهای سیاسیآنان دچار
انفعال گریزناپذیر شده و اعضای عادی جامعه نیز فرصتی برای آشنایی و مواجهه با بدیلهای
اجتماعیوسیاسیِایدئولوژیرسمینداشتند.بنابراین،فضایبیناالذهانیوآگاهیوشناخت
آناندرارتباطباسیاست،خودیکهانگارویکدستبود؛اماازجانبدیگر،آمیختگیزندگی
روزمرهباوضعیتجنگیواضطراراجتماعیوسیاسیناشیازآن،وضعیترابرایحضوربیشتر
تودهها در صحنه سیاسی و فعال شدنِ ایدئولوژیکِ آنها فراهم میکرد .این بدان معنا بود که
جنگعاملمهمیدرجهتبرانگیختنِاحساساتوحساسیتهایپایگاهاجتماعیِساختسیاسی
وبهحاشیهرفتنِمنتقدینوبدیلهابود.دراینچارچوب،ویژگیهایاجتماعی،ذهنی،هویتیو
سیاسیِبخشهایبهخصوصیازساختاراجتماعیایرانبهگونهایپدیداروفعالودراتحادبا
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قدرتسیاسیتقویتمیشدکهسایرالیههایاجتماعیوسیاسیِارگانیسماجتماعیرابهحاشیه
بردهوفرصتپدیدارشدندرعرصهسیاستراازایشانسلبمیکرد.اینفعالبودن،ازیکسو
مطلوبنظامسیاسینوپابودوازسویدیگر،تجربههایتاریخیجدیدیراپیشرویآوارگان
جنگیوجمعیتِشهرهایمیزبانآنهاقرارمیداد.درادامهبهاینتجربههاوپیامدهایآنبرای
زندگیروزمرهایرانیانمیپردازیم .

و -تجربه مهاجرین و مهاجرپذیران
ازپیامدهایجنگشهرها،مهاجرتازشهرهایغربیبهشهرهایشرقیومرکزیبود.این
موضوعسببآشکارشدنبرخیتعارضاتجامعهشناختیدرشهرهایمهاجرپذیربرایمهاجران
میشد.دراینراستاانزوایاجتماعیمهاجرانجنگیدرمقصدوانطباقنشدنبامحیطجدید،
ازجملۀاینپیامدهابود.انطباقپذیریباارزشهاوهنجارهایغالبدراجتماعبرایمهاجرینیکه

بهدلخواهبهمکانیواردمیشونددشواراست.اینانطباقزمانیکهاشخاصمنزلتاجتماعیو
وضعاقتصادیشاندچاردگرگونیشدهومهاجرتشاناجباریباشد،بهمراتبدشوارترمیگردد.
مطالعۀرجبنیا()7917بررویساکنانیکیازساختمانهایواقعدرتهرانکهبهجنگزدگان

اختصاصیافتهبودنشاندادکه:ساکنانساختمانبااهالیمنطقهرابطهچندانخوبیبرقرارنکرده
بودند و به صورت حاشیهنشینانی در درون شهر زندگی میکردند .در واقع ،این نوع مطالعات
بیشترینشباهترابهمطالعهپدیدارشناسانهدارند .
مصاحبهشوندگان اعالم میکردند« :در صف همه شکایت میکنند و میگویند گرفتار
جنگزدهها شدهاند» .در واقع ،با نگرشی پدیدارشناسانه ،پس از تعلیق پیشانگاشتها پیرامون

بینش ساکنان مناطق مهاجرپذیر مبنی بر اینکه این مناطق با آغوشی باز از مهاجران استقبال
کردندومناسباتیدوستانهومحبتآمیزمیانمهاجرانومهاجرپذیرانوجودداشت،درمرحلۀ


می
دوم به نوعی نومینالیسم متکی هستیم که از گزارههای کیفی و به عبارتی مصاحبههای نیمه
هایزیادیبهعملمیآید،

مندوعمیق،گزارههایکلیمیسازیم.هنگامیکهمصاحبه


ساخت
گزارهفوق،حکایتازباوریعمومیدربارۀجنگزدهاداردیاگزارۀبعدینیز

شویم
متوجهمی 
خوزستانیها باعث گرانی شدهاند» .در همان پژوهش رجبنیا آورده است که:

چنین است« :
یکبار خانمی گفت اگر جرئت داشتید شهرتان را ول نمیکردید» .این دست گزارهها ،در
« 
مبتنیاستبرنومینالیستیککردنتجربۀزیستهمهاجرپذیران،اماپدیدارشناسیبهدنبال

حقیقت ،
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بهآشکارگیدرآوردنِتماموجوهحاضروغایبازنظراست؛بنابراین ،دراینرویکردبایدبه
ساختمندمهاجراننیزتوجهجدیکرد.از


هایعمیقونیمه
ساختنگزارههایکلیازمصاحبه

ایندیدگاه،درجوابپرسشِنظرتاندرزمینۀبرگشتبهمحلزندگی قبلیتانچیست؟تقریباً
برمیگردم،باالخره
همگیموافقبازگشتبودند.برخیازجوابهابدینصورتبودهاست «:
وزیادهمهرامیدانیم.کمداشتهباشیم

آنجابهتراست،اهالیرامیشناسم،رفتوآمدداریم،کم

گیام
برمیگردم ،چون تمام خاطرات زند 
قرض میدهند ،اینجا کسی به داد آدم نمیرسد» « .
اشخاطرهاست،هرشبخوابخرمشهروکوچهوخیابانشرامیبینم.هر

آنجاست.هرگوشه
(رجبنیا .)11-19:7917،

گوشهشهرمگذشتهمناستکهالبتههمهاشخرابشد
درچارچوبِ نگرش پدیدارشناسانه نباید به یک وجه روی آورد و به دیگر وجهها التفات
بهنماییهستیمبهدیگرجنبههایغایبازنظرنیز

زمانکهدرحالرویآورندگی

نداشت .
ماهم
میآوریم.وقتیدرمصاحبهمذکورگفتهمیشودکه"هرگوشهشهرمگذشتهمناست"در
روی 

واقع،ماازامرحاضربهامرغایبتحویلپدیدارشناختیمیشویم.این،بدینمعناستکهآرزویی
برایبازگشتبهمبدأمهاجران وجوددارد واوضاعجنگیآنجابربیگانگیاینجا،شهرهای
مهاجرپذیر،ارجحیتدارد.همچنینایناحساس،منجربهیگانگیبیشتریباشهرودیارخود
هامیگردد.بهعبارتی،تجربهزیسته،آگاهیوبیناالذهانآنانمبتنیبرآوارگیو
برایجنگزده 
بیگانگی در قبالِ فضای فیزیکی جدید زندگی است .این وضعیت ،مربوط به همسانسازی
تجربیاتِساکنانشهرهایموردتهاجمِجنگیبودکهباتجربهزیستۀشهرهایمیزبانآنهاتاحد
مهمیتفاوتداشت.اینشرایطِزیستوتعاملاجتماعی،اوضاعروزمرۀجدیدیرابرمهاجرین
پدیداروتحمیلمیکردکهبیگانگیبرایآنهاوورودعنصرناآشناونامأنوسبهحیطهروابط
روزمرهبرایاهالیشهرهایمیزبان،عنصرغالبدرآنبود.احساسیگانگیجنگزدههاباشهر
خودشاننشانازنوعیفراروندگیازامرروزمرهحادثومتحولشدهورجوعبهامرغایبِ
تاریخیوموجوددرخاطرهنوستالژیکِگذشتهداشت.تجربهمهاجرانوآوارگانبهامرروزمره
معنای جدید میداد که روابط کنشگران در زندگی روزمره و برسازیِ زندگی اعضای عادی
جامعهونهنخبگانسیاسیراجهتمیداد.دراینتجربه،فضایبیناالذهانیبینتماماعضای
جامعهیکساننبودوبههمیندلیل،برخوردهاییمیانمهاجرینوبرخیاهالیشهرهایمیزبان
بروزمیکرد .
در واقع ،جنگ شهرها به یک معنا ،روندِ روزمره شدن زندگی در شهر و مضمحل شدن
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هویتبومیدراینفرایندروزمرگیرابهچالشکشیده وبرایساکنانِاینموقعیت،تولیدمعنا
میکند .همچنیناکثریتمهاجرانتصمیمداشتهاند کهبهشهرخودبازگردندکهایننیزمؤید

بنابراین،بابنیانیپدیدارشناختیمیتوانادعانمود که

ایدهسازیماازگزارههایپیشیناست؛

موجدتحکیمپایههایهویتوانسجامملی

احساسیگانگیباشهرخوددردورانجنگشهرها
(رزاقیفر )711 :7913 ،و واگرایی نسبت به سیاست کاریزماتیک را

در طول جنگ میشود 
ناممکنمیکرد.اینهویتوانسجامِبهخصوصِآنمیتوانستدرگونهخاصِمدنظرِقدرت
سیاسی ،در درون امرروزمره ،نفوذمتقابل داشتهباشد؛بدینمعنا کهمؤیدانسجام و یکدستیِ
سیاسیِ ارگانیسم اجتماعی در چارچوبهای رسمی بود .در این وضعیت «در ایران دهه7911
ساختارایدئولوژیکمتمایلبهترویج«امرغیرمعمولی»درزندگیروزمرهبود.مطابقاینقاعده،
آدمیبایدتاجایممکنازامرمعمولیکهنجس،سکوالروبیارزشتلقیمیشدفاصلهبگیرد
تا بتواند به انسان فوق معمولی ،ایدهۀ انسان کامل ،بدل شود .در نتیجه ،هرگونه تالش برای
معمولیبودنومعمولیرفتارکردنبهمعنایکنشسیاسیبود»(کاظمی.)759:7932،دراین
دورانِ اضطرار و اضطراب ،فضای مناسبی برای تعمیق نفوذ سیاست در کلیتِ زندگی ایرانیان
فراهمشدهبودکهاولینمنطقهایننفوذنیزتسخیرزندگیروزمرهبود.بدینترتیب،سیاستِ
جامعۀدرحالاضطراربرسازندهوپدیدارکنندۀیکهویتِواحدِبازسازیشدهبرایاعضای
عادیجامعه،بهمثابهیکیازاهدافاولیهسیاستوقدرت،بودهاست .

ه -تجربه مورد حمله واقع شدگان و شاهدان عینی
با نگرشی پدیدارشناسانه ،پس از تعلیق پیش انگاشتها پیرامون واکنش غیرنظامیان مورد
تجاوزمبنیبراینکهازادامهحمالتبهشهروسکونتگاهخودخستهشدهاندوتسلیمدربرابر

متجاوزرابرایقطعاینحمالتترجیحمیدهند،باید بهگزارههایکلیدستیابیم.اینتدبیر
اصوالٌمیبایستمعطوفبهوضعیتِانضمامیجامعهمیبودوبههمیندلیلیکیازنتایجمهمآن
بهنفوذِفزایندهدرزندگیروزمرهوتقویتِبسیجِایدئولوژیکتوسطقدرتسیاسیبرمیگشت .
باطوالنیشدنجنگشهرها،گزارههاومشاهداتبیشترحکایتازآنداردکهباوربه«تسلیم-
ناپذیری» در قربانیان فراگیر شده و به تطبیقپذیری با اوضاع جدید رسیده است؛ به نحوی که
گرناظربرماجرامینویسد«:علیرغمفشاریکهجنگشهرهابرمردمواردکردهاست،در

گزارش
باوجودتوقفهایموقتی،جریانطبیعیکار

سطحشهرزندگیبهطورعادیجریانداشتهاستو
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ازسرگرفتهمیشود»(روزنامهکیهان.)7911/75/79،ایندستگزارههاوخبرهامیتوانستبدان
معنیباشدکهروالهایضروریومعمولِزندگیروزمره بهلحاظشکلیتغییرنکردهاند.ناظرین
خارجیهمدرتوصیفخودازاثراتجنگشهرهابرصحتاینگزارهاذعاندارند.خبرنگار
«رادیو بی بی سی» در بغداد دراینباره میگوید« :در کوتاهمدت این حمالت به دلیل دقت و
ویرانگریبسیارمؤثربودهاست؛امااستمرارحمالتموشکیعراقاثرمعکوسداشتهاست؛زیرا،
مرتباًیکموضوعراازایرانیهاییکهبهخارجازکشورسفرمیکنندمیشنویموآنایناستکه
مردم ایراناکنون بیش از هر زمانیبهپشتیبانی ازدولت خودبرخواستهاندوتنهانتیجه استمرار
حمالتموشکیعراقبهشهرهایایرانمصممترشدنمردمدرادامهجنگباعراقبودهاست»
(ایزدی.)535:7935،اینمیتوانستبهمعناینوعیآگاهیوشناختِنسبتاًمطلوبازسیاست
باشدکهبابسیجسیاسیِاعضایعادیجامعهازمسیرِتسخیرزندگیروزمرهحاصلمیشد.خبرنگار
تأثیربودنانفجارهایموشکیبرمردماشارهمیکند.

روزنامه«گاردین»درگزارشهایخودبرکم
استناداینروزنامهبرجریانرفتوآمدعادیمردمدرسطحشهرومصاحبههاییازساکنینشهر
هارابرجستهمیکنندازقبیلیکرانندهتاکسیکه

استکهاهمیتمقاومترزمندگاندرجبهه
دهدکهنیروهایمادرجبههبسیارخوبعملکردهاندو


تماماینحمالتنشانمی
میگوید«:

صدامازدستآنهابسیارعصبانیاست»(ایزدی.)539:7935،ایناوضاعواظهاراتِمعطوفبهآن
نشاندهندۀفرارویجنگ،سیاستوزندگیروزمرهازحدودشناختهشدهخودشانوترکیبآنها
بایکدیگراست.زندگیروزمرهازپدیدههایملموسِومادیبهسمتنوعیایدههایاستعالییو
اتصالبهایدئولوژیسیاسیرفتوسیاستنیزمتعاقبپیامدهایجنگبرایارگانیسماجتماعیبه
شرایطبهتریبراینفوذاستعالیی ایدئولوژیکدرزندگیروزمرهدستیافت.اصوالً«جنگبا
خودوعدههایجدیدآورد،امانهازسنخعدالتوآزادیبلکهازجنسمعنویتورستگاری.
اگرچهانقالببهجنگتحمیلیرنگوبویاحساسیداد،امااینجنگبودکهپروژهانقالبرا
بهپروژهایآنجهانیبدلساخت:سخنبرسرعلوطبعورستگاریبودنهزندگیبهترواینجهانی»

(کاظمی .)19:7932،
پدیدارشناسی به دنبال به آشکارگی در آوردنِ تمام وجوه غایب و حاضر از نظر است؛
بنابراین ،باید به تجربۀ آوارگان جنگی نیز التفات داشت .از این زاویه «دور شدن از تبعات و
مهمتریندغدغهمهاجرانبوده است .مؤیداینگزارهدرگزارشیاز
خسارات جنگشهرها»  
عدهایی از خودروها اصوالً
وضعیت یکی از جادههای خروجی تهران اینگونه آمده است « :
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نقطهایرابهعنوانمقصددرنظرندارند،نسبتقابلتوجهیازمهاجرینتهرانیقصددارندبههر

صورتممکنبااقامتدرمسیرجادههایغربوشمالغربیتهرانازخودوخانوادهخودرفع
خطرکنند»(ایزدی .)771:7935،
وگویگزارشگرباپدرخانوادهایکهباخودرویمعیوبوهفتنفراز

گزارهفوقدرگفت
بستگانخودبهسویبزرگراهکرجدرحرکتاست ،بهخوبیهویدااست؛«نمیدانمبهکجا
روم،هرکاریبقیهمیکنندماهممیکنیم.بههرحالازموشکخوردنبهتراست».درعین


می
حال،غلبۀگزارۀاول،باوربهتسلیمناپذیریومیلبهمقاومت،درجوِغالبآنبرهه،ایننگرانی
رابرایدستهدومبوجودآوردهکه«آیاگریزآنهاازشهرکارِمثبتیاستیابایدپدیدهایموافقبا
اقداماتضدانقالبیتلقیشود؟»(ایزدی)771:7935،یا«گروهیایندلواپسیراداشتندکهبا
مهاجرتموقتیازتهرانآنهارادرمظاناتهامترسقراردهد،زیرادولتومسئوالناصوالًهیچ
ایبهحسنوقبحاینکارنکردهاند»(ایزدی.)773:7935،پدیدارشناسی،اینگونهبابینشی


اشاره
آورندهبهرویۀاجتماعیجنگشهرهابهمانشانمیدهدکهآشکارکنندهوجوه


جانبهوروی
همه
حاضر و غایب این رویداد از طریق به مداقه گذاشتن گزارههایی است که در مصاحبههای
نیمهساختمندوعمیقبهدستمیآیند .
آنچهازاینوضعیتوگزارههایمستخرجازمصاحبههایموجودمیشوداستنتاجکرداین
استکهجنگ،امرروزمرهرابهسطحسیاسیوامراجتماعیرابهامریسیاسیتغییردادهبود.
زاوسیاسیتر

اینوضعیت،ماهیتزندگیروزمرهرابهیکزندگیاضطراری،غیرعادی،استرس
شدهتغییرمیداد.اوضاعجنگ،بهخصوصجنگشهرها،مطلوبِنظامسیاسینبود؛اماروالهای
زندگیروزمرهوتعامالتوآگاهیموجود،آنرابهسمتِشرایطیحرکتمیدادکهحضور
سیاستِایدئولوژیکدرتمامزوایایابتدائاًغیرسیاسیِزندگیروزمرۀمردمراتسهیلمیکرد.
ایننکته،مطلوبوهدفِساختسیاسیِایدئولوژیکانقالبیبود.اینموقعیت،شکلومحتوای
تعامالت و روابط اجتماعیِ افراد با یکدیگر را جهت میداد .این فضا باعث پدیداریِ زندگی
روزمره به گونهای میشد که ویژگیهایی را نشان میداد که تبلورِ خواستها و آرمانهای
ایدئولوژیکِسیاستِرسمیبودواینکبهمددجنگبرزندگیروزمرهتسلطیافتهبود.زندگی
اجتماعی مردم تبدیل به حیات خلوتِ سیاستِ ایدئولوژیک شده و در واقع ،نوعی از زندگی
سیاسییایدئولوژیکبودکهالگوهایرفتاریِهمگانراتَعَیُنمیبخشید.دراینزمینه،فرصتی
بدیلبرایالگوهایرفتاروتعاملِسیاسیوجودنداشت.بااینتسلط،مفاهیموایدههایغالببر
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ساختسیاسی،تجلیآگاهیوخودآگاهیاینساختوعناصرآنونیزاعضایعادیجامعه
درعصرتاریخیخویشبودندکهعمدهترینآنهاایدئولوژیمتمایزوکاریزمایاصیلوواقعی
بود.اینآگاهیهمناشیازوضعتاریخیخاصیبودوهمزیرتأثیرِکاریزماوایدئولوژی.به
عبارتی،میتوانگفتکهحاکمیتِهماهنگدانشوشناختِتجربیِاعضایعادیجامعهو
دانشوشناختِکاریزماتیکایدئولوژیکِسیاسترسمیشکلگرفتهبود .
نتیجهگیری
پژوهشیمقدماتیدربارۀرابطهسیاستوزندگیروزمرهدرایران،درقالبجنگشهرها،در
ازمزیتهایپدیدارشناسیایناستکهبهجای

اینمتندرچارچوبیپدیدارشناسانهمدنظربود.
پدیدهمتمرکزمیشوند.دراینچارچوب ،جستجویمعانیو

تمرکزبربخشیمجزابر کلیت 
روشکیفیاجازهمیدهدکه

جوهرههایتجربیاتبر اندازهگیریوتبیینآنهااولویتدارد.این 
موضوعپژوهش،خودرابهتمامیهویدانماید.پژوهشپدیدارشناسانهعبارتاستازاینکه
فرایندپیچیدهایازپدیدهها،ویژگیهایشخصیورفتارهایافرادمرتبطباپدیدهموردنظروهر
نوعمفهومدیگریدرخصوصآنرامیتوانازراهتحلیلتجاربزندگی،بهترفهمکردوبه
هایگردآوریشدهازمشارکتکنندگاندرتحقیقدستیافت .

نوعیبینشازطریقداده
در شناخت یا تجربه پیامدهای اجتماعی جنگ شهرها باید بدانیم که ادراک این پیامدها
همیشهناتماماست،درستبهایندلیلکهدرهرلحظهتنهابخشیازاینعینیتبهصورتمستقیم
داده میشود؛ بنابراین ،ما تنها میتوانیم ابعادی از موضوع شناختی را به عنوان «پیامدهای
جامعهشناختی وسیاسی جنگشهرها»برایزندگیروزمرهتجربهکنیمکهازدیدگاهکنونیِما

بینیم،بهوجههایدیگریازموضوعشناختکه


تند.ماهنگامیکهآنوجوهرامی
رؤیتپذیرهس

هموارهچیزیبیشازآنچهرامیبینیمکهبهنظر

رویمیآوریم.ما

ازنظرپنهانمیباشندهم

بهلحاظعینی،آنچههنگاممواجههبااینپیامدهابهمادادهمیشود،آمیزهایاستاز

میآید .

هستند.پیامدهایاجتماعیسیاسی

وجوهی کهدرآنِواحد حاضروغایب ،اما همرویآورد 7
جنگشهرهابهمثابهموضوعشناخت،شاملآمیزهایازحضوروغیاباست .

ایازرویآوردهایپریاخالیاست.بدینمعناکه


ماازنظرذهنی،ادراکورؤیتما،آمیزه
ا
هاییازآنبهآنچهحاضراستوبخشهایدیگربه


است،بخش
کنشادراکیمانیزیکآمیزه
1. Cointend
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آنچهغایباست،یعنیدیگرپیامدهایاجتماعیوسیاسیجنگشهرها،رویآوردهاست.بااین
وصف،جنگ،بهطورخاصجنگشهر،سببفراروریارگانیسماجتماعی،زندگیروزمره،
جنگوسیاستازحدودهستیِابتداییشانمیشد.اینموضوع،پیامدینسبتاًمساعدواعالم
نشدهبرایسیاسترسمیداشتکهمطابقآنوباتسخیرزندگیروزمره،سوژههایاجتماعینیز
بهشکلراحتتریدردسترسواستفادۀسیاسترسمیقرارمیگرفتندوبدینطریق،ظرفیت
بسیجایدئولوژیکدرسطحسیاسیازمجرایتحولزندگیروزمرهافزایشمییافت.درنهایت،
اینکهامرروزمرهبهچیزیجزخودشارجاعمیدادوارجاعمییافت؛براثرشرایطاضطرارناشی
ازجنگوانقالبوسیاستکاریزماتیک،امرروزمرهبهامرسیاسیارجاعمییافتوهمچنین،
دراینشرایطتاریخی،امرروزمرهبهناچاردرفضایبیناالذهاناعضایعادیجامعهبهسیاست
ارجاعمیداد.درنتیجه،امرروزمرهبهطورتوأمانهمامرسیاسیبودوهمامرایدئولوژیککه
سراسر زوایای زندگی سوژههای انسانی را جهت میداد .این اوضاع را میتوان به عنوان مبدأ
تاریخیِآمیختگیسیاستوزندگیروزمرهدرپویشتحوالتاجتماعیوسیاسیایرانتلقی
کرد .
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