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 بیان مسئله 
مرسوم حدود انقالباسالمیاز دورانپساز نظرسیاستدر به استو رفته فراتر خود

سابقهمی به موضوع این است. شده ایرانیان زندگی روزمره روندهای وارد عمالً که ایرسد

شودکهازلحاظشناختیسیاستتبدیلمیهایمعرفتیوهستیگیریِویژگیرایشکلتاریخیب

زندگیسوژه سابقه چراکه اهمیتدارد؛ اجتماعوسیاستراپدیدارشناسینیز هایانسانیدر

دهد.سازدوآگاهیوشناختآنهاازسیاستوزندگیموجودِروزمرهخودرانیزشکلمیبرمی

رون برایاینقضیه، وشواهدمهمیرا نمودها و ساختداده اجتماعیوسیاسیرا دتحوالتِ

گذارد.بههمیندلیل،بررسینسبتمیهادراختیارپژوهشگرانسنجشوارزیابیایندگرگونی

ورابطۀسیاستوزندگیروزمرهدردهۀنخستپسازپیروزیانقالبی،دورانجنگتحمیلی

اهمیتمی عراق، شاملمییاببا را ایرانیان بسیاریاز زیستۀ تجربه ایندهه خودد. یا که شود

اندیاآنرابهشکلِمیراثیتاریخیدرزندگیاجتماعیوسیاسیبرایمستقیماًآنراتجربهکرده

اند.هایبعدیبرجایگذاشتهنسل

ویژگیمشخصکاریزمایدینیمتما انقالباسالمیبا از برآمده تازه بایزمینظام شدکه

ویژهازجانبمخالفانومنتقدینسیاسیخودمواجهبودوتثبیتاینسیاستبهمشکالتمختلفی

چالش با میرا مواجه برهایی مبتنی تأسیسِ تازه نظام تثبیت و مخالفان رفتنِ حاشیه به کرد.

ماتیکشدنرهبری،کاریزکاریزمایرهبرآننیازمندنوعیحمایتگستردهوتامِاجتماعیبود.

ویژۀروحیوروانیدوطرفهبینیکوضعیتبحثیانتخابییاتحمیلینیست؛بلکهحاصلیک

دراینشرایطبودکهجنگآغازشدوتجربۀجدیدیرابهرویزندگیرهبروملتخوداست.

واعضایآنمی جامعه حال، ایرانگشود. مبایستهاجتماعیوسیاسیاعضایعادیجامعه

توأمانتجربهمی امرروزمرهبهشکلوضعیتانقالبیوهموضعیتجنگیرا بنابراین، کردند.

می انقالبی فرایندهای درگیر هم یکهمزمان دیگر روزمره زندگی جنگ. درگیر هم و شد

انقالبی می-زندگی هم ساختسیاسی وضعیت، این در بود. توأمان بایستروندهایجنگی

برانگیزنشوندونیازهایمادیومعنویتکندکهدربرابرنظامِنوپاِسیاسیچالشروزمرهرامراقب

اعضایعادیجامعهرامرتفعکندوهمازسویدیگر،خودراتثبیتکردهومخالفینومنتقدین

رادرسطحِپشتیبانیِاجتماعیورقابتاجتماعیبانظامسیاسیبهحاشیهبراند.ازآنجاییکهنظام

-هایخودداشتناچارمیهارادرسرلوحۀفعالیتجدیدسیاسیهموارهشعارحمایتازتوده

ایعملگونهبایستبهکرد.عالوهبراین،میوکاستآنهارانیزجلبمیکمبایستپشتیبانیبی
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بهسویخودجلبمیمی ممکنرا درکردکهحداکثرحمایتاجتماعیِ موقعیتشرا تا کرد

مستحکممقابل نیروهایآنمخالفان سیاسیو خواستنظام به بنا صرفاً اینقضیه اما کند. تر

می قرار فضایی در بلکه نداشت، محیطبستگی فضا این داشت. قرار آن از بیرون گرفتکه

ایبودکهوجودشمستلزمرجوعافرادبهیکدیگرومستقلازخواستوارادۀنیروهایهروزمر

رایناوضاع،روابطبینافرادبایکدیگروباسیاستومنابعدردسترسِاینروابطسیاسیبود.د

داد.اینوضعیت،بهتجربۀزیستهوکردندوآگاهیسیاسیِواقعاًموجودرانیزجهتمیتغییرمی

اینمشترکیشکلمی با مشترکبود، اعضایعادیجامعه بیناعضایسیاستو در که داد

پی نتیجه،تفاوتکه در تفاوتداشت؛ عادی مردم زندگی برای سیاستو برای آن امدهای

ایدئولوژیآندرحالتانقالبی مطابقآنسیاستو که بود جنگیموقعیتیعملیپیشآمده

ایپژوهشاستهشد.اینهمانموضوععمدتوأماندرآگاهیاعضایعادیجامعهپدیدارمی

راپیشرویآگاهیسیاسیاعضایعادیجامعهقراردادهایکهاینوضعیتچهتجربهزیسته

انقالبی جنگیتوأمانچگونهامرروزمرهوامرسیاسیرابههماست.بهعبارتی،وجودوضعیتِ

دهۀنخستموجودیتنزدیککردهواینقضیهچگونهرونددگرگون هایاجتماعیوسیاسیِ

اینموضوع،تمرکزمابررویجنگشهرهاست؛نظامسیاسیرامتأثرکردهاست.برایبررسی

ازجبهه هایرسمیجنگبهدوربودهوتمرکزواضحیبرزندگیچونکهجنگشهرهاعمالً

آنازروندهایمعمولیآندارد.ضمناینکهدرایننمونه پژوهیروزمرۀمردموخارجکردنِ

دهداشارجاعمیشوعناصرماهویتواناینرادیدکهچگونهامرروزمرهبهچیزیجزخودمی

که:شودمیگونهمطرحیابد.بدینترتیب،پرسشمرکزیاینوارجاعمی

 

  پرسش اصلی

زندگیروزمرهبه چگونهپدیدۀجنگشهرهادردورانجنگتحمیلی،سببپدیدارشدنِ

مثابهوضعیتیسیاسی،درتجربهزیستۀایرانیان،شد؟

 

 فرضیه 
مشروعوموردپذیرشِاجتماعیرابرایقدرتسیاسیجهتافزایشحضوردرجنگموقعیتی

تسخیرآنفراهممی و زندگیروزمره،زندگیروزمره ارگانیسماجتماعی، اینحالت، در کرد.

هستی ابتداییِ وضعِ و مرسومِ حدود وسیاستاز فراترمیجنگشهرها باشناختیخود و رفتند
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ب نوآمیختهشدنبهیکدیگر وشرایطبسیه برایساختجعیتغییرماهیتداده ایدئولوژیکرا

کرد.ترازقبلمیسیاسیجدیدفراهم



 چارچوب نظری -الف

گرهخوردهاست؛امامارتینهایدگروشاگردشادموندهوسرلپدیدارشناسیهموارهبانام

طورکلی،دورهیافتبهد.شناختیشبودکهواردحوزۀتحقیقاتجامعهشوتسواسطۀکارهایبه

 به منسوب هرمنوتیکی یا وجودی پدیدارشناسی دارد: وجود پدیدارشناسی وهایدگردر

موستاکاس(.روشتحقیقMoustakas,1994متعلقبههوسرل)7پدیدارشناسیتجربییافرارونده

تجارب از توصیفاتی بر بیشتر و است متکی محقق سوی از تفسیر و تعبیر بر کمتر

است.شارکتم استوار یعنیکنندگان اساسیهوسرل، موستاکاسبریکمفهوم این، افزونبر

نهدواین،متمرکزاستکهدرآنمحققتجاربپیشینخودراتاجایممکنبهکنارمی«اپوخه»

؛بنابراین،فراروندگیدهدکاررابرایخلقفضاییتازهدرارتباطباپدیدۀموردبررسیانجاممی

آن درکنماییم؛ ابتدا و نو از چیزیرا استیعنیاینکه اولادراکشده گوییبار چنانکه

(Moustakas, 1994: 34محققانیکهاینایدهراپذیرفته.)اندوزمانیکهآنهاشروعبهتوصیف

می پدیده مورد راتجاربخویشدر تجاربدیگران آنکه پیشاز نگرشخویشرا نمایند،

(.7931:92)اعرابیوبودالیی،نمایندتعلیقمیببینند،

صریحوشناساییپدیده است،آنهدفازپژوهشپدیدارشناسانه،توصیفِ گونهکهدرها

درواقع،پدیدارشناسیبه(.Vanmanen, 1990: 10شوند)موقعیتیخاصازسویافرادادارکمی

آناندر5ایازمردموبرحسبتجاربزیستۀعدهتوصیفمعانییکمفهومیاپدیدهازدیدگاه

می مصداق عدهآن مشترک تجارب فهم پی در پدیدارشناسی بنابراین، مردمپردازد؛ از ای

نیزمعتقداستکسانیکهبهصورتپریست (Yanowa and Schwartz-shea, 2006: 12).است

دۀتحتمطالعههستند،تنهامنبعجواریباپدیواقعیدرحالبهسربردنزندگیخویشدرهم

دستیابدکهمحققمیهاییهستندمشروعداده بهآنبهحقیقتپدیده اتکا  ,Priest)تواندبا

عمیق55 :2002 کسبفهم به پدیدارشناسی همچنین تجاربروزانه(. معانی ماهیتو تریاز

پدیدارشناسمیکمکمی کند. ماند؟اینتجربهچیستوبهچهمی»پرسد: درراستایتحقیق«

داده گردآوری به محقق مطالعه، مورد پدیده یا انتخابموضوع پساز ازپدیدارشناختی، ها
                                                                                                                                               
1. Transcendental 
2. Lived Experience 
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دارندپردازندمیاشخاصی آنموضوعرا وکهتجربه بهبسطوترکیبیتوصیفیازجوهره و

هوچگونهشود:چهچیزیتجربهشداینتوصیفشاملدوپرسشمیپردازد.ماهیتتجربهمی

(.Moustakas, 1994: 21تجربهشده)

و معانی جستجوی در آنان همچنین هستند. متمرکز پدیده کل روی بر پدیدارشناسان

اندازهجوهره نه تجربیاتهستند، های بنابراین، آنها؛ تبیین و میبهگیری کلی گفتطور توان

هایها،ویژگیایازپدیدهدپیچیدهمفروضاتپژوهشپدیدارشناسانهعبارتاستازاینکهفراین

هایافرادمرتبطباپدیدهموردنظروهرنوعمفاهیمدیگریدرخصوصآنراشخصیورفتار

هایگردآوریزطریقدادهبهنوعیبینشاوتوانازراهتحلیلتجاربزندگی،بهترفهمنمودمی

 (.7912:75وفاضلی،زادهکنندگاندرتحقیقدستیافت)نقیبشدهازمشارکت

هاییاستکهماازطریقآنبهها،هدفاساسیشناخت،تمرکزبرشیوهگونهپژوهشدراین

یازیم،یعنیچگونگیتالقیعینوذهندربسترآگاهیوالزمهآناینشناختعینیتدستمی

،موضوعیکهبایدانگاشت.ازایندیدگاه7استکهدراینراستاچیزیرانبایدبدیهیومسلَم

شناسیدنبالآنباشدشناختچگونگیتجاربکنشگرانیاستکهبهخلقمعناوایجادجامعه

جامعه قلمرو در که معنی بدین دارند. مبادرت خود بیرونی دنیای شناسیذهنیتمشترکاز

نوعسازه واقعیاتاجتماعیاز واقعیتاجتماعیآناستکه5هاپدیدارشناسانه، مردم،هستند.

ازاینروستکه،یکچنینواقعیت،تنهااززاویهدیدکنشگرانخود،آنهاراتجربهمی کنند.

پیش با طریقمتارکه از تنها استو همدلیدانستهقابلمشاهده و فعالاستکه9ها مشاهدۀ و

،واقعیتهابرآمد.ازاینمنظرتواندرصددشناختبالواسطهوتجربۀنابدرونیاینسازهمی

االذهانیومولودیخودزادربسترتجاربکنشگراندنیایبیرونیاستاجتماعییکوجودبین

(.731-7919:711)فریار،

هادرچارچوبِاینروشوالگویِدستیابیبهشناختوآگاهیدرارتباطباماهیتپدیده

می نظر به اشیا شناختو سوژۀ پدیدارشناسیهوسرل، که روندهارسد حیطۀ از ورا فضاها ،

شناخت(دربَرد.بااهمیتیکهشناختوآگاهیکنشگر)سوژهفراترمیرویدادهایذهنیخویش

داردمی اندازاولشخصتوانگفتکهتمرکزهوسرلبرنوعیبرسوبژکتیویسموچشماینجا

شودوژۀکنشگریافتمیقراردارد.اینتمرکزبهدلیلاهمیتآگاهیاستکهفقطدرنزدسو

                                                                                                                                               
1.Taken for Granted  
2.Constructs  
3. Empathy  
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نسبتبهابژه کردشودکهحتیمیهایشناختیازنوعیآگاهیبرخوردارمیسوژه توانادعا

ایتجربیبلکهچیزیاستکهدرنزدکنشگربدانوجودابژهوابستهبهآناستزیراابژهنهپدیده

 حتیبرایآناستکهچیزیمی»آگاهیوجوددارد. تواندآشکارگردد؛فقطدرآگاهییا

خواهانروشن اگرما حقیقیاصولمنطقیوایدئابنابراین، ابژهسازیجایگاه هایواقعیولیا

کند،هاراتجربهمیایبگردانیمکهایناصولوابژهفیزیکیهستیم،بایدروبهسویسوبژکتیویته

درسوبژکتیویتهاستکهاین آنبدینعلتکهصرفاً خودرا «دهندونهکههستندنشانمیگها

 7932)زهاوی، ایننگرشمی21: پدید(. باشدکه داشته برایما هایهتوانداینروشنگریرا

دگرگونی سیاسیو بهاجتماعیو آنها، امرها سیاستو و روزمره امر زندگیو خصوصدر

سوژه به وابستگیکامل بایدسیاسی، تغییراتاصوالً این دارد. آنها سوبژکتیوهای فضایی در

پدیدارمیهاچگونهبرسوژهبررسیشوند؛چراکهنکتهمحوریایناستکهاین شوندوبهها

درمی هوسرلآیند.آگاهیسوژه دیدگاه شناخته»از بهچیزییا است.آگاهیهمیشه ایبوده

یکپدیدۀشود؛آگاهیدردرونکنشگروجودندارد؛آگاهیآگاهیدرهمینرابطهپیدامی

وجودرابطه ایناشیا بلکهدررابطۀکنشگربا نهفتهنیست، درذاتاشیا معنا وانگهی، ایاست.

می معنا اشیا به فراگردیکه چونان آگاهی مفهوم همین جامعهدارد. کانون در شناسیبخشد

(.951-7911:951)ریتزر،«شناختیمعاصرجایداردپدیده



 زندگی روزمره مفهوم جنگ شهرها و  -ب

ناخواسته،هایاجتماعیاستودربسیاریمواقعانگیزترینپدیدهشگفتتریدیکیازبیجنگ

دگرگون و تاریخ آفرینندۀ بشری حیات عرصۀ استدر بوده آن از،پس؛کنندۀ جنگیکی

ستایارویداداجتماعیپیچیده،(.جنگ7917:795متغیرهایمهمتحولاجتماعیاست)ودیعه،

زندگی و نهادها عمیقاً که را میها قرار کندمتأثر مباحثمیو در تواندمدعیجایگاهیاستوار

جنگModell and Haggerty, 1991: 206)شناختیمعاصرباشدجامعه همچنینباعثنابودی(. ها

جامعهایازدرسطحگستردهازهمپاشیدنروندرشداقتصادیواجتماعیوزیربناهایاقتصادی

هایبخشی،آشفتگیظهورمسائلومشکالتِوسیعاجتماعیواقتصادی،مشکالتتوانشوند.می

زیان آثار از همه کیفیتزندگیبهسببکمبودهایفراوان، نزولسطحو جنگجمعیتیو بار

ختگیها،شرایطنسبتاًمناسبیرابرایافزایشآمیایننمونه(.7911:735گردد)ادیبی،محسوبمی

فراهممی رسمیبازندگیروزمره جبرانویرانیواثرگذاریسیاستِ هاوبرقراریشرایطِآورد.
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هاییاستهاوتواناییگذرانِزندگیمردموبرقراریمجددتعامالتبینافراد،نیازمندصرفهزینه

تعامالتبینفردیوبین اینحضور،طبعاً گروهیراکهدراختیارساختقدرتسیاسیاست.

تواندشناختوآگاهیبهاوضاعسیاسیدهدوازهمینمسیراستکهقدرتسیاسیمیجهتمی

به شرایطبرایتسلطیکایدۀ زیرا شکلوجهتدهد؛ سیاسیخصوصدرزندگیاجتماعیرا

هایبدیلفرصتیبرایرقابتندارند.شودوسایرایدهفراهممی

مغایربایکیازبیانگر«جنگشهرها»اصطالح نبرددرمناطقغیرجنگیوغیررزمیوکامالً

طورقطع،یکیتریناصولجنگ،یعنیرزمدرحوزهجبههوجنگ،است.درجنگشهرها،بهمهم

ولیطرفمقابلافرادواماکن تجاوزگراست؛ نیروهایمسلحاستکهبیانگرچهرۀ ازطرفین،

طورکلیدرتعریفجنگشهرهاگیرند.بهتحتتجاوزقرارمیاندکهمعموالًغیرمسلحوغیرنظامی

گیریازنیرویهایبسیارمؤثردراعمالتدابیرنظامیاستکهبابهرهیکیازشیوه»توانگفتمی

توپ وگاهیپایگاهخانههواییو بارانمناطقعمومیوهایموشکیبهمنظوربمبهایدوربرد

مقابلدرحوزهغیررزمیوباهدففرسایشارادۀطرفمقابلوتحمیلمسکونیواقتصادیِنیروی

صورتمی )جنگروانی( او به گیرداراده » 7931)یحیوی، دیگریاز51: بُعد جنگشهرها .)

عالوه،جنگروانیاستکهعالوهبرگستردگیوشدتتأثیر،پیامدهایماندگارترینیزدارد.به

دهدولذاباایجادترسووحشتشدیدهمراهاست.جنگقرارمیتماموجودیکجامعهراهدف

جاکهزندگیروزمرهشود.ازآنسیاسیواردمیبهعنوانواقعیتیبااولویتتامدرزندگیاجتماعی

دمملموس شرایطجنگنیزدستیترینو اثرپذیریاز در زندگیاجتماعیاست، از ترینناحیه

شودکهمردمبهترینپدیدهدرزندگیروزمرهمیجنگتبدیلبهملموستراست؛بنابراین،مقدم

آنمواجه دائمیبا اینجنگ،شکلروزانهو ارگانیسماجتماعیدر نتیجۀدرگیریتمام در اند.

می اثر اینارگانیسم نواحیِ سایر از زودتر عیارزندگیروزمره درگیریتمام به توجه با پذیرد.

در زندگیروزمرهنیزبهسیاستباجنگ، اختاللواضطرابدرزندگیروزمره، اینوضعیت،

دهد.بدینترتیب،فرموادیسیاستمتصلشدهومحتوایتعامالتوروندهایروزمرهراتغییرمی

گیردکهآگاهیسیاسیبرآمدهایجهتمیهایروزمرهبهگونهومحتوایتعامالتِافراددرروال

 عناصرِ نیز آن دراز سیاسیرا یکدستیِ اضطرابو پدیدارغلیظیاز اعضایعادیجامعه بین

دهدکهتجربۀآنهاازجهانهاقرارمیایاجتماعیرادردسترسسوژهکند.اینموقعیت،تجربهمی

کند.دراینوضعیت،باداللتی،تعیینمی«یجهاناجتماعیتجربه»سیاسترا،مشابهتعبیرشوتسیِ

رابطۀپدیدارشن در آنها معنای و ندارند ذاتخود در سیاستمعنایی و روزمره زندگی اختی،



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 78
 

کنشگرانباامرروزمرهوامرسیاسی،باتعبیرهوسرلازرابطهکنشگرباپدیدهواشیا،شکلگرفتهو

کههابرایننکتهداللتدارندسازد.تماماینگرمیرویدادهایسیاسیرادرتجربۀکنشگرانجلوه

بایدواقعیتازچشم دروابستگیبهسوژهاندازپدیدارشناختی، هاودرهایاجتماعیوسیاسیرا

هاپدیداروضعیتیسوبژکتیوبررسیکنیم.اینمهماستکهاینوضعیتوواقعیتچگونهبرسوژه

شود.می



  اهداف رژیم عراق از جنگ شهرها و نسبت آن با زندگی روزمره -ج
الملل،بمبارانمناطقمسکونی،درمصادیقومعاهداتمختلفیمنعشدهاست؛ازبیندرحقوق

هاوها،پروتکلها،اعالمیهجمله:کیفرخواستمنشورنورنبرگودادگاهتوکیووازطریققطعنامه

قطعنامۀکمیسیونعمومیکنفرانسخلع7311اکتبر51و7133ژوئیه53هایالههمورخهاعالمیه ،

)سالح ملل )7395جامعه جامعه این قطعنامۀ و ژنو7311سپتامبر91( چهارم کنوانسیون ،)

ها،رژیمعراقازجنگشهرهابهعنوانیکسیاستواستراتژیرغماین(؛اماعلی7313اوت75)

نظامیدرجهتتحققاهدافچندیازاینرفتاربهرهگرفتکهعمدهآنهاعبارتنداز:

ترینهدفرژیمعراقدرایناستراتژی،تضعیفروحیۀملی:مهمعيف اراده مردمي. تض1

اینموضوعبه ایرانیانبود. بهوارادۀ است. عراقیآمده جنگکراتدرسخنانرهبرانِ عالوه،

نه بهعنوانجنگیروانی، باسایرابعادجنگشهرها هایروانینظیرپخششایعاتواخبارتنها

بلکهتأثیراتآنبهدروغین،ه بهیاهووجنجالوجاسوسیهماهنگیدارد، مراتببیشتراست.

روزهایتاریخیوسرنوشت عراقدر میهمینجهت، بمبارانشهرها به اقدام برایساز، کرد.

هاییاستکهدرزیرحمالتشدیدازنمونه7911خرداد51نمونهراهپیماییروزجهانیقدسدر

هایمعمولِمگرفت؛اما،برعکس،اینوضعیتبااختاللکاملیکهدرروالهواییدشمنانجا

سیاستتبدیلمیزندگیروزمرهایجادمی زمینهمناسبکردبهنوعیبهمتحدِ تریراشد؛زیرا

آندرزندگیروزمرهوتعامالتروزانۀافراد جهتتعمیقنفوذسیاستوشرایطایدئولوژیکِ

 کرد.فراهممی

ازهای رزمي ايران يا جبران شكست الش برای خنثي کردن عمليات. ت2 یکی :

عملیاتمهم جهتخنثیکردن در سعیاینکشور جنگشهرها، هایتریناهدافعراقدر

دوموسومموفقیت اینموضوعدرمراحلاول، جبرانشکستارتشعراقبود. ایرانیا آمیز

همعنایورودوانتقالبخشیازجنگازصحنهنظامیشود.این،بجنگشهرها،آشکارادیدهمی
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هایرسمیجبهۀجنگبود.متعاقباینبهروندهایروزمرۀزندگیِغیرنظامیِخارجازمحدوده

ساحت بخشیازوضع، تبدیلبه زندگیروزمره، ارگانیسماجتماعیدر غیرسیاسیِ هایابتدائاً

شد.دراینچارچوب،اینفوذِسیاسترسمیمیهترینحوزهجنگودرنتیجه،یکیازنزدیک

می نظر ساحتبه اینجا زندگیاجتماعی)در سیاستو بینجنگ، مرزهایمرسوم که رسید

کم روالرنگمیروزمره( هریکاز امکانتشخیصغیرسیاسیبودنِ وشدندو هایروزمره

موجوددرآنهاکمترمی هدفاول،زمینهرابرایتغییرشد.اینوضعیت،درتجمیعباتعامالتِ

معنایزندگیروزمرهودگردیسیدرمعنایروابطکنشگران،هماهنگیهرچهبیشترآنباشرایط

ایدئولوژیکسیاستفراهممی آگاهیِ میو نظر به عبارتی، به کرد. جنگخودش»رسیدکه

رسیدکهنظامسیاسیرمی(؛بنابراین،بهنظ7932:11)کاظمی،«تبدیلبهامریروزمرهشدهبود

زندگیسیاسی اصلی سوژۀ به تبدیل جنگ، با متقابل تعاملی میدر ایرانیان ایناجتماعی شد.

بروضعیت،هم افزایشدادهوکیفیتآنرا زمانکمیتآمیختگیزندگیروزمرهباجنگرا

مانورنظامسیاسیبرایایجادشرایطبسیجایدئولوژیکواز میدانخارجکردنِافزایشظرفیتِ

تنهاسیاستدرگیرِیکفرایندمرسومنبودوازخودشکرد.بنابراین،نهرقبایسیاسیمتمرکزمی

ایایدئولوژیکجنگصرفاًرخدادینظامینبود،بلکهبیشترپدیده»رفت،بلکههمچنینفراترمی

کردند.جنگودعملمی(؛بنابراین،جنگوسیاستهردوفراترازخو7932:11)کاظمی،«بود

 ایایدئولوژیکدرزندگیروزمرهشدند.سیاستتبدیلبهپدیده

:یکیدیگرازاهدافعراقدرجنگشهرهاتضعیفتوان. کاهش توان اقتصادی ايران3

اقتصادیایرانبودکههمدرمناطقمسکونیشهرهاوهمدرمناطقاقتصادیصورتگرفت.این

غیرجنگبه نیروگاهمسطور انداختن کار از دلهره، ایجاد مردم، کردن بیکار با هایبرق،تقیم

کاهشتولیدوخاموشی ارتباطداشتوباعثافتجریانکارودرنتیجه، هایمکرروغیره

می خدمات کرد اعالم گزارشی در آسوشیتدپرس خبرگزاری راستا، همین در بمباران»شد.

صنعتیایهدف تشدیدکردههایاستراتژیکو تنگناهایاقتصادیرا و رانتوسطعراقفشار

 (.7931:13نژاد،)سالمی«است

مهم. تالش برای وادار کردن ايران به مذاکره4 اساسی: ترینهدفعراقدرترینو

چیزیکهبمباران تبدیلبهجنگیتمامعیاروغیرجنگشهرهاواصوالً ایجبهههایهواییرا

هایایراندرجنگزمینیوکوششبرایدرهمشکستنِیجلوگیریازپیشروینمود،تالشبرا

هایعراقوورودایستادگیِایرانبراثرفشارِروانیِجنگِشهرهاوپیامدهایآندربرابرخواست
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اواخر درمرحلۀحساسیازجنگیعنیدر دقیقاً جنگشهرها اینشرایط، در بود. بهمذاکره

 شود.عنوانیکاستراتژیآغازمی(به7311ریه)فو7915زمستان

:اینهدفبهویژهدرمرحلۀسومهای جنگ . کاهش اعزام نيروهای مردمي به جبهه5

اشنهفتهبود.وجودایننیرویانسانیکهازصادقبود؛زیراتوانعمدۀایرانیدرنیروهایانسانی

شیازتوانبسیجایدئولوژیکیبودکهازناحیۀشد،ناآنباعنوانبسیجیمخلصوباایمانیادمی

م تأمین سیاسی قدرت توسط روزمره زندگی انضمامیِ ازیتسخیرِ عمدتاً نیروها این شد.

شدندودرنوعیبسیجایدئولوژیکدروضعیتیاستعالییهایمرسومِروزمرهگسیختهمیحالت

هاییبودندشدند.اینقهرمانان،سوژهمیمذهبیتبدیلخصوصایدئولوژیکبهقهرمانانِملیوبه

دادایزیستهدرنزدایرانیانشکلمیکهرابطۀآنهابااعضایعادیجامعهوباسیاستبهتجربه

داد.هارادراولویتقرارمیکهآگاهیوشناختِایدئولوژیکدربارۀخودوسیاستواینسوژه

خودشموجباستعالیی اضاینفضا، شدوقهرمانانآننیزطراریزندگیروزمرهمیترشدنِ

قهرمانانِیکزندگیروزمرۀمختلشدهازناحیهجنگبودندکهمقتضیاینشرایطبودند.در

سوژه بسیجنیروهایمردمیوبرسازیِ ایدئولوژیرسمیبهمصرفِ هایاینموقعیتتاریخی،

اینمصرفهمتوسطسیاستایدئولوژیکمیسیاسی همتوسطاعضایاعمالمیرسید. شد،

سوها؛اما،اینیکوضعیتدوسویهوتعاملیبود؛ازیکعادیجامعهوهمتوسطخودسوژه

پرداختوازسویدیگر،سیاست،اعضایعادیایدئولوژیبهمصرفِسیاستوامرروزمرهمی

کردند.اسیمصرفمیهابودندکهامرروزمرهوامرایدئولوژیکرابهشکلیسیجامعهوسوژه

شناختو آگاهی، زیسته، تجربۀ سیاسیداشتکه توأمانمصرفیایدئولوژیکو امرروزمره

هایسیاسیراهاودگرگونیگیریکنشمنابعدردسترسِنیروهایاجتماعیمختلفبرایشکل

ونخبگشکلمی درآگاهیاعضایعادیجامعه جهانروزمره اینشرایطسیاسی، در انداد.

سیاستکاریزماتیکِ تاریخیمناسبیبرایتعمیقوگسترشنفوذِ زمینه و سیاسیپدیدارشده

والیه بطنجامعه میبندیدینیدر شرایطتاریخیمناسبیبرایتسلطهایآنمهیا پس، شد؛

ینکاریزمایسیاستبرمنابعِگذرانوتعاملِروزمرهافرادوجهتدادنِآگاهیآنانفراهمبود.ا

جبهه نیروهایمردمیبه اعزام سببتسهیلِ سرچشمههایجنگمیوضع، یکیاز و هایشد

گونهشودکهبدانیم،همانشد.اهمیتاینموضوعازآنجابیشترمیتجربیقدرتمحسوبمی

(.این،7913:972)کوزر،«مسئلۀسرچشمهقدرتیکمسئلهتجربیاست»کهوبرنیزمعتقدبود،

جنگیکموقعی درصورتموفقیتعراقدر برایقدرتسیاسیبودکه تجربیماندگار تِ
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شهرهاواثرگذاریبراعضایعادیجامعه،رابطهبینزندگیروزمرهوسیاستنیزدچارتغییر

شد؛اماحمالتعراقتوانِالزمرابرایاینامرنداشت.می
 

درصورتیکهتوانایرانوع. تشديد فرسايش جنگ6 راقباادامهجنگشهرهاتحلیل:

بهمی آن حالتفرسایشیدر ایجاد طرفینجنگو ماندن بازنده مبنیبر کسینجر ایده رفت،

نزدیکواقعیتنزدیکمی خود پایان به طرفپیروزی جنگبدون شرایطی، چنین در شد.

بهمی اینمسئلهدرمراحلپایانیجنگشهرها درگبودهایبزرشدتموردتوجهقدرتشد. .

توانسترابطهافقیوعمودیِصورتایجادوضعیتفرسایشیدربیناعضایعادیجامعه،می

حتی و بگشاید جامعه اعضایعادی رویآگاهی به متفاوتی تجربی وضعیتی در سیاسترا

گونهکهوبرنیزباورموقعیتدولتوسیاستکاریزماتیکرانیزبهچالشبکشاند؛چراکه،همان

ازمردمیکهروابطوکنشنامیموجودفیچهدولتمیآن»د،دار هایشانواقعیترانفسهجدا

اما،ازآ7931:712)کرایب،«سازدنداردمی نجاکهآگاهیسیاسیاعضایعادیجامعهزیر(.

االذهاناعضایجامعهشکلتأثیرکاریزماییواقعیواصیلبودتصوریازچنینفرسایشیدربین

فت.نگر



 پیامدهای جنگ شهرها -د
بی باعث تحمیلی جنگ اجتماعی، تبعات زمینه مناطقدر در اجتماعی و اقتصادی ثباتی

هایکشورکوچیمتخصصانونخبگانهمبهخارجازکشوروهمدربیناستانزدهوبرونجنگ

 اردهائی، )قاسمی 7911شد :11 همچنین، می(. اجتماعی مشکالت ازجمله مهاجرتتوان به

ها،فقروبیکاریاشارهها،فروپاشیبسیاریازخانوادهسرپرستشدنبسیاریازخانوادهگسترده،بی

گیرمردمشد.عالوهبراین،مهاجرتاجباریبسیاریازمردمشهرهاوروستاهایکردکهگریبان

ماعیفراوانیبرایآنهامرزیایرانکهاولینقربانیاناینحمالتبودندموجبایجادمشکالتاجت

حاشیه گسترش شخصیتی، و فرهنگی دوگانگی ایجاد شهرهایشد. جمعیت گسترش نشینی،

هایپراکندهپذیروکمبودخدماتوامکاناتمتناسبباجمعیتِافزودهشدهونیزدرگیریمهاجر

ساسآماربرامیانمهاجرینوساکنانبومیاینشهرهاوبروزبزهکاریازجملهاینآثاراست.

نفربودکهازاینتعداد7،179،123تعدادکلمهاجریندرشهرهایایران7911موجود،درشهریور

درصدمردهستند.همچنینمطابقاینآمار،تعدادخانوارهایخودکفای11/13درصدزنو52/21
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 (.7911:551درصدبودهاست)نوذریومیالنی،17/11آوارهشدهدرجریاناینحمالت

بهراه راهکسبدرآمدمردممهاجرنیزتغییرکردودرمواردیحتیآنها هایعالوهبراین،

کند:خالفجهتکسبدرآمدمتوسلشدند.دراینزمینهحجازی،استاندارخوزستان،تأکیدمی

ازجملهموادمخدر"تنهایی"هایغیرمجازبرایپرکردناجتماعینشدن،رویآوردنبهجایگزین»

ومشروباتالکلیکهدربسیاریازمواردبهدلیلترسازحمالتدشمنویاازدستدادنعزیزی

گونهناپذیرافرادساکندرایندهدازمسائلاجتنابشود،رخمیکهموجبخألعاطفیدرفردمی

یوخصوصبسیاریازجوانان،کهبرایتسکینآالمروحشهرهاست.بسیاریازشهروندانما،به

عاطفیخودبهسمتاعتیادرفتندزندگیخودرادراینراهفناکردندوحتیباتأثیربرکودکان

(.7911:71)رحیمی،«سوزمتأثرکردندخود،نسلبعدرانیزازاینحمالتخانمان

بهدلیلحملهرژیمعراقبهشهرهادر اگربخواهیمآثاراقتصادیمترتببرجامعهایرانرا

توانگفتحمالتبهشهرهادرظاهربیشازهرچیزبنیادهایگیریکلیبیانکنیممینتیجهیک

می پیامداینوضعیترا دچاربحرانکرد. جوکرد:تتواندرمواردزیرجساقتصادیکشوررا

واردشدنخساراتفراوانکهبازسازیآننیازمندصرفهزینهباالییبود،افزایشبیکاریکه

گذارانازکشور،هاوفرارسرمایهشود،خروجسرمایهنمعضلیکجامعهمحسوبمیتریمهم

بیکاریبسیاریازجوانانمتخصصیا نخبگانعلمیبهکشورهایدیگر، مهاجرتبسیاریاز

ایزیستهدرتواندنشانگرتجربه(.اینوضعیتمی7911:75کشتهشدنآنهادرجنگ)رحیمی،

هایبعدیمتأثرایرانیانباشدکهآگاهیآناندرقبالِسیاسترانیزدردورهحافظهتاریخمعاصر

اصیلبر سیاستکاریزماتیکِ تسلطتامیکه با زیرا، است؛ وکرده کلیتروندهایروزمره

االذهانیاعضایعادیجامعهداشت،هرگونهعملکردآنبانوعیمشروعیتوپذیرشفضایبین

االذهانیجامعهوجودهایبدیلبرایورودبهفضایبینرصتیبرایایدهاجتماعیمواجهبودوف

هایبعدیبهاینمطلبهایجامعهایرانیدردورهنداشت.اینبدانمعناستکهبرخیازسوژه

سیاسیِ تسلطآگاهیِ زیر دوران آن در آنان روزمره عملکردِ آگاهیسیاسیو پیبردندکه

در است. زمیندنبالمیایدئولوژیکیبوده در اجرایعملیاتنظامیرا ایران کرد،حالیکه،

ریزیکردهبود.پسازآزادیخرمشهر،عراقحملهبهعراقحملهبهمناطقغیرنظامیرابرنامه

ویژهحملهشهرهاراازسرگرفتوحملهبهجزیرهخارکراآغازکرد.حملهعراقبهشهرها،به

خ دزفولوحمله اولجنگبهمپارهموشکیبه دوره در مناطقمسکونی، دیگر و اهواز ایبه

می انجام متناوب افرادصورت و مسکونی مناطق به حمله رمضان، عملیات آغاز با اما شد؛
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درماهغیرنظامیبهشکلیگسترده مناطقصنعتی،7912هایشهریورومهروآبانتجدیدشد.

هایهواییقرارمسکونیوعملیاتیزیرشدیدترینحملهکارگری،اقتصادیونفتیونیزمناطق

کرد:یکیهدفکوتاهمدتکهعبارتبودازگرفتند.عراقازایناقدامدوهدفرادنبالمی

اجرایعملیاتسرنوشت ارزیوجلوگیریاز منابع انهدام هدفبلندمدتکه دیگری، و ساز

لفتمردمباجنگودرنتیجه،تسلیمجمهوریدرآمدکشوروبهستوهآوردنوبرانگیختنمخا

(.7912:7بود)حیدریان،بسبهنحوِمطلوبرژیمعراقآتشاسالمیوپذیرش

دستکهنظامهایتهیایهمچونتودههایاجتماعیانقالبی،حتیالیهدراینوضعیتجنگی

فرصتیبرایطرحمطالباتکردنیزحاشیهراندهشدهوسیاسینوپاخودراحامیآنهاتلقیمی

،جلوگیری7911گیریجنگایرانوعراقطیدههاشغالسفارتآمریکاواوج»خودنداشتند.

تحتعناوینیچوناتحادملیجملهتهیازفعالیتناراضیانداخلیمن امنیتدستانشهریرا ،

ضدامپریالی مبارزۀ و بودملی کرده آسان ستی » 7939)بیات، :513 این در نوعی(. به که فضا

جنگی جنگوسیاستبهزندگیروزمره،اقتضایوضعیتِ تاریخیبود،باتوجهبهکشیدهشدنِ

هایفعالیامنفعلبهزندگیروزمرهراایشکلگرفتندکهنگرشزدههایآوارهوجنگجمعیت

شدند.فعالمیها،افرادوتعامالتزندگیروزمرهازسوییمنفعلوازسوییکرد.سوژهمتأثرمی

سیاستدرآگاهیآنان، پدیدارشدنِ ایدئولوژی، اثرگذاریومصرفِ دسترسآنها، منابعدر

رابطۀآنهابایکدیگروباسیاست،معنایسیاستزیرتأثیرآوارگیروزمره،سیاستکاریزماتیک

فضایبین االذهانیجدیدیشکلمیایدئولوژیکو همزمانکاریزماتیک، انقالبی،گرفتکه

استرس سوبژکتیو، رسمیواضطراری، بدیلیبرایسیاستِ اینمنظرکه از تجربیبود. و آور

می نداشت، نگرشایدئولوژیغالبآنوجود و افراد هایسیاسیآناندچارتوانگفتسایر

بدیل با مواجهه فرصتیبرایآشناییو نیز اعضایعادیجامعه و شده هایانفعالگریزناپذیر

فضایبینا بنابراین، ایدئولوژیرسمینداشتند. االذهانیوآگاهیوشناختجتماعیوسیاسیِ

سیاست،خودیکه ارتباطبا آمیختگیزندگیآناندر ازجانبدیگر، اما انگارویکدستبود؛

رابرایحضوربیشتروضعیتروزمرهباوضعیتجنگیواضطراراجتماعیوسیاسیناشیازآن،

میهتوده فراهم آنها ایدئولوژیکِ فعالشدنِ سیاسیو صحنه در کها بود معنا اینبدان کرد.

هایپایگاهاجتماعیِساختسیاسیجنگعاملمهمیدرجهتبرانگیختنِاحساساتوحساسیت

هایاجتماعی،ذهنی،هویتیوهابود.دراینچارچوب،ویژگیوبهحاشیهرفتنِمنتقدینوبدیل

ب ایپدیداروفعالودراتحادباخصوصیازساختاراجتماعیایرانبهگونههایبهخشسیاسیِ
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هایاجتماعیوسیاسیِارگانیسماجتماعیرابهحاشیهشدکهسایرالیهقدرتسیاسیتقویتمی

سوکرد.اینفعالبودن،ازیکبردهوفرصتپدیدارشدندرعرصهسیاستراازایشانسلبمی

هایتاریخیجدیدیراپیشرویآوارگاننظامسیاسینوپابودوازسویدیگر،تجربهمطلوب

شهرهایمیزبانآنهاقرارمی هاوپیامدهایآنبرایداد.درادامهبهاینتجربهجنگیوجمعیتِ

پردازیم.ایرانیانمیهزندگیروزمر



 تجربه مهاجرین و مهاجرپذیران  -و
اینازپیامدهایجنگشهرها مهاجرتازشهرهایغربیبهشهرهایشرقیومرکزیبود. ،

شناختیدرشهرهایمهاجرپذیربرایمهاجرانموضوعسببآشکارشدنبرخیتعارضاتجامعه

محیطجدید،می انزوایاجتماعیمهاجرانجنگیدرمقصدوانطباقنشدنبا اینراستا در شد.

هاوهنجارهایغالبدراجتماعبرایمهاجرینیکهباارزشپذیریازجملۀاینپیامدهابود.انطباق

بهمکانیواردمی اینانطباقزمانیکهاشخاصمنزلتاجتماعیوبهدلخواه شونددشواراست.

گردد.شاناجباریباشد،بهمراتبدشوارترمیشاندچاردگرگونیشدهومهاجرتوضعاقتصادی

)مطالعۀرجب زدگانهایواقعدرتهرانکهبهجنگنانیکیازساختمان(بررویساک7917نیا

اختصاصیافتهبودنشاندادکه:ساکنانساختمانبااهالیمنطقهرابطهچندانخوبیبرقرارنکرده

صورتحاشیه به و میبودند زندگی شهر درون در مطالعاتکردند.نشینانی نوع این واقع، در

دارشناسانهدارند.بیشترینشباهترابهمطالعهپدی

میمصاحبه اعالم شوندگان می»کردند: شکایت همه صف میدر و گرفتارکنند گویند

شدهزدهجنگ اندها تعلیقپیش«. پساز نگرشیپدیدارشناسانه، با واقع، پیرامونانگاشتدر ها

مهاجران از باز آغوشی با مناطق این اینکه بر مبنی مهاجرپذیر مناطق ساکنان استقبالبینش

آمیزمیانمهاجرانومهاجرپذیرانوجودداشت،درمرحلۀکردندومناسباتیدوستانهومحبتمی

گزاره از که هستیم متکی نومینالیسم نوعی به مصاحبهدوم عبارتی به و کیفی نیمههای های

آید،هایزیادیبهعملمیسازیم.هنگامیکهمصاحبههایکلیمیمندوعمیق،گزارهساخت

زدهاداردیاگزارۀبعدینیزگزارهفوق،حکایتازباوریعمومیدربارۀجنگشویممتوجهمی

 است: شدهخوزستانی»چنین باعثگرانی اندها پژوهشرجب«. همان ادر آورده ستکه:نیا

نمییک» ول را شهرتان جرئتداشتید خانمیگفتاگر کردیدبار دستگزاره«. در،هااین

پذیران،اماپدیدارشناسیبهدنبالمبتنیاستبرنومینالیستیککردنتجربۀزیستهمهاجر،قتحقی
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تماموجوهحاضروغایبازنظراست دراینرویکردبایدبه،بنابراین؛بهآشکارگیدرآوردنِ

.ازکردمندمهاجراننیزتوجهجدیساختهایعمیقونیمههایکلیازمصاحبهساختنگزاره

نظرتاندرزمینۀبرگشتبهمحلزندگی تانچیست؟تقریباًقبلیایندیدگاه،درجوابپرسشِ

برخیازجواب همگیموافقبازگشتبودند. بدینصورتبودهاست: باالخرهبرمی»ها گردم،

دانیم.کمداشتهباشیموزیادهمهرامیوآمدداریم،کمشناسم،رفتآنجابهتراست،اهالیرامی

قرضمی نمیاینجدهند، آدم داد به کسی »رسدا خاطراتزندبرمی«. تمام چون امگیگردم،

بینم.هراشخاطرهاست،هرشبخوابخرمشهروکوچهوخیابانشرامیشهجاست.هرگونآ

.(11-7917:19نیا،)رجباشخرابشدگوشهشهرمگذشتهمناستکهالبتههمه

نگرشپدیدارشن نبایددرچارچوبِ رویاسانه یکوجه وجهبه دیگر به و التفاتآورد ها

هایغایبازنظرنیزبهنماییهستیمبهدیگرجنبهآورندگیزمانکهدرحالرویماهمنداشت.

در"هرگوشهشهرمگذشتهمناست"شودکهوقتیدرمصاحبهمذکورگفتهمیآوریم.میروی

شویم.این،بدینمعناستکهآرزویییبتحویلپدیدارشناختیمیواقع،ماازامرحاضربهامرغا

اوضاعجنگیآن و دارد مهاجرانوجود مبدأ شهرهایبرایبازگشتبه بیگانگیاینجا، بر جا

شهرودیارخود منجربهیگانگیبیشتریبا همچنینایناحساس، ارجحیتدارد. مهاجرپذیر،

االذهانآنانمبتنیبرآوارگیو،تجربهزیسته،آگاهیوبینگردد.بهعبارتیهامیزدهبرایجنگ

همسان به مربوط وضعیت، این است. زندگی جدید فیزیکی فضای قبالِ در سازیبیگانگی

جنگیبودکهباتجربهزیستۀشهرهایمیزبانآنهاتاحد ساکنانشهرهایموردتهاجمِ تجربیاتِ

عاملاجتماعی،اوضاعروزمرۀجدیدیرابرمهاجرینمهمیتفاوتداشت.اینشرایطِزیستوت

کردکهبیگانگیبرایآنهاوورودعنصرناآشناونامأنوسبهحیطهروابطپدیداروتحمیلمی

هاباشهرزدهروزمرهبرایاهالیشهرهایمیزبان،عنصرغالبدرآنبود.احساسیگانگیجنگ

ر امر نوعیفراروندگیاز امرغایبِخودشاننشاناز ورجوعبه حادثومتحولشده وزمره

تاریخیوموجوددرخاطرهنوستالژیکِگذشتهداشت.تجربهمهاجرانوآوارگانبهامرروزمره

می زندگیاعضایعادیمعنایجدید برسازیِ و زندگیروزمره در روابطکنشگران که داد

جهتمی دراینتجربجامعهونهنخبگانسیاسیرا االذهانیبینتماماعضایه،فضایبینداد.

برخوردهاییمیانمهاجرینوبرخیاهالیشهرهایمیزبان جامعهیکساننبودوبههمیندلیل،

کرد.بروزمی

جنگ واقع، مضمحلشدندر و شهر زندگیدر شدن روزمره روندِ یکمعنا، به شهرها
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اینموقعیت،تولیدمعناهویتبومیدراینفرایندروزمرگیرابهچالشکشیده وبرایساکنانِ

کهبهشهرخودبازگردندکهایننیزمؤیداندهمچنیناکثریتمهاجرانتصمیمداشتهکند.می

ازگزارهایده سازیما بنیانیپدیدارشناختیمیهایپیشیناست؛ با کهبنابراین، نمود توانادعا

هایهویتوانسجامملیموجدتحکیمپایهااحساسیگانگیباشهرخوددردورانجنگشهره

جنگمی طول در )رزاقیشود 7913فر، سیاستکاریزماتیکرا(711: نسبتبه واگرایی و

بهناممکنمی اینهویتوانسجامِ آنمیکرد. قدرتخصوصِ مدنظرِ توانستدرگونهخاصِ

بدین باشد؛ متقابلداشته نفوذ امرروزمره، درون در یکدستیِسیاسی، و مؤیدانسجام که معنا

چارچوب اجتماعیدر ارگانیسم اینوضعیتسیاسیِ در دهه»هایرسمیبود. ایران 7911در

درزندگیروزمرهبود.مطابقاینقاعده،«امرغیرمعمولی»ساختارایدئولوژیکمتمایلبهترویج

شدفاصلهبگیردشتلقیمیارزآدمیبایدتاجایممکنازامرمعمولیکهنجس،سکوالروبی

تالشبرای هرگونه نتیجه، در شود. بدل کامل، انسان ایدهۀ معمولی، فوق انسان به بتواند تا

(.دراین7932:759)کاظمی،«معمولیبودنومعمولیرفتارکردنبهمعنایکنشسیاسیبود

کل سیاستدر فضایمناسبیبرایتعمیقنفوذ اضطراب، و اضطرار زندگیایرانیاندورانِ یتِ

سیاستِ بدینترتیب، بود. زندگیروزمره تسخیر نیز ایننفوذ اولینمنطقه بودکه فراهمشده

برایاعضای بازسازیشده واحدِ جامعۀدرحالاضطراربرسازندهوپدیدارکنندۀیکهویتِ

عادیجامعه،بهمثابهیکیازاهدافاولیهسیاستوقدرت،بودهاست.



 جربه مورد حمله واقع شدگان و شاهدان عینی ت -ه
پیشانگاشت تعلیق پساز پدیدارشناسانه، نگرشی موردبا واکنشغیرنظامیان پیرامون ها

خودخستهشده شهروسکونتگاه ادامهحمالتبه از اینکه مبنیبر برابرتجاوز اندوتسلیمدر

هایکلیدستیابیم.اینتدبیربهگزارهدهند،بایدمتجاوزرابرایقطعاینحمالتترجیحمی

بودوبههمیندلیلیکیازنتایجمهمآنبایستمعطوفبهوضعیتِانضمامیجامعهمیاصوالٌمی

گشت.بهنفوذِفزایندهدرزندگیروزمرهوتقویتِبسیجِایدئولوژیکتوسطقدرتسیاسیبرمی

-تسلیم»بیشترحکایتازآنداردکهباوربههاومشاهداتباطوالنیشدنجنگشهرها،گزاره

ناپذیری تطبیق« به و شده فراگیر قربانیان جدر اوضاع با کهپذیری نحوی به است؛ رسیده دید

ابرمردمواردکردهاست،دررغمفشاریکهجنگشهرهعلی»نویسد:گرناظربرماجرامیگزارش

جریانطبیعیکارهایموقتی،باوجودتوقفطورعادیجریانداشتهاستوشهرزندگیبهسطح
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توانستبدانهاوخبرهامیدستگزاره(.این79/75/7911)روزنامهکیهان،«شودازسرگرفتهمی

زندگیروزمرهمعنیباشدکهروال ناظریناند.بهلحاظشکلیتغییرنکردههایضروریومعمولِ

خبرنگارخارجیهمدرتوصیفخودازاثراتجنگشهره برصحتاینگزارهاذعاندارند. ا

بیسی» بی رادیو دراین« بغداد میدر باره کوتاه»گوید: دقتودر دلیل حمالتبه مدتاین

ویرانگریبسیارمؤثربودهاست؛امااستمرارحمالتموشکیعراقاثرمعکوسداشتهاست؛زیرا،

شنویموآنایناستکهکنندمیزکشورسفرمیهاییکهبهخارجامرتباًیکموضوعراازایرانی

برخواسته دولتخود پشتیبانیاز زمانیبه هر بیشاز ایراناکنون استمرارمردم نتیجه تنها اندو

«ترشدنمردمدرادامهجنگباعراقبودهاستحمالتموشکیعراقبهشهرهایایرانمصمم

 7935)ایزدی، اینمی535: مطلوبازسیاستتوانستبهمعن(. نسبتاً اینوعیآگاهیوشناختِ

شد.خبرنگارباشدکهبابسیجسیاسیِاعضایعادیجامعهازمسیرِتسخیرزندگیروزمرهحاصلمی

کند.تأثیربودنانفجارهایموشکیبرمردماشارهمیهایخودبرکمدرگزارش«گاردین»روزنامه

هاییازساکنینشهرمدعادیمردمدرسطحشهرومصاحبهوآاستناداینروزنامهبرجریانرفت

کنندازقبیلیکرانندهتاکسیکههارابرجستهمیاستکهاهمیتمقاومترزمندگاندرجبهه

می اینحمالتنشانمی»گوید: بسیارخوبعملکردهتمام جبهه در نیروهایما اندودهدکه

(.ایناوضاعواظهاراتِمعطوفبهآن7935:539)ایزدی،«صدامازدستآنهابسیارعصبانیاست

نشاندهندۀفرارویجنگ،سیاستوزندگیروزمرهازحدودشناختهشدهخودشانوترکیبآنها

هایاستعالییوهایملموسِومادیبهسمتنوعیایدهبایکدیگراست.زندگیروزمرهازپدیده

استنیزمتعاقبپیامدهایجنگبرایارگانیسماجتماعیبهاتصالبهایدئولوژیسیاسیرفتوسی

استعالیی شرایطبهتریبراینفوذ اصوالً جنگبا»ایدئولوژیکدرزندگیروزمرهدستیافت.

ازجنسمعنویتورستگاری.خودوعده ازسنخعدالتوآزادیبلکه نه اما هایجدیدآورد،

انقالبرااحساسیداد،امااینجنگبودکهپروژهاگرچهانقالببهجنگتحمیلیرنگوبوی

«جهانیجهانیبدلساخت:سخنبرسرعلوطبعورستگاریبودنهزندگیبهترواینایآنبهپروژه

(.7932:19)کاظمی،

 در آشکارگی به دنبال به است؛پدیدارشناسی نظر از حاضر غایبو وجوه تمام آوردنِ

تجرب به باید بنابراین، اینزاویه از التفاتداشت. آوارگانجنگینیز تبعاتو»ۀ از شدن دور

خساراتجنگشهرها درگزارشیازمهم« مؤیداینگزاره است. مهاجرانبوده تریندغدغه

جاده از اینوضعیتیکی تهران خروجی های است: آمده خودروعده»گونه از اصوالًایی ها
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ندارند،نسبتقابلتوجهیازمهاجرینتهرانیقصددارندبههرایرابهعنوانمقصددرنظرنقطه

هایغربوشمالغربیتهرانازخودوخانوادهخودرفعصورتممکنبااقامتدرمسیرجاده

(.7935:771)ایزدی،«خطرکنند

ایکهباخودرویمعیوبوهفتنفرازوگویگزارشگرباپدرخانوادهگزارهفوقدرگفت

کرجدرحرکتاستبستگ بهسویبزرگراه ،انخود است؛ دانمبهکجانمی»بهخوبیهویدا

درعین«.کنیم.بههرحالازموشکخوردنبهتراستکنندماهممیروم،هرکاریبقیهمیمی

ناپذیریومیلبهمقاومت،درجوِغالبآنبرهه،ایننگرانیحال،غلبۀگزارۀاول،باوربهتسلیم

ایموافقباآیاگریزآنهاازشهرکارِمثبتیاستیابایدپدیده»برایدستهدومبوجودآوردهکهرا

گروهیایندلواپسیراداشتندکهبا»(یا7935:771)ایزدی،«اقداماتضدانقالبیتلقیشود؟

ناصوالًهیچمهاجرتموقتیازتهرانآنهارادرمظاناتهامترسقراردهد،زیرادولتومسئوال

گونهبابینشی(.پدیدارشناسی،این7935:773)ایزدی،«اندایبهحسنوقبحاینکارنکردهاشاره

دهدکهآشکارکنندهوجوهآورندهبهرویۀاجتماعیجنگشهرهابهمانشانمیجانبهورویهمه

گزاره گذاشتن مداقه به طریق از رویداد این غایب و حاضر که است مصاحبههایی هایدر

.آیندساختمندوعمیقبهدستمینیمه

شوداستنتاجکرداینهایموجودمیهایمستخرجازمصاحبهآنچهازاینوضعیتوگزاره

استکهجنگ،امرروزمرهرابهسطحسیاسیوامراجتماعیرابهامریسیاسیتغییردادهبود.

ترزاوسیاسیزندگیاضطراری،غیرعادی،استرساینوضعیت،ماهیتزندگیروزمرهرابهیک

هایخصوصجنگشهرها،مطلوبِنظامسیاسینبود؛اماروالداد.اوضاعجنگ،بهتغییرمیشده

شرایطیحرکتمی دادکهحضورزندگیروزمرهوتعامالتوآگاهیموجود،آنرابهسمتِ

غیرسی ایدئولوژیکدرتمامزوایایابتدائاً تسهیلمیسیاستِ زندگیروزمرۀمردمرا کرد.اسیِ

انقالبیبود.اینموقعیت،شکلومحتوایایننکته،مطلوبوهدفِساختسیاسیِایدئولوژیک

جهتمی را یکدیگر با افراد روابطاجتماعیِ زندگیتعامالتو باعثپدیداریِ اینفضا داد.

گونه به میروزمره ویژگیای که میشد نشان را خواستهایی تبلورِ که آرمانداد و هایها

ایدئولوژیکِسیاستِرسمیبودواینکبهمددجنگبرزندگیروزمرهتسلطیافتهبود.زندگی

زندگی نوعیاز واقع، در و ایدئولوژیکشده سیاستِ حیاتخلوتِ تبدیلبه اجتماعیمردم

تَعَیُ همگانرا دراینزمینه،فرصتینمیسیاسییایدئولوژیکبودکهالگوهایرفتاریِ بخشید.

هایغالببربدیلبرایالگوهایرفتاروتعاملِسیاسیوجودنداشت.بااینتسلط،مفاهیموایده
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ساختسیاسی،تجلیآگاهیوخودآگاهیاینساختوعناصرآنونیزاعضایعادیجامعه

یزوکاریزمایاصیلوواقعیترینآنهاایدئولوژیمتمادرعصرتاریخیخویشبودندکهعمده

به کاریزماوایدئولوژی. اینآگاهیهمناشیازوضعتاریخیخاصیبودوهمزیرتأثیرِ بود.

می اعضایعادیجامعهوعبارتی، تجربیِ هماهنگدانشوشناختِ توانگفتکهحاکمیتِ

ایدئولوژیکِسیاسترسمیشکلگرفتهبود.دانشوشناختِکاریزماتیک

 
 گیری نتیجه

پژوهشیمقدماتیدربارۀرابطهسیاستوزندگیروزمرهدرایران،درقالبجنگشهرها،در

بهجاییدارشناسیایناستکههایپدازمزیتاینمتندرچارچوبیپدیدارشناسانهمدنظربود.

 متمرکزمیکلیتبرتمرکزبربخشیمجزا پدیده اینچارچوب،شوند. وجستجویمعانیدر

دهدکهروشکیفیاجازهمیاین.اولویتداردگیریوتبیینآنهااندازهبرهایتجربیاتجوهره

 نماید. تمامیهویدا به خودرا اینموضوعپژوهش، کهپژوهشپدیدارشناسانهعبارتاستاز

وهررنظدهایافرادمرتبطباپدیدهمورهایشخصیورفتارها،ویژگیایازپدیدهفرایندپیچیده

بهکردوتوانازراهتحلیلتجاربزندگی،بهترفهمنوعمفهومدیگریدرخصوصآنرامی

کنندگاندرتحقیقدستیافت.هایگردآوریشدهازمشارکتزطریقدادهنوعیبینشا

تجربه شناختیا پیامدهادر ادراکاین که بدانیم باید جنگشهرها اجتماعی پیامدهای

صورتمستقیماست،درستبهایندلیلکهدرهرلحظهتنهابخشیازاینعینیتبههمیشهناتمام

می میداده تنها ما بنابراین، شود؛ ابعادیتوانیم شناختی موضوع از را عنوان پیامدهای»به

ما«جنگشهرهاوسیاسیشناختیجامعه برایزندگیروزمرهتجربهکنیمکهازدیدگاهکنونیِ

هایدیگریازموضوعشناختکهبینیم،بهوجهتند.ماهنگامیکهآنوجوهرامیپذیرهسرؤیت

رویمیهمباشندازنظرپنهانمی ما میآوریم. بینیمکهبهنظرهموارهچیزیبیشازآنچهرا

دادهمی.آیدمی بهما اینپیامدها آنچههنگاممواجههبا آمیزهبهلحاظعینی، ایاستازشود،

همرویآوردیوجوه اما غایب، و واحدحاضر آنِ در پیامدهایاجتماعی7که سیاسیهستند.

ایازحضوروغیاباست.جنگشهرهابهمثابهموضوعشناخت،شاملآمیزه

آوردهایپریاخالیاست.بدینمعناکهایازرویماازنظرذهنی،ادراکورؤیتما،آمیزها

هایدیگربههاییازآنبهآنچهحاضراستوبخشاست،بخشکنشادراکیمانیزیکآمیزه
                                                                                                                                               
1. Cointend 
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جنگشهرها،رویآوردهاست.بااینوسیاسیآنچهغایباست،یعنیدیگرپیامدهایاجتماعی

 وصف، زندگیروزمره،بهجنگ، سببفراروریارگانیسماجتماعی، طورخاصجنگشهر،

ابتدایی مساعدوشدشانمیجنگوسیاستازحدودهستیِ پیامدینسبتاً اینموضوع، اعالم.

هایاجتماعینیزنشدهبرایسیاسترسمیداشتکهمطابقآنوباتسخیرزندگیروزمره،سوژه

گرفتندوبدینطریق،ظرفیتتریدردسترسواستفادۀسیاسترسمیقرارمیبهشکلراحت

درنهایت،یافت.زمرهافزایشمیبسیجایدئولوژیکدرسطحسیاسیازمجرایتحولزندگیرو

یافت؛براثرشرایطاضطرارناشیدادوارجاعمیاینکهامرروزمرهبهچیزیجزخودشارجاعمی

یافتوهمچنین،ازجنگوانقالبوسیاستکاریزماتیک،امرروزمرهبهامرسیاسیارجاعمی

االذهاناعضایعادیجامعهبهسیاستدراینشرایطتاریخی،امرروزمرهبهناچاردرفضایبین

طورتوأمانهمامرسیاسیبودوهمامرایدئولوژیککهداد.درنتیجه،امرروزمرهبهارجاعمی

زوایایزندگیسوژه جهتمیسراسر میهایانسانیرا را ایناوضاع مبدأداد. عنوان به توان

آمیختگیسیاستوزندگیروزمرهدرپویشتحو التاجتماعیوسیاسیایرانتلقیتاریخیِ

کرد.
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 فارسی -الف
،تهران:مرکز(71روزشمارجنگایرانوعراق)عملیاتوالفجر(،7935ایزدی،یداهلل،) -

 اسنادوتحقیقاتدفاعمقدس.

- ( مهدی، سده، 7911ادیبی نظامیجامعه(، نیروهای جنگو انتشاراتشناسی تهران: ،
 ها)سمت(.نکتبعلومانسانیدانشگاهسازمانمطالعهوتدوی

- ( حسن، بودالیی، و محمد سید 7931اعرابی، پدیدارشناسی»(، تحقیق ،«استراتژی
 .11ماره،ش71،سالشناسیعلومانسانیروشفصلنامه

،مترجم:اسداهللدستاندرایرانهایخیابانی؛جنبشتهیسیاست(،7939بیات،آصف،) -
 تهران:پردیس.نبویچاشمی،چاپسوم،

)زمستان - زهرا، درایران»(،7911رحیمی، «بررسیآثاروتبعاتجنگشهرها فصلنامه،
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