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1.Introduction 

This research employs a comparative study design to analyze the 
political, sociological, and psychological impacts that Iraq-Iran and 

Iraq-America war had in shaping the literary and narrative approaches 

that Iranian and American female war memoirists use. Employing 

Bertrand Westphal’s approach of geocriticism, this paper examines 
two female war memoirs that are specifically concentrated on two 

cities of Khoramshahr in Iran and Fallujah in Iraq: One woman’s war: 
Da (2008), narrated by Zahra Hoseyni, and Rule number two: Lessons 

I learned in a combat hospital (2012), written and narrated by Heidi 

Squier Kraft. This paper aims to demonstrate that the existing and 

mostly male-centred narratives of Iraq-Iran and US-Iraq wars, due to 

their aspatial lenses, are unable to represent the reality of war. In other 

words, existing war narratives are mostly one-dimensional and, 

therefore, distort the reality of war. The geocritical approach 
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demonstrates that how the spatiality of two mentioned war memoirs is 

appropriate to go beyond the dominant male-centric narratives. 

 

2. Methodology 

Geocriticism is a way of perceiving hyperspaces and real spaces, 

which can be regarded as a new approach in the perception of place in 

a new sense and altering the conventional ways of recognition. 

Geocriticism is a method of literary analysis that incorporates the 

study of geographical spaces, which considers all writing as a map. 

Bertrand Westphal argues that space is more important than time and 

geography is more important than history. Emphasizing the necessity 

of utilizing three elements of geocriticism namely multifocalization, 

polysensoriality, and stratigraphic vision, allows the authors to grasp 

the space of war in its spatio-temporal totality. This method, in fact, 

provides us with a more precise representation of war space. 

 

3. Discussion 

Focusing on two female war narratives, Da and Rule number two, a 

narrative of thirty-four days of Battle of Khoramshahr, and a narrative 

of US-Iraq war in the city of Fallujah, respectively, it is argued that 

employing a spatial point of view, one can cast a new light on the 

understanding of space of war in general, and urban space in 

particular. 

Da tells the story of a 17-year-old woman who is ready to die 

defending her town and the ideals surrounding the Islamic Revolution. 

The memoir captures the struggles of Iranian women trying to create a 

balance between the demands of the war on the one hand and their 

demands as Muslim women especially of how Zahra Hoseyni has 

called through her memoir, where it serves as an alternative to 

traditionally male-narrated war literature. The narrator also explains 

her activities as a combatant in the defense of Khorramshahr, while in 
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the last section, the author devotes to Zahra Hoseyni’s recovery from 
the shrapnel wounds that she had to bear following the war. The 

narrator is shown to have spent her married life in two homes where 

the first one was in the suburban area of southwestern Iran within the 

commuting distance of the front and the second in the urban apartment 

house in central parts of Tehran. Hoseyni’s book is a product of time 
and space, where she carries out interviews with Seyyedeh A'zam 

Hoseyni, a woman having the same family name but having no 

relation to the narrator. The memoir becomes part of the larger project 

to record the oral histories of Iranian women who actively participated 

in the Iraq-Iran war. The author presents the map of Khorramshahr 

both in the form of an image and with the use of literary devices to 

describe the city as it was during the initial stages of the war based on 

one found in what Hoseyni calls in her work, Khorramshahr dar jang-

e tulani or Khorramshahr in long war. The war, according to the 

author, rendered the living of a life of comfort meaningless. 

The war memoir Rule number two gives an account of Kraft’s work 
as a clinical psychologist who uncovers the wounds of war that a 

surgeon would never see. The doctor puts away the thoughts of her 

children back at home acclimated to the sound of incoming rockets 

and learned the ways of listening to the traumatic stories that are 

offered by a war zone. The narrator shows her audience some of the 

toughest lessons of her deployment to Iraq, which is articulated by the 

TV show MASH, where the battlefield is controlled by two rules: 

Rule number one is that young men die in the battle. Rule number two 

is that doctors cannot change rule number one. Kraft realizes that 

some marines and some of their doctors would be damaged by war in 

ways that she as a doctor would not repair in as much as some people 

would be repaired in ways she would less expect. The memoir is a 

powerful firsthand account that gives comfort to those distressed by 

the war and what it takes to occupy space marked by war. The memoir 
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describes places, people, and events based on the recollection of them 

to the best memory of the Kraft’s memory’s ability, where she gives 
the story of all men and women of the Navy and the Marine Corps in 

Al Anbar, the largest governorate in Iraq. The memoir is a story of the 

strong men and women who were doing the nation’s bidding so that 
others would pursue their lives undisturbed. Kraft begins with the 

story of her life, where after several years as a flight psychologist with 

the US Navy, she gave birth to twins in 2002. 

The theory of geocriticism retraces the history and the lines of 

space, place, mapping, literature, and literary mapping image in 

literary texts. The researcher examines how landscape and its real and 

fictional spaces function as a setting for the action in the 

contemporary life of female memoirists. The landscape, comprising of 

the real and fictional spaces, becomes the impetus for the texts and its 

historical backgrounds afforded through the narrative techniques. 
Three elements of the geocritical approach are employed to provide a 

comparative analysis of the two mentioned war memoirs: 

multifocalization, in which many different points of view are needed 

to establish the literary space; polysensoriality, which refers to space 

inasmuch as it may not be perceived by vision alone, but also by 

smell, sound, and so on; and stratigraphic vision, in which the topos is 

understood to comprise multiple layers of meaning, deterritorialized 

and reterritorialized. Through these three steps of inventing new 

space, women war memoirists try to invent some never seen and 

unheard partly fictional and partly factual war narratives. The current 

research is based on the discussion of the narrative techniques of 

contemporary female war memoirists. The female authors identified 

as ignored/nonmentioned part of war history who have been forgotten 

among the gendered masculine face of both literature and history 

productions. As in the contemporary war studies, gender studies 

assume the principle concern of war narratives, where the female war 
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memoirists with their unique perceptions of geopolitical and historical 

backgrounds are producing new literary productions with different 

narrative techniques. The aim of the present research is to carry out a 

comprehensive and close analysis of the representation of space and 

place (and the range of cognition of women memoirists) in the 

contemporary female war narratives. 

 

 

4. Conclusion 

Geocriticism indicates that female war memoirs are not merely the 

exclusive freehold of official ideological narratives and reflects the 

real space of war as what it is in itself. Geocritical reading of female 

war narratives in this manner reveals the reality of war from an 

entirely new standpoint. It should be noted that three elements of the 

geocritical approach namely ‘multifocalization’, ‘polysensoriality’, 
and ‘stratigraphic vision’ are very useful theoretical instruments that 
enhance our geographical knowledge. They help us to narrate the 

spaces of war-damaged cities in their multidimensionality. 

Geocriticism demonstrates that each space is imbued with different 

sensorial features that are irreducible to each other. Space is a totality 

of these layers. Spatializing the war narratives (memoirs) is a way to 

achieve a more precise knowledge of the war.  

            

Keywords: Female war memoirs, Geocriticism, Multifocalization, 

Polysensoriality, Spatiality, Stratigraphic vision 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1399 زمستانو  پاییز، سومو  بیستشمارة  ،دوازدهمسال 

 نقد منظر از ییاکیآمر و یرانیا زنان جنگ يهاتودنگاره یشیبازاند
  دو ۀشمار قانون و دا(: سمیسیتیژئوکر) ییایجغراف

 
فریده شهریاري1

                                                                                     2 (مسئول سندهینو)  یلیجم برادران الیل
 چکیده 

پرداز ظریهال نی که از سوی برتراند وستفدر این مقاله با استفاده از رویکرد نقد جغرافیای
اخته های زنانه پردنامهها یا خودزندگیفرانسوی معرفی شده است به بررسی دو نمونه از خودنگاره

 مرکزشود که مشخصاً بر فضای جنگ در دو شهر خرمشهر در ایران و فلوجه در عراق متمی
فاقد  مند،بدون توجه به ابعادِ فضا های موجود از جنگ،هستند. هدف بیان آن است که روایت

ی غرافیایقد جنمایی کنند. نتوانند واقعیت جنگ را به درستی بازدقت و صحت کافی هستند و نمی
به  به فضا نگارانهکارگیری سه مؤلفۀ دیدگاهِ چندکانونی، چندحسی و الیهبا تأکید بر ضرورت به

یی زنماریابند. این روش درواقع بامؤلفان کمک کرده است تا فضای جنگ را در تمامیتش د
ی از را حسینت زهروای داگذارد. با بازخوانی دو اثر یعنی تری را از فضای جنگ در اختیار میدقیق

 ست ازهایدی اسکویر کرفت که روایتی ا و قانون شمارة دوجنگ سی و چهار روزة خرمشهر 
توان با نگاهی ه میشود که چگونجنگ آمریکا و عراق در شهر فلوجه نشان داده می

ه بهری فضامند/جغرافیایی، دریچۀ جدیدی را به سوی فهم فضای جنگ به طور عام و فضای ش
لق لک طجنگ صرفاً مهای زنان از دهد که خودنگارهطور خاص گشود. نقد جغرافیایی نشان می

ست ه اودبگونه که واقعاً های ایدئولوژیک رسمی نیستند و فضای واقعی جنگ را همانروایت
 سازد.   می ای دیگر آشکارها واقعیت را از زاویهبازنمایی کنند. نقد جغرافیاییِ خودنگاره
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ــدي: واژه ــاي کلی ــد ه ــگ، فضــامندی، نق ــۀ جن ــیت، خودنگــارة زنان ــدکانونیت، چندحس چن
 نگار.جغرافیایی، نگاه الیه

 
 مهمقدّ .1

ی د بشری و سنجش وجوگیرای اساسی برای اندازهپیش از عصر پسامدرن، زمان مولفه
ز آن اا فقط زمینۀ زمان بود. فضکه فضا هرفی تهی و صرفاً پسحالیرفت، دربه شمار می

ا رشدن اما فضا داد. جهانیرو مهم بود که جریان همگن زمان باید در جایی ر/ می
: 2012ی، ، نوع دیگری از تحلیل فضامند را ضروری ساخته است )ر.ک: تالدگرگون کرده

ضا را در ماندة فغفولمها با تمرکز بیشتر بر ابعاد جغرافیاییِ مسائل، بعد گونه تحلیلاین (.87
وان ا عنسازند. تنوع این گونه رویکردهای تحلیلی پس از آنچه بها برجسته میتحلیل

های مختلف، که در رشتهایگونهشود بسیار چشمگیر است؛ بهچرخش فضایی شناخته می
شته اند. این نوات متنوّعی از منظر ابعاد فضایی/جغرافیایی مطالعه شدهرویکردها و موضوع
ست. ارکز های زنانه از جنگ متمشده یعنی خودنگارههای کمتر بحثاما بر یکی از گونه

ای و اشیهحهای زنانۀ جنگ به طور گسترده و مشخص بر مطالعۀ مرزها و مناطق خودنگاره
ه به ند. توجدار سیاسی( جنگ تأکیدئوپلیتیکی )جغرافیاییبه طور عام بر ابعادِ فضامند و ژ
یت اهم های زنانه از جنگ بسیار حائزمحور در خودنگارهسیاست مکان و مقاومت مکان

 ها و روابطکنند و مکانهای فضایی نیز تغییر میاست. به موازات تغییر قدرت، پیکربندی
ن مند در اییههای روایی متنوّع و النیکشوند. استفاده از تکها ایجاد میجدید بین مکان

دها ن از دیز ایاسازد که تا پیش ها زوایایی را از تاریخِ فضامندِ جنگ آشکار میخودنگاره
وین ن سبک نانجامند. ایها به این ترتیب خود به نوعی تولید فضا میپنهان بود. این روایت

 ست.  اشده ناند تا به امروز دیده هایی که مردان نوشتهروایت، در بین تمام خودنگاره
 نگاه نویسان زن با استفاده از نوعیاهمیت این پژوهش در آن است که خودنگاره

ها ها و مکاننها و روابط بین انسااند تا از دریچۀ توصیف جزئیات مکانفضامند سعی کرده
و جنگ ر ددجه تر از دو شهر خرمشهر و فلوها، تصویری دقیقو نیز روابط بین خودِ مکان

 عراق و ایران و نیز آمریکا و عراق ارائه کنند. 
مندِی های فضامند از جنگ از دو جهت اهمیت بسیار دارند: اوالً زمانگونه روایتاین

دهند که رویکردهای توصیفی کشند و نشان میصرف رویکردهای پیشین را به چالش می
ند و ثانیاً از رویکرد مسلط مردمحور، هایی داراند چه کاستیکه صرفاً بر زمان مبتنی

ها کنند. این خودنگارهشده را بیشتر برجسته میکنند و صداهای کمترشنیدهمرکززدایی می
که مسیر و خاطرات، بازتاب تجربیات جنسیتیِ نویسندگان در فضای جنگ است؛ روشی

س جنگ از نویگشاید. استفادة زنان خودنگارهجدیدی را برای اندیشیدن به جنگ می
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ماندة جنگ تبدیل ها به بخشی از تاریخ مغفولهای روایی متفاوت موجب شده آنتکنیک
روایت زنانه از جنگ در بین زنان  100شوند. نویسندگان این مقاله با مطالعۀ بیش از  

ایرانی، عراقی و آمریکایی روندی را شناسایی کردند که بیانگر روایتی ژئوپلیتیکی از 
ر مبنای توصیف جزئیات فضای جنگ با اتّکا به نوعی رویکرد زنانه پیش جنگ است که ب

، خاطرات زهرا حسینی به اهتمام سیده دایعنی  رفته است. در این مقاله فقط به دو خودنگاره
، نوشتۀ گرفتمهایی که در بیمارستان جنگی یاددو: درس و قانون شمارةاعظم حسینی 

 شود. ( پرداخته میHeidi Squier Kraftهایدی اسکویر کرفت )
بعاد فضامند در ( به منظور تبیین اGeocriticismدر این مقاله از رویکرد نقدجغرافیایی )

ظر ه از منست کورانۀ این تحقیق آن اآهای زنانه از جنگ استفاده شده است. جنبۀ نوروایت
ادبی:  هایکارتوگرافی(، و Bertrand Westphalبرتراند وستفال ) نقد جغرافیاییِ

نگ جهای زنانه از رابرت تالی به بررسی خودنگاره فضامندی، بازنمایی و روایت
 نسوی درپرداز فراپردازد. نقد جغرافیایی رویکردی است که اوّلین بار وستفال نظریهمی

یی های روانویس جنگ از تکنیککتابی با همین عنوان طرح کرده است. زنان خودنگاره
ی مبنا بر اند. این مقالهبردهاند، بهرهایی که در آن قرار داشتهمختلفی برای توصیف فض

دهد که های زنانۀ جنگ، به نوعی نشان مینویسیرویکرد نقد جغرافیایی به خودنگاره
لیتی های جنسیتی و مکننده و هم برسازندة نظامبازنمایی ادبی جنگ چگونه هم منعکس

شد،  واهندخنامۀ مورد نظر معرفی دو زندگیمختلف است. بر همین اساس در ادامه ابتدا 
ی به انی نظرن مبپردازیم تا در ادامه با استفاده از ایسپس به بیان مبانی نظری پژوهش می

چندحسیت،  نیت،نامه از منظر سه مؤلفۀ نقد جغرافیایی یعنی چندکانومطالعۀ این دو زندگی
 نگار پرداخته شود.و نگاه الیه

 . پیشینة پژوهش1-1
های بسیاری در حوزة جنگ و ادبیات جنگ چه در ایران و چه در آمریکا با وهشپژ

رویکردهای مختلفی انجام گرفته است. اما مسئلۀ انکارناپذیر این است که در حوزة روایی 
ویژه روایت زنانه از جنگ، با کمترین میزان تحلیل انتقادی مواجهیم که دور از فضای به

توان اشاره رو به آثار بسیار اندکی میمتن تمرکز کنند؛ ازهمینایدئولوژیک، فقط بر خودِ 
های زنانه پرداخته باشند. کرد که به طور مستقیم با نگاه تحلیلی انتقادی به روایت

ای کامالً نو به پژوهش حاضر کارگیری رویکرد نقد جغرافیایی وستفال و تالی نیز وجههبه
ن به آنها اشاره کرد اثر جانسون ام. آلیسون تواترین آثاری که میبخشد. از مهممی
(Johnson M. Alison ،است که در کتاب خود )های جنگ: بازنمایی سکوت در تاریخ

( از منظر روانکاوی سنّتی به موضوع جنگ 2016) های زنان ازجنگ ویتنام/آمریکاروایت
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های زنان ایتپردازد و چگونگی بازخوانی آثار زنانه را در مواجهه با جنگ در رومی
 Miriamکند. کتاب میریام کوک  )آمریکایی بررسی می-، ویتنامی و ویتنامیآمریکایی

Cooke منتشر شده است تأثیر بسزایی بر  1997که در سال  زنان و داستان جنگ( با عنوان
گیری ساختار روایی آثار زنان نویسندگان این مقاله و نیز شناختِ چگونگی شکل

 شته است.     گر جنگ داروایت
یشی زنان در خط مقدم: بازاند»( با عنوان Lorraine Dowlerمقالۀ لورین دولر )

پردازد. از ردانه میم( نیز به نقش زنان در بستری 2002« )های زنانۀ  پسا یازده سپتامبرروایت
 که انه استمرد دید او فضای پس از واقعۀ یازده سپتامبر در آمریکا بیانگر فضایی کامالً

های ه بدنها صرفاً باند. برای مثال در این روایتها در تولیدش نقش بسزایی داشتهرسانه
ذرا عوی، شده است. مریم موسنشان یا مردان مبارز اشاره میمردانه مانند مردان آتش

ز ازنانه  دبیاتاهای زنانه در روایت»ای با عنوان قندهاریون و محمود صبّاغ نیز در مقاله
از  که به تازگی نیز منتشر شده است« ن ملکۀ  شنی نوشتۀ هلن بندیکتجنگ: رما

ق و کند که در بطن جنگ عراهای متعددی جهان تخیلی بندیکت را ترسیم میدیدگاه
ظامی ای نهای جنسیتیِ هنجاری را در دنیآمریکا هویت جنسیتی در روایت و ایدئولوژی

 کاود.  مردانه می
ضا ۀ غالمرنوشت« تجربۀ زنانه از جنگ»ای با عنوان ن به مقالهتوادر میان آثار فارسی می

خاطره از  18ها و نفیسه حمیدی اشاره کرد. این اثر با دقت فراوان و با بررسی جمشیدی
جدیدی  بعادکند که دربردارندة ازنان، تجارب زنان را از جنگ ذیل شش مفهوم تبیین می

لۀ در مقا نیز است. سعید مدنی و فریبا نظری از پدیدة جنگ است که کمتر به آن توجه شده
نوان ع« راقعبررسی تأثیر گفتمان رسمی بر روایت زنان از جنگ ایران و »خود با عنوان 

سمی رمان کنند که زنان در روایت خاطراتشان از جنگ ایران و عراق تحت تأثیر گفتمی
 جامعه هستند، و خود از این روند اطالعی ندارند. 

 اً بهها در حوزة جنگ و زنان نیز آثار محدودی مشخصنامهوه پایاناز میان انب
فرشاد  ره کرد:اشا توان به این موارداند. از آن میان میهای زنانه از جنگ پرداختهخودنگاره

رسی و بر»به  ختلفسلیمی نژاد با مقایسۀ دقیق بین نگاه زنانه و مردانه در دو طیف روایی م
ینا، شختر دنویسی دفاع مقدس با تأکید بر آثار: دا، در خاطره های فکریمایهتحلیل بن

بررسی  اش با عنواننامهپردازد. الهام بازوند نیز در پایانمی« لشکر خوبان، پایی که جا ماند
پاییز  ی، ودنگاشت چشم تر، دختران اُ. پی. نقش زنان در دفاع مقدس بر اساس سه خاطره

تماعی الت اجعموم مبنی بر عدم اعتقاد به نقش زن در تحوکند که باورهای ، عنوان می59
  و حضورشان در میادین جنگ تغییر یافته است.  
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 . چارچوب نظري و روش پژوهش 2-1
آورد و می رویکرد جغرافیامحور امکان بررسی مکانی خاص را از زوایای مختلف فراهم

رار قنتقادی ید اش را در معرض دای از آن مکان و در نتیجه تاریخبه این ترتیب ابعاد تازه
ه بیان ست. بااصلی نقد جغرافیایی یعنی چندکانونیّت دهد. این در واقع همان مؤلّفۀ می

های کانمهای ادبی/هنری از توان در مطالعۀ بازنماییوستفال، نقد جغرافیایی را می
های ادبی از ه(. طبق این رویکرد، نوشت119: 2011جغرافیایی به کار بست )ر.ک: وستفال، 

گان کنند. نویسندفضای جنگی عمل می های جنگ همچون ترسیمِ نقشۀجمله خودنگاره
 : تفالپردازند. از دید برتراند وسدهی فضا و مکان میهای سازماندرواقع به شیوه

شماری ال بینقد جغرافیایی در تالش است تا فضاهای واقعی و غیرمادی را که ما به اشک
دهیم، پیماییم، تغییر میکنیم، میگذریم، تصورشان میها می، از آنکنیمزیست می

دهد که بر شماریم و ]...[ بفهمد. نقد جغرافیایی به ما اجازه میستاییم، کوچک میمی
همۀ  گوید که چگونههای تعامل ادبیات با جهان تأکید کنیم، اما همچنین میشیوه
 (x: 2011ند. )وستفال، اهای مواجهه با جهان تا حدی ادبیشیوه

ای خلق کوشد نقشهدان است که میاینجا از نظر وستفال نویسنده به واقع یک جغرافی
 شکالاکند که بیانگر قلمرومندیِ روابط قدرت حکومتی است. در این حالت نوشتار 

ها، دنگارهد خوگیرد، زیراکه اثر ادبی و در این مورنگارانه به خود میکارتوگرافیک/نقشه
یچیدة پر کالف تر دهمانند یک نقشۀ واقعی بازنمایانه هستند، اما عالوه بر آن، مکان را بیش

 کند. روابط روایی تصویر می
کاررفته در این پژوهش بر سه مفهوم بنیادی استوار است: رویکرد نقد جغرافیایی به

نگار اه الیه(، و دیدگPolysensoriality(، چندحسیت  )Multifocalizationچندکانونیّت )
(Stratigraphic visionاین .) ها مفاهیمی هستند که نه تنها به تحلیل و خوانش فضاها

نگاری های جنگ چگونه به نوعی نقشهدهند که خودنگارهکنند بلکه نشان میکمک می
شوند که رویکردهای سوبژکتیو/شخصی متنوّع را به یک فضای ابژکتیو/عینی تبدیل می

کند تا بر تصورات قالبی یا دیگر زد. رویکرد نقد جغرافیایی کمک میساخاص ممکن می
سویه دربارة یک فضای خاص فائق بیاییم. این و عموماً یک تصورات محدودکننده

کاررفته در خاطرات رویکرد همچنین با تأکید بر تمام حواس به جای صرف حس بصری به
فضا را ثبت کند. چندکانونیّت، بیانگر  ةو سازند تواند تمام احساسات پرکنندهجنگ، می

که چندحسیت، کاربست احساسات به فضاهاست؛ درحالی های چندگانهوجود نظرگاه
دهندة نگار نیز بازتاببینایی، بویایی، شنوایی، و المسه در تعریف فضا است. دیدگاه الیه

و یا  زداییدهد که فضاها چگونه دستخوش فرآیند قلمروچندالیگی فضا است و نشان می
مند زدایی نظامهای روایی نوعی آشناییشوند. استفاده از این تکنیکسازی میبازقلمرویی
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سازد و از این طریق امکان پذیر میهای ادبی جنگ را امکاندر خوانش روایت
: گوید کهآورد. وستفال دربارة چندکانونیّت میهای بدیل را از جنگ فراهم میخوانش

به موقعیتش در فضای مرجع بستگی دارد. شاهد با این فضاها از طریق  دیدگاه شاهد،»
وسیعی از روابط، از صمیمیّت یا آشنایی تا آن روابطی که کم و بیش مطلقاً  ةگستر
گر از طریق روابط شاهد یا روایت(.  128: 2011)وستفال، « شود.اند، درگیر میبیرونی

 ای خود آشنا کند. شود تا آن را برمتعددی با فضا درگیر می
شان هستند، تشود که فضاهای واقعی منتج از توصیفاچندحسیّت، گفته می مؤلّفۀ ةدربار

 رمادیکه فضاهای غیزیرا به صورت فیزیکی وجود دارند؛ برای مثال صحرا. درحالی
ها ی اسلحهصدا اند و با عبارات جغرافیایی قابل بیان نیستند؛ برای مثال توصیفغیرملموس

ها آن برآمده از توان از طریق ادراک و عواطف شنیداریحشت ناشی از آن را فقط میو و
ضا خود سیم فکند که استفاده از حواس دیگر برای ترحال وستفال تأکید میفهمید. بااین

ریح مادی تشغیر ودقیقاً بیانگر ابعاد جغرافیایی است. اثر متقابل بین این فضاهای واقعی 
 کنند. وستفالاحساسات مختلف انسانی به تعریف فضا کمک میکند که چگونه می

 این رو ؛ ازکاربرد احساسات متفاوت برای تعریف فضا را در ادبیات، چندحسیتی می نامد
ها مکان رسیمبینایی، شنوایی، و بویایی به عنوان ابزارهایی اساسی در فهم، خوانش و ت

ر/  های انسانینتواند مجزّا از بدم فضا نمیتوان دریافت که فهشوند. اینجا میاستفاده می
دیگری  مهم دهد. بدن با تمام حواسش، خود واحد سازندة فضا است. نقد جغرافیایی سویۀ

 دهد: نیز دارد که تالی به خوبی آن را توضیح می
صًا سیاسی در عصر پساجنگ توجّهات را به ذات مشخهای جغرافیاییدهی و گسستسازمان

بر نیروهای  که نیروهای استعمارزدایی، افزوناست، همچنان جلب کرده ]فضا[یا سیاسیِ جغراف
 اند )تالی،هشدة نقشه هیچگاه عاری از تنش نبوداند که فضاهای ترسیمنواستعماریِ نشان داده

2012 :14.)  
لیتیکی و ژئوپ نگارانه، بر ابعادِ فضامندهای زنانۀ جنگ با نگاهی الیهخودنگاره

ی در این نویسی زن ایرانی و آمریکایخودنگاره سیاسی( جنگ تأکید دارند.یی)جغرافیا
 ارة دو:ون شمو قانخاطرات سیده زهرا حسینی، به اهتمام سیده اعظم حسینی،  دا مقاله ــ
 وصیفتاثر هایدی اسکویر کرفت ــ با  هایی که در بیمارستان جنگی یاد گرفتمدرس

یل شده فضای جنگ تبد نگ، به تکنیکی برای بازنماییتجربیات خود و دیگران از و در ج
 است.
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 . بحث و بررسی2

 . نگاهی کوتاه به آثار مورد بحث 1-2
 : تاطرات سیده زهرا حسینی، به اهتمام سیده اعظم حسینیدا.  1-1-2 

رود. ار میترین آثار روایی زنانه از جنگ عراق و ایران به شمشک یکی از مهمبی دا
یای زوا که چه در داخل و چه در خارج از ایران نقدهای متعددی را از الیاثری جنج

گ ی جنمختلف به خود اختصاص داده است. این خودنگاره سبک جدیدی را از نقد روای
وز را دو یهای جنگ مستقیماً از یک روایت داکند. تا پیش از به خوانندگان معرفی می
ودِ رفت یا اگر خای جنگ از دید خود پیش میشدند و یا تا انتهپیش از جنگ آغاز می
گرفتند. یهای دیگران در روایت خود بهره مبود حتماً از دادهراوی شاهد مستقیم نمی

ه و بصر حسینی اما با تقسیم اثرش به پنج بخش مختلف به توصیفی فضامند از شهرهای
 نینحسینی همچ ها زیسته است.سالی در آنپردازد که از کودکی تا بزرگخرمشهر می
 های مشاهداتی خودش استفاده کرده است. فقط از داده

ه تیرما )از  این کتاب از این منظر نیز شایان توجه است که محصول بیش از هزار ساعت
این رو  ( گفتگوی شفاهی بین زهرا حسینی و اعظم حسینی است؛ از1385تا بهمن  1384

ز ی نیهای ادبی متعددزئیات و تکنیکاین اثر نیست ج ةکه راوی جنگ شخصاً نویسند
ضامند شیوة ف ب بهفردبودن این کتاافزون بر ابعاد فضامند در نوشته نمایان هستند. منحصربه

ئیات نگارانه و جزروایت در آن متّکی است. این کتاب درواقع بازتاب و توصیف الیه
در آنکه پ از ته ــ پسسیاسی از زبان کسی است که از جغرافیای درون قبرها گرفجغرافیایی

رمشهر را به خروزة  34کند ــ تا خطوط مقدم نبرد و برادر خود را با دستان خود دفن می
ست اشده  . این باعثکندترسیم و دوره میها را در ذهن خود شناسد و نقشۀ آنخوبی می

ر دنده با ه خوانکایگونهنگاری جغرافیایی تبدیل شود، بهتا کار حسینی عمالً به یک نقشه
هر ین شاداشتن این کتاب، همانند یک نقشه، بدون شناختی قبلی از خرمشهر وارد دست

ن مچنیکند. این روایت هشان را به سهولت پیدا میهای خاص و ارتباطاتشده و مکان
 زده را نیز در خود دارد.        تاریخ فضامند خرمشهر جنگ

بیمارستان جنگی یاد گرفتم اثر هایدي اسکویر هایی که در . قانون شمارۀ دو: درس2-1-2
 کِرَفت

های مناطق جنگی شناس بالینی شاغل در بیمارستاناین کتاب روایتی از کِرفت، روان
های جنگی بوده که جراحان حتی قادر به دیدن است؛ جایی که وهیفۀ او مداوای زخم

اش را در زمان پزشکی ترین تجاربگر در این کتاب بخشی از سختها نبودند. روایتآن
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گذارد. حضور او در عراق اما به سرعت پایش اعزامش به عراق با خوانندگانش در میان می
هایش را ( آموخته2012) MASHگشاید. او در نمایش تلویزیونی را به میدان جنگ نیز می

یک: مردان  ةمیدان جنگ دو قانون دارد: قانون شمار»بندی کرده است: گونه جمعاین
توانند قانون شمارة یک را تغییر دو: پزشکان نمی ةمیرند. قانون شمارجوان در جنگ می

 «بدهند.
رد کجا گیها، مردم و رویدادها را به اتکای قدرت حافظۀ کرفت مکان این خودنگاره

ر  در شهکند که مشخصاًآورد، جایی که او داستان تمام مردان و زنانی را بازگو میهم می
ثر ین ااند. فروپاشی شهر و نویسنده در اضای جنگ، مشغول به کار بودهفلوجه در ف

، یرونیبرسد نیروهای که به نظر میگرایانه شکلی ادبی به خود گرفته، تاجاییواقع
دی به م عاها چه نظامیان و چه مردهستند که جنگ برای انسان کنندة سرشت فضاییتعیین

و  ند توصیفات حسینی آکنده از چندحسیّتیآورد. توصیفات کرفت همانارمغان می
شوند. می رائهاترین توصیفات فضامند از رویدادها در فلوجه چندکانونی هستند که با جزئی

تواند به یمدهد که چگونه زاویۀ دید یک آمریکایی تر، روایت کرفت نشان میاز همه مهم
 انجامد. اینیروابط سرکوب بسهولت به بخشی از بازتولید روابط قدرت از طریق بازتولید 

 شان مشاهده کرد. توان در توصیف او از وضعیت جاسوس عراقیرا به روشنی می
 . واکاوي دا و قانون شمارۀ دو از منظر نقد جغرافیاییِ برتراند وستفال2-2

ونی، در این بخش با اتّکا بر سه مؤلّفۀ نقد جغرافیایی وستفال یعنی چندکان
کرفت  های حسینی وی روایتکوشیم تا به مقایسهنگارانه میاه الیهبودن، و دیدگچندحسی

 ه را دریسندهای این دو نودر آثارشان بپردازیم. هدف این است که ابعاد فضامند روایت
انون قو  داشان برجسته سازیم. از همین رو با کاوش در دو متن جنگ هاینامهخودزندگی

رزیابی گفته اا را گزینش و بر مبنای سه مؤلّفۀ پیشهترین قطعهبرخی از مهم دو ةشمار
 کنیم.می
نقش تر اشاره شد، رویکرد نقد جغرافیایی از آن رو اهمیت دارد که همچنان که پیش 

های ی روایتبخشد. تا امروز اگر نگوییم همهفضا و جغرافیا را در روایت اولویّت می
اند، بلکه در جنگ استوار نبوده شان به طور صریح بر توصیف فضایجنگ، اما اغلب

تر، ابعاد اند جنگ را در بستری تاریخی توضیح دهند. از همه مهمبهترین حالت کوشیده
 ۀهای جنگ هیچگاه در کانون توجه نبوده است؛ از همین رو مطالعشهری در روایت

شان های جنگ از منظر نقد جغرافیایی مزیّت دیگری نیز دارد و آن این است که نروایت
توان به اتّکای توصیف دقیق فضای شهر های جنگ را تا چه حد میدهد روایتمی

 ۀدیگر نقد جغرافیایی، تمرکز بر رابط ۀتر کرد. سویزده به واقعیت تاریخی نزدیکجنگ
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زنان با فضا است. نقد جغرافیایی نشانگر آن است که زنان )در مقایسه با مردان( چگونه 
 ۀشهری را در ذهن خود دارند. این تفاوت نیز برآمده از رابط برداشتی متفاوت از فضای

تری از دهد تا روایت دقیقها امکان میزنان به آن ۀزیست ۀزنان با فضای شهر است. تجرب
فضای زندگی عرضه کنند؛ چراکه مردان بیشتر غرق در فضای کار ــ اینجا جبهه و خط 

زنان از فضا عینیت و دقت  ۀن رو تجربمقدم ــ هستند نه فضای سکونت یا شهر. از همی
 افزاید. بیشتری را به فهم ما از جنگ می

 هاي جنگ روایت« چندکانونی. »1-2-2
ات به های تبدیلِ ادبیچندکانونی یکی از مفاهیم اصلی نقد جغرافیایی است که شیوه

و  ضاهاکند. نقاط کانونی، فابزاری برای خلق نقاط کانونی در فضاها را تعریف می
بدیل تیزی چکنند، درحالی که تبیین به تبیین می هایی را که نویسنده اشغال کردهمکان
هایی نامیده که فضاها یا ( یا نگاه شخصی به سویهgazeشود که وستفال نگاه سوبژکتیو )می

مسیر  دم درکانونّیت فقط یک قچند»کند که کنند. وستفال اشاره میها را تعریف میمکان
 ین دلیله همنه پایانی در خود. رویکرد نقد جغرافیایی، جغرافیامحور است، ب کلی است،

اع تا انو پردازدهای گوناگون متقاطع میبیشتر به مطالعۀ اثرها، برحسب بازنمایی و نگرش
های چندگانۀ ن(. چندکانونیّتی درواقع بیانگر امکا129: 2011)وستفال، « مختلف برداشت.

قعیت ب مودهد که راویان چگونه بر حسر روایت است و نشان میدید از زوایای مختلف د
ایی به تنه رتیبسوبژکتیو خود فقط یک یا چند زاویه را در معرض دید قرار داده، به این ت

 وایت بهرهای مختلف معیاری برای بیان حقیقت نیستند. ناگفته نماند که تمام این کانون
 دهند.    توصیف فضا عمق بیشتری می

نی به کرّات در روایت خود از روزهایی که خرمشهر از نیروهای مردمی خالی حسی
رفتند ای دیگر میای به منطقهشد و او و دوستانش به عنوان نیروهای کمکی از منطقهمی

شد این طور اندازِ خرمشهر محسوب میمواجهۀ خود را با شطی که روزی زیباترین چشم
 کند:توصیف می

ها را زده بودند. کشها و نفتتغییر کرده بود. هواپیماهای دشمن دوبّهچقدر منظرة لب شط 
ها افتادم. ساحل در دو طرف های غرق شده، از آب بیرون مانده بود. یاد گذشتهکشتی دکل

کاری شده بود. روی ساحلی، دو ردیف درختشط منظرة خیلی قشنگی داشت. توی پیاده
کردیم. صدای بوق یاهی درست شده بود، گذر میانگار از بین یک تونل که با پوشش گ

کردند که در یک شهر بندری شدند، یک بار دیگر به آدم یادآوری میهایی که رد میکشتی
های شدند ]...[ من بیشتر از همه چیز سنجاقکهای دریایی هم زیاد میکند ]...[ مرغزندگی می
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کردم. دوست داشتم و نگاهشان می کردندهای کنار شط وز وز میسبزرنگی را که بین نی
 ( 416-17: 1395)حسینی، 

زمان ت( همچندکانونیت )و نیز چندحسی مؤلّفۀبینیم حسینی به خوبی از همچنان که می
 رافیایتاه جغکوجملۀ به منظور توصیف خرمشهر بهره برده است؛ برای مثال او در این چند 

یم وان ترست فراشهر را به دقت و با جزئیاسیاسی، اقتصادی/تجاری، و نیز جغرافیای طبیعی 
ترین هکرده است. این رویکرد چندکانونی در توصیف فضای شهر در چند خط بعد، سیا

ا ویر زیبن تصکند. زمانی که حسینی ایای فضامند ترسیم میرویۀ ممکن را باز هم به شیوه
ا بکند و فضا را یدر آب تکمیل م -خَمسه  خَمسه –ها را با توصیف انفجارها خمپاره
 فّن آب،ی تعهای پرچربی بین نیزار کنار شط و بوها و کوسهترسیم شناورشدن اجساد ماهی

سینی حفتۀ گها، طعم نفت و گازوئیل و روغن سیاه که به ها، بوی زهم ماهیجنازة عراقی
 کند.  شد آن را حس کرد، توصیف میکردنِ آب میبدون مزه

ه بتوان در توصیفش از یک جاسوس ندکانونیت را میدر نمونۀ کرفت، رویکرد چ
ری کرده گذاخوبی مشاهده کرد. کرفت بخشی طوالنی از روایتش را به نام آقای اُدا نام

 علت ای تراژیک. این جاسوس که پس از مدتی بهاست، روایتی چندکانونی از واقعه
ت در موقطورنیّت، بهها به منظور امگیرد از سوی آمریکاییشناسایی در خطر قرار می

و را نی اشود تا شرایط ذهکرفت خواسته می شود. در این وضعیت ازپایگاه قرنطینه می
طر ه به خالّوجها در نزدیکی فکمی تسهیل بخشد. باید توجه داشت که این پایگاه آمریکایی

ه د کن بواش بسیار در معرض حمله بود و آقای اُدا نیز نگراموقعیت خطیر جغرافیایی
دا آقای اُ ا بارد. کرفت چگونگی مالقاتش پاره کننها بتوانند او را پیدا کرده، تکهعراقی

 بودنِ نگاهیگذراند که بیانگر چندکانونیعنی جاسوس مذکور با جزئیات زیادی از ذهن می
ا رقات توان این مالپرسد: چگونه میکرفت به این رویداد است. کرفت از مافوقش می

گر دهیم و اهای غیرنظامی میگوید: ما به تو لباسفوق رو به کرفت میصورت داد؟ ما
خصوص  های مختلفی درکنیم. دادهراضی به مالقات باشی مترجمی را نیز برایت مهیا می

 نیازهای ما همۀ»گوید شود؛ مثالً مافوق وی میاین جاسوس در اختیار کرفت قرار داده می
ه ما ین است کاای، اما مسئله واب، غذا، تلویزیون ماهوارهایم اعم از جای خاو را رفع کرده

« رگیرند.دیگری دتوانیم با او ارتباط برقرار کنیم و مترجمان نیز با مسائل کدام نمیهیچ
 (. 141: 2007)کرفت، 

پرسد که نگهداشتن او پشت یک در بسته او را تبدیل به یک کرفت اینجا هرگز نمی
بیند، از تجربۀ میل میادامه مافوق پس از آنکه کرفت را بیکند. در زندانی واقعی می

خواسته است با برق اقدام به خودکشی بکند. گوید که میخودکشی آقای اُدا برایش می
گوید پس گشاید. او میکرفت در ادامه با لحنی تحقیرآمیز زاویۀ دیگری را برای ما می



 ...از ییکایآمر و یرانیا زنان جنگ یهاخودنگاره یشیبازاند                        244

ت اینجا خود نیز از تصویر نمادین المپ آقای اُدا قصد داشت که به المپ تبدیل شود. کرف
و روشنایی در قلب آقای اُدا به عنوان کسی که هدفش آزادی عراق از دست صدام است، 

خواهد که اُدا زمانی که مافوق از او می کند:آگاه نیست. کرفت زاویۀ دیگری را نیز باز می
 گوید:را مالقات کند در پاسخ به او می

نظرتون چیه  ت بگم،نشینند ]...[ بذار این طوری برااق بر سر یک میز نمیزنان با مردان در عر 
ه من که؟ چرا ند یا که به این بیمار بگویید او حقیقتاً یک زندانی نیست و ببینیم که اثری دار

  (43-142تونم براش در چنین شرایطی انجام دهم. )همان: دونم چه کار مفیدی مینمی
نوشند مینها با مردها چای کند که در عراق زنر تصور میکرفت اما در ذهنش این طو

ر مواجهه ود را دنی خها را مورد معاینۀ روانی قرار دهند. اُدا شرایط ذهچه برسد به اینکه آن
کند: می وپاشکسته این طور توصیفها تالش با زبان انگلیسی دستبا کرفت پس از ساعت

« یستم.اشم نبکسی ]...[ من الیق آن که زنده چمن چیزی ]...[ برای زندگی ندارم و هی»
 ةانوادخداستان  ( کرفت پس از اتمام آن جلسه با دوستانش سریال سوپرانو را ــ145)همان: 

 ـ تماشاـورک مافیایی آنتونی سوپرانو، رئیس مافیایی خیالی در شهرهای نیوجرسی و نیوی
شود تا یکند. همین امر باعث مکند. پس از آن آقای اُدا یک بار دیگر خودکشی میمی

دیگری  جای تر از این پایگاه بهکرفت نهایت تالشش را بکند تا آقای اُدا هر چه سریع
ی ضوع بران موپردازد که البته ایمنتقل شود. او از همین رو به مکالمه با مافوقانش می

قال انت دیگریشود که او را به جای شان اهمیت نداشت. در آخر کرفت موفق میکدامهیچ
 دهد. 

در خطوط آخر این بخش از خودنگاره، کرفت آخرین نگهبانی را که با آقای اُدا از 
زند: آیا از بیمارت خبر داری؟ بیند. نگهبان با خنده فریاد میپایگاه خارج شده بود می

« دیگری»شود که گوید که او هرگز مریض من نبود. این جا مشخص میکرفت با خود می
کرده چیزی بیش از یک زندانی نبوده ها همکاری میرفت حتی در زمانی که با آنبرای ک

است. جغرافیاهای متفاوت به فضاهای متفاوت انجامیده است. پس از شنیدن آنکه آقای اُدا 
گیرد، کرفت تنها به تکرار با پیچیدن در خیابان اشتباهی مورد اصابت بیست گلوله قرار می

(، کرفت به این ترتیب با 149)همان: « یک چرخش اشتباه»د: کناین جمله بسنده می
« دیگریِ»، این «دیگری»کند که در آن های متفاوت، فضایی را تولید مینگریستن از کانون

سازد، در هر حال دشمن است می« دیگری»فضامند که دقیقاً جغرافیایش است که او را 
های جنگد. او با ادغام نگاهرک میحتی زمانی که با تو در یک سو و علیه دشمنی مشت

متفاوت و ناهمخوان در موضوعی منفرد فقط به دنبال آن است که رفتارش را با جاسوس 
شناس وجود داشته باشد. روایت کرفت توجیه کند، رویکردی که هاهراً نباید در یک روان

ری است، اما خود و دیگ ۀاو از فضای جنگ، و رابط ۀسوییک ۀاگر چه بازتاب سوبژکتیویت
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های دهد که نگاهکند و نشان میهمزمان واقعیتِ عینی این سوبژکتیویته را برجسته می
 رسانند.  سوبژکتیو چگونه به بازتولید روابط سرکوب کمک می

 از جنگ  هاي زنانهروایت«ِ بودنچندحسی. »2-2-2
معنای آن است  طور تلویحی بهبیند، بهگوید میدر فضا و مکان، هنگامی که کسی می

جا دیدن به مترادفی برای فهمیدن کند. در اینچیز را در محیط بالفصلش درک میکه همه
شوند و به دالیل گوش ها را میشود، با این حال مردم به نوعی استداللتبدیل می

شود، از به خواندن ترغیب می ة شنواییفهمد از طریق قوسپارند. بنابراین شخصی که میمی
ه چشد و صرفاً به حس بینایی بسنددانش را می ةشود، و مزالمسه متقاعد می ةقوطریق 
مراتب این حواس که در طی زمان تقویت (. سلسله2011کند )ر.ک: وستفال، نمی
دانان و برخی های مختلف جهان مشابه نیستند. جغرافیشوند، در بین فرهنگمی

که حتی از بومیان استرالیا شنیده اند، تاجاییردهشماری اشاره کهای بیشناسان به مثالانسان
(. 132: 2007ها را خواهد کشت )ر.ک: وستفال، گفتند بوی مردان سفید آنشده که می

چندحسی مفهومی است مبنی بر این که تجربۀ محیط، برآمده از همۀ حواس است. 
 ۀبرای هم تجربه چتری است»( اشاره کرده Yi-Fu Tuanفو توان )-گونه که ایهمان
)توان، « کند.سازی میشناسد و بازها واقعیت را میهای مختلفی که فرد از طریق آنشیوه
ای را شامل های بازسازی واقعیت گسترده(. این نکته به این معناست که شیوه38: 1977
 فعاالنۀتر مانند بویایی، المسه، و چشایی تا درک تر و مستقیمشود که از حواس منفعلمی
گیرد. سلطۀ حس بینایی که در گفتمان صری و شیوة غیرمستقیم نمادسازی را دربرمیب

 cultural) فرهنگی هایدانتر است تا در ادراک، از سوی بسیاری از جغرافیملموس

geographers نقد شده است. این بدان معنا است که افراد محدودی گسترة صوتی )
(soundscapeرا بررسی کرده ) بهاند و( ندرت کسی مواجه با گسترة چشاییsmellscape )

 ای باقی ماندهکه حس چشایی عمدتاً همانند استعارهیا المسه را برگزیده است، درحالی
 (.2011است )ر.ک: وستفال، 

وشوی اجساد آباد به شستخانه جنّتحسینی که اوایل حضورش در جنگ در غسّال
ها را همواره  مکانی امن برای توصیف قبرستانها و پرداخته است، سردخانهشهدا می

آورد. اینجا باید اشاره کرد که خواننده چگونه بخش شمارمیشده بهجزئیّاتِ مشاهده
خانه گذارد، زیرا روایت او فقط بر فضای غسّالای از فضا را از تصویر بیرون میعمده

به روایت سربازانی است متمرکز است؛ از همین رو روایت حسینی بیشتر مبتنی و محدود 
شان هستند. اند و در حال خاکسپاری دوستانپاشیدهکه از لحاظ روحی شوکه و ازهم
شوند: نخست آن های حسینی به دو دسته تقسیم میهمچنین باید اشاره کرد که روایت
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های های ابتدایی روزهای اول جنگ که بسیار جسته و گریخته است و سپس روایتروایت
دادن او از جزئیات خرمشهر و آنچه از سر گذرانده است. او پس از ازدستدست اول 

تعدادی از اعضای خانواده و دوستانش در جنگ، تصاویر سرد و دردناکِ جنگ را با 
گانه، فضای سردخانه را که آمیزد و با استفاده از تمام حواس پنجفضای سردخانه درمی

 کند: ت توصیف مینمادی از فضای جنگ است اینگونه با جزئیا
ده، شکرد کمی روشن فضای تاریک سردخانه با نوری که از درهای بازش به داخل نفوذ می

ونابه شده، جوی خکرد ]...[ از خون و یخ آبتر میامکان شناسایی اشیا و اجساد را راحت
ین نشان ا ودند.شته بها را همان طور با برانکارد روی زمین گذاراه افتاده بود. بعضی از جنازه

شان ندهند. ناند از روی برانکارد تکاداد پیکرها به قدری متالشی شده که ترجیح دادهمی
 ( 78-277: 1395)حسینی، 

گوید و میاحسینی به این سردخانه آمده است تا یکی از همرزمانش را شناسایی کند. 
ده ستفاافرصت گشت. حسینی از خانمی را در سردخانه دیدم که به دنبال جسد دخترش می

گوید که کند و میجا کند. آن خانم را صدا میکند تا جسد یکی از دوستانش را جابهمی
هایش ین دستباز  شما بیایید سر این را بگیرید. به دنبال سنگینی پیکرِ دوستش شهناز، بدن

 خاطر دست راست شهناز که گویا به»گوید افتد. حسینی میخورد و به زمین میسر می
(. او که 280: 1395)حسینی، « بت ترکش از کتف جدا شده بود، در دستم مانده بود.اصا
اش استفاده گانهدقت از حواس پنجشدت وحشت کرده، در توصیفش از فضا آن قدر بهبه
تن مها، لرزش بدن، و صدای کوبیدن سرش را به دیوار در کند که ما صدای نفسمی
ست. اآرایی سین مشهود هایش در تکرار واجدانشنویم؛ برای مثال صدای سایش دنمی

نۀ ردخازند ولی صدای نعرة او از برخوردش با در و دیوار سحسینی هرگز فریاد نمی
ر یعنی ر شهتر با اشاره به موقعیتش دبیمارستان مصدق ــ که محل دقیق آن را نیز پیش

شدن شیده( ــ با ک276های فخر رازی و انقالب توصیف کرده است )همان: تقاطع خیابان
انداز ینشان دور پاهایش، در گوش خواننده طنشدنها هنگام دویدنش و پیچیدهپالستیک

 شود.می
ای دیگر، روز ششم جنگ است و در این میان با توصیفات دقیق حسینی از در نمونه

وشنی رها و جزئیات جغرافیایی شهر را بهمختصات خرمشهر، خواننده حاال نام اکثر خیابان
ای پیش چشمانش نقش بسته است؛ برای مثال گفته که گویی نقشهطوریداند، بهمی
تواند گذاری میاست. نام آن گذاریکارگیری مکان، نامنخستین قدم در راه بهشود که می

تر جلوه را واقعی، حوادث استفاده از اسامی واقعیو یا خیالی باشد؛  یتمطابق با واقع
حسینی به همراه عبداهلل یکی از همرزمانش به   .(37: 1399صیامی، )توکلی و دهد می

اند که صدای انفجارهای متری نرسیدهاند. به خیابان چهلطرف مسجد جامع راه افتاده
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 فلکۀشوند که نزدیک کنند و متوجه میها شروع به دویدن میشود. آنمهیبی بلند می
ها و صدای آوارشدن خانه»دهد: اردیبهشت بمباران شده است. حسینی ادامه می

شنیدم. زمین، تر میخورد را واضحها میهایی که به زمین و دیوار و کرکرة مغازهترکش
: 1395)حسینی، « خورد. به عبداهلل معاوی گفتم که صدا از اون طرفه.زیر پایم تکان می

نی همراه بوده به ای که تا اینجا با حسی(. این که صدا از آن طرف است برای خواننده225
اردیبهشت به سمت فخر رازی را که زیر بارش خمپاره است  فلکۀسرعت تصویری از مسیرِ 
 کند. به ذهن خواننده القا می
نشست. خمسه، به زمین میمتر، یک خمسههر ده فاصلۀبه »دهد که حسینی ادامه می

وجود  به ی را در منداد. شدت انفجارها حسگرومب، گرومبِ انفجارها قلبم را تکان می
 )همان(. توصیف حسینی از صدای« کردم صدا صدای مرگ است.آورد. احساس میمی

عاملی  خورد یا غربها و هشیاری بدنش نسبت به آنکه خمپاره از شرق به زمین میخمپاره
 خمسهسهن خماست که او و همرزمانش را زنده نگه داشته است. استفاده از واژگانی همچو

یر ه تصوها همان طور که شنیده است، کگرومبِ انفجارها یعنی توصیف آنمبو یا گرو
 کند.    واضحی را از صدای ویرانگرِ مرگ عرضه می

ست و اشناسی خبره شاید به دلیل آنکه خود در علم روان دو ةقانون شمارکرفت اما در 
سینی  حتگی اثرِنوشته است، دوپارگی و گسسهایش را شبانه در دفتر خاطراتش میروایت

گامی اهات هنشتباین ا ۀتر آنکه حسینی اشتباهات فاحشی دارد؛ از جملرا ندارد. از همه مهم
ساله  ، شانزدهرا به دختران پانزده 106گوید تکاوران ارتش دو تفنگ شود که مینمایان می

د اناند و بردهها را به دوش کشیدهواگذار کردند. حسینی مدعی است که این تفنگ
شوند. کیلوگرم وزن دارند و روی جیپ سوار می 240ها هر یک که این تفنگدرحالی

بین  ادیزی ۀگیرد که فاصلاشتباهاتی از این دست در روایت حسینی از آن رو صورت می
 وقایع جنگ و نگارش روایتِ آن وجود دارد.

نه نوشتن، کار طرفانه و غیرمغرضابیشوند. مشکالت در روایت کرفت مشاهده نمی این 
)صفایی  بدون پیشفرض  به تحلیل  روایت بپردازدتواند نمیکس چندان آسانی نیست؛ هیچ

کند که در (.کرفت در قانون شماره دو چنین روایت می115: 1398، جالله وند آلکامیو 
کرد به علت پزشک کار می( به عنوان روانPendletonدورانی که در کمپ پندلتون )

اش که به کند. او با فریاد فرماندهاد تصاویر را بسیار در هم آمیخته ترسیم میخوابی زیبی
شود که باید پرد و متوجه میکند از خواب میهای( انبوه اشاره میها و زخمیتلفات )کشته

تشخیص مرز بین خواب به سرعت در قلب تاریکی حرکت کنند و در این وضعیت بود که 
 ة. به علل امنیتی بخش عمدضایی کامال گنگ و مبهم می شدندو بیداری ناممکن و وارد ف

شد که های خاصی روشنایی داشتند. این باعث میفضای پایگاه خاموش بود و فقط اتاق
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کوپترها بر باالی سرشان حواسی غیر از بینایی در توصیف وقایع برجسته شوند. صدای هلی
دند. گویی صداها و سیاهی یکی شده بو شد و صداها رنگ سیاهی به خود گرفتهشنیده می

یار، تلفات بسیار. کرفت به واقعیت پیچید: تلفات بسشان میبود. این دو واژه مرتب در ذهن
 کند: های هر شبش را این طور توصیف میپیوستنِ کابوس

جایش روزی در اواسط ماه آوریل کابوس به واقعیت تبدیل شد. کابوسی که بیش از گن
های متعدد، های ما تاکنون از داشتن زخمیداشته باشیم. اگرچه که تجربه مان زخمیپایگاه

اول،  ها.[ آند ]..ششد، این اصطالح اما در آن روز اساساً از نو تعریف تلفات انبوه نامیده می
مق به ع آمد. تیوب تنفسی کهای را آوردند. به محض دیدنش دیگر نفسم باال نمیسرجوخه

 یده شدهژی پیچبه طرز عجیبی از دهانش بیرون زده بود. دور سرش بانداگلویش فرو رفته بود 
ا بامش که ود. نبود که غرق در خون بود. چشمانش با اینکه بسته بود اما از حدقه در آمده ب

 ( 56: 2007اش نوشته شده بود دانهِم بود. )کرفت، جوهر سیاه بر روی سینۀ برهنه
ک ا شوبشدگی در مواجهه مشترک همچون فلج ۀرباینجا کرفت با وجود اینکه از یک تج

سازد، اما ها را به عنوان پزشک ناممکن میای که عملکرد آنکند، تجربهصحبت می
ها اییکند که خالف آن چیزی بود که آمریکتوصیف دقیقی از تلفات بسیاری عرضه می

کند. ی ترسیم میترگفتند. او به این ترتیب فضای جنگ را به شکل دقیقها میدر رسانه
وز رکند که آن حسِ کرفت در آن وضعیت با بوی خون عجین است و به خواننده القا می

ضای تواند فبینیم توصیفی چندحسی میروز واقعاً پرتلفاتی بوده است. همچنان که می
 کند.  ولیدهای دولتی و رسمی بازسازی و تتر و به دور از تحریفجنگ را به شکل واقعی

 هاي جنگ زنانهدر روایت« نگارانهدیدگاه الیه». 3-2-2
پردازان بسیاری در تقلیل فضا و دریافتش به بعدی سطحی کاری عجوالنه است. نظریه

( این Henri Lefebvreاند؛ برای مثال، ایدة آنری لوفور )های اخیر به این مسئله پرداختهدهه
شود  و ساختاری اش هاهر میدر همۀ گوناگونی»ویژه فضای شهری، است که فضا، به
الیه دارد تا فضای همگن و ایزوتوپیِ ریاضیات کالسیک شیرینی الیهبسیار شبیه نان

چه در فضا، آن»(؛ برای مثال او اشاره کرده که 57: 1991)لوفور، « )اقلیدسی/دکارتی( 
گر ل(. وهیفۀ تحلی58)همان: « آید است.آید همیشه زیربنای آن چه بعدش میپیشتر می

شده و غیره است. یکی از نشستهای تهها، الیهتنیدگی قشرها، دورهتبیین این درهم
بیند، با گر را مجبور کند آنچه را که میوهایف اصلی نقدجغرافیایی این است که مشاهده

اش بررسی کند. این یعنی باید از توصیف فضا به عنوان چیزی آشکار و تمام پیچیدگی
مندی فضا را با اتکا به مفهوم ریزوم ه دست کشید. وستفال این الیهشدانگاشتهبدیهی

(rhizomeشرح می ) ،توان به منظر، فضا را نمی( ازاین139: 2011دهد. )ر.ک: وستفال
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های توالی خطی رویدادها در مکان تقلیل داد. فضا بیشتر به باغی متشکل از شاخه
 رود. مانند پیش میمتنوّع و ریشههای بسیار ماند که در جهتفرورفته میدرهم

ه بست که ازنی  توان به سه سطح مهم تقسیم کرد. او تنهانگارانۀ حسینی را مینگاه الیه
دقت  ت او بهروزة خرمشهر راه پیدا کرده است. از این رو ما به کمک روای 34اتاق جنگ 

م هه، شاره شددانیم که اوالً مختصات اتاق جنگ چیست، موضوعی که کمتر به آن امی
گاه در یچاند، افرادی که شاید هاینکه آن روزها چه کسانی در اتاق جنگ حضور داشته

ها جمیشد. سطح دوم، به گستردگی حضور ستون پنها برده نمیحالت دیگر اسمی از آن
هیدان ان شپردازد و سومین سطح به چگونگی ثبت و نگهداری از نام و نشدر این جنگ می

 اقی مربوط است. ایرانی و عر
 را به ه خودحسینی با روحیۀ خاص  و با ممارست بسیار پس از روزها تالش باالخره را

ی ت براچه را که بر سر نیروهای مردمی رفته اسکند تا بتواند آنمیاتاق جنگ باز 
توان از ا میداند چه روزی است امگوید که دقیقاً نمیفرماندهان جنگ تشریح کند. او می

فراد گوید که با ااو پی برد که روز شانزدهم جنگ است. حسینی می ۀهای روزانشگزار
زدند. از یجنگ حرف نم ةسادگی دربارمرموزی همسفر شده است که مانند بقیۀ نیروها به

ت شد حدس زد که از نیروهای سپاه باشند. حسینی به دقشان میهایپختگی تحلیل
و کند. اره را به اتاق جنگ رساند، توصیف میمختصات مسیری را که او و دوستش زه

ی شد. ای نظامگوید از پل گذشتیم و ماشین جایی در کوی بهروز یا آریا وارد محوطهمی
 رماندهیک، فخواند: لجستیحسینی روی تابلوهای فلزی را با صدای بلند برای خواننده می

ای او و نه ناسنامهام شنحسینی یعنی  و ... . او همچنین از دقت نظرِ آنها که وی را به نام زهره
ات مندترین جزئیکند. با ورود به اتاق جنگ او الیهخوانند وحشت میزهرا حسینی می

 شود. فضایی و افراد حاضر در آن را با خوانندگانش شریک می
رادی شود. افهای بزرگی که به دیوارها نصب شده بود مواجه میحسینی ابتدا با نقشه

یرنظامی غهای نظامی و سیم، مرتب کاغذهایی را به افرادی که با لباسهای بیپشت دستگاه
رسند و یظر مکنند. دو سه نفرشان خیلی جوان به ناند رد و بدل میروی تکه موکتی نشسته

ن از رماندهان جوافسال نداشتند. حسینی اما تعجبش را از رویارویی با  50بقیه هم بیشتر از 
 کند. یمخاطبانش پنهان نم

رسد که با تمام توصیفات چندالیۀ حسینی از وضعیت خرمشهر زمانی به اوج خود می
کمبود تجهیزات و عدوات و اینکه سربازان ایرانی ما با گلولۀ مستقیم تانک  ةجزئیات دربار

و آر پی  60یک، برنو، خمپارة  -سه، ام-توانیم تنها با ژگیرند و ما نمیمورد هدف قرار می
ها بجنگیم. در اینجا شده در آن روزها ــ با عراقیصویر کاملی از تسلیحات استفادهجی ــ ت

روز اخیر از روز دوازدهم تا شانزدهم جنگ را به افرادی که حسینی گزارش کاملی از پنج
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شدة آن پنج های ثبتترین گزارشدهد. این گزارش یکی از مهمدر اتاق جنگ هستند می
صدر رئیس جمهور وقت و رمشهر است. صحبت دربارة بنیخصوص از جنگ خروز، به

انگارند، الیۀ ها میاینکه حسینی و دیگران او را خائن و مسبب شرایط دهشتناک آن روز
دیگری از روایت حسینی در این خودنگاره است. در آنجا حسینی به نام سرهنگ رضوی، 

روزها تأثیر بسزایی در کند؛ افرادی که آن نسب و ابراهیمی اشاره میسرگرد شریف
اند. حسینی از هایی که کمتر شنیده شدهمقاومت سی و چهار روزة خرمشهر داشتند. نام
ما »زند اند، هیچ ابایی ندارد. او فریاد میاینکه بگوید تعدادی از فرماندهان گریخته

( در این میان حسینی همچنین به دو شخص 437)همان: « چجوری، برای چه بجنگیم؟
ها برده کند که در اتاق جنگ حضور دارند اما هیچ وقت نامی از آنی اشاره میارتش
ها چیزهایی را روی نقشه های حسینی، یکی از این ارتشیزمان با صحبتشود. همنمی

)همان( در « ها تو شهر موندن؟مگه خانم»پرسد: کند و با تعجب از حسینی مییادداشت می
روزهای نزدیک به بیستم مهر را این طور توصیف  ها حسینیپنجمخصوص بحث ستون

شدِن کند و برای کوتاهخیابان اردیبهشت را برای رسیدن به مسجد جامع طی می کند:می
 شود:راه وارد نخلستان می

 یابانفروشی محمدی در خوارد نخلستان پشت مکینۀ آردی شدم تا یک راست از جلوی گل
[ پچی شنیدم ]...وت ترسناک نخلستان صدای پچمتری بیرون بیایم. توی آن سکچهل
بودم  ها دیدم. مطمئنگویند ]...[ کمی جلوتر چند لباس نظامی پای نخلفهمیدم چه مینمی

  ( 482ها است. )همان: این لباس نظامی مال عراقی
مچون ای از آنکه الیۀ مهمی هاست که هیچ واهمهی گرانِحسینی از معدود روایت

ا به رشهر داخلی را در جنگ موشکافی کند، ندارد. او معتقد است ما خرم هایپنجمستون
 بّدل یامباس کند که افرادی با لهای خودی باختیم. در این میان او توصیف میپنجمیستون

هایی را میان مختصات خانهکنند. دراینچرخند و اطالعات جمع میدشداشه توی شهر می
اش فامل کاند، با جزئیات کردهها زندگی میادی در آنها به صورت تیمی یا انفرکه آن

یز مشهر نها در جنگ سی و چهارروزة خرخیانت عرب شایعۀکند. او به این ترتیب به می
 زند. مهر باطل می

آباد عکاسی داشته است در سطح سوم، حسینی با اصرار عکاسی را که در نزدیکی جنت
و آن چگونگی مواجهه سازد برایمان آشکار میی را برد. حسینی الیۀ دیگرآباد میبه جنت

خانۀ های آتی است. اجساد زیادی در غسالبا جنگ و آثار و پیامدهای آن در سال
اند و شوند که هیچ چیزی اعم از مدارک شناسایی همراه نداشتهآباد توصیف میجنّت

و برادرش ــ فرم شان نیز قابل شناسایی نبود. حسینی از تجربۀ شهادت پدر هایصورت
های برادرش که به تازگی عمل شده بوده و توانسته بود برادرش را به کمک این دست
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های خواهد تا از جزئیات بدن شهدا، تکهعالمت تشخیص بدهد ــ از عکاس می
ها که آوری دادههای دقیقی بگیرد. حاصل این جمعهایشان، طال و جواهراتشان عکسلباس

ها نابود شده باعث شده است تا تصرف خرمشهر از سوی عراقیشان در طی تعدادی
های بسیاری به شهادت عزیزان خود پی ببرند. او الیۀ دیگری را به این جزئیات خانواده

های خرمشهر ها در خیابانکند. ازآنجاکه او و عبداهلل معاوی خود به دنبال کشتهاضافه می
ها کند که عکسد را نیز در همان دفتری ثبت میرفتند، وی جغرافیای دقیق یافتنِ اجسامی

 را نیز در آن گردآورده بود.   
نکه دون آبحسینی تمام جزئیاتی را که به یاد آورده در روایت خود بیان کرده است 

کرفت اما  کند یا خیر.اند توصیف مینگران باشد جزئیات وقایع را آن طور که واقعاً بوده
کند. از یاری از جزئیات مرتبط با ارتش آمریکا خودداری مبسی در سوی دیگر از بیان

ری رفت برتیت کنگارانه، اینجا روایت حسینی است که بر رواهمین رو از منظر دیدگاه الیه
ست، ادارد. جزئیات بسیاری از جنگ آمریکا و عراق هست که در روایت کرفت غایب 

های بین ه بسیاری از دیالوگدانیم کوگوها میبودن برخی گفتکه از سطحیدرحالی
رو به  اند؛ از همینسربازان و افسران رده باالی جنگ به طور کامل طرح و توصیف نشده

ز ت را نینگار کرفرسد با پدیده خود سانسوری در روایت کرفت مواجهیم. نگاه الیهنظر می
کند ن میبیا رفتخوبی دید. کشان بهها با فضای پایگاهتوان در شیوة مواجهۀ آمریکاییمی

 کردند. یکییکه نیروهای آمریکایی در فلوجه در واقع همزمان در دو فضا زندگی و کار م
انه و ها که نماد خآمریکایی ریزی بود و دیگری فضای پایگاهفضای جنگ و کشتار و خون

د ند تولیفرای رفت. درواقع، کرفت در اینجا بهشمارمیفضای کشور خودشان یعنی آمریکا به
 فضای پایگاه هایی،کوشیدند با استفاده از شیوهها میفضا اشاره دارد. از دید او، آمریکایی

ای ز فضرا فضای میهن و کشور خود تلقی کنند. بدین منظور برای مثال همگی وقتی ا
های یالگشتند به تماشای سرفضای کشور خود بازمی ةجنگ به پایگاه یا همان استعار

با  ضا ونشستند که در فسوپرانو  ــ می ةطور مشخص سریال خانواد ــ به تلویزیونی
ه این ب(. نیروهای آمریکایی 66: 2007وهوای آمریکایی ساخته شده بود )کرفت، حال

کرده  سازیترتیب در قلب فلوجه با تولید و بازسازی فضا، آمریکا و وطن خویش را باز
ر دت را ه است که وجود فضاهای متفاونگارانروشنی نگاهی الیهبودند. این نگاه به

یدة اتوان در این مندی دیگر را میدهد. الیهمجاورت همدیگر به طور همزمان نشان می
زان جایی که سربازان آمریکایی بر خالف سربارسد از آنضمنی دید که به نظر می

هبی لوژی مذیدئوهایی غیر از اجنگند، نیاز به محرّکای بر مبنای اعتقادشان نمیخاورمیانه
وژیک ایدئول قداندارند. فرآیندهای تولید فضای خانه و میهن به واقع جایگزینی برای این ف

 نیز هست. 
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کدیگر هایی به ینگار اگرچه شباهتباید یادآور شد که چندکانونیت و نگاه الیه     
ست اانگر آن بیع نگار، چندکانونیت درواقدارند، اما با هم متفاوتند. برخالف دیدگاه الیه

ی ز سواتوان دست کم از چند زاویۀ دید مختلف به یک موضوع واحد پرداخت که که می
ن زما شود. چندکانونیت به معنای وجود فضاهای مختلف دریک راوی منفرد روایت می

ای ز فضواحد است. به این معنا، فضای ذهنی کرفت بیانگر کانونی است که برآمده ا
جود ومان زعنوان یک فضای آمریکایی است. فضاهای دیگری نیز هم تر پایگاه بهگسترده

دهد. این دارند؛ از جمله فضای خودِ شهر که برای مثال شلیک به جاسوس در آن ر/ می
ذهنیت  ه ازها، کانون سوم، برآمددهندة یک کانون دیگر است. و افزون بر ایننیز نشان

 خود جاسوس است.
  

 گیري. نتیجه3
، و دحسیتنقد جغرافیایی یعنی چندکانونیّت، چن د کرد که هر سه مؤلّفۀباید تأکی
ه سشوند. این یمنگارانه، ابزارهایی هستند که باعث ارتقای شناخت جغرافیایی رویکرد الیه

هرهای شضای فکنند تا بتوانیم فضاهای مختلف ــ و در این مقاله، مؤلّفه به ما کمک می
ی شان، از زوایابودنشان، در چندبعدیمندی، در الیهشانزده ــ را در تمامیتجنگ

 ه تصویرتوان باست که می مختلف بکاویم، بفهمیم و روایت کنیم؛ زیرا فقط به این شیوه
ه نشان داده همچنان که در این مقال درستی از فضای جنگ در تاریخ مورد نظر دست یافت.

ا در یا رارزی هستند که اهمیت جغرافهای بهای زنان از جنگ نمونهنامهشد، خودزندگی
یای زوا سازند. هر فضایی را باید ازمان برجسته میجغرافیایی-ارتقای دانش تاریخی

 جستهمندی فضا را در سطحی دیگر برمختلفی غیر از خودش فهمید. چندحسیّت، الیه
 هت کهای حسی مختلف اسکند. از این منظر، هر فضایی همزمان آکنده از مؤلّفهمی
خت ایۀ شنابر پ همدیگر فروکاست؛ از همین رو هر تحلیلی از فضا باید ازتوان آنها را نمی

 حسیِ برآمده از حواس مختلف نیز باشد.
های تاریخی و تر دارای الیهنگار نیز مشخصاً فضا را در سطحی کالنرویکرد الیه 

ها ی از همۀ این الیهانگارد. فضا تمامیتاقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی می
سه )هیدی کرفت( از منظر  قانون شمارة دو)زهرا حسینی( و دا است. در این نوشتار دو اثر 

آنها از  های زنانۀنشان داد که روایتمقاله نقد جغرافیایی بررسی و مقایسه شدند.  مؤلّفۀ
ویر دقیقی از مند بوده است. با مطالعۀ این آثار تصنگر و الیهجنگ تا چه اندازه جزیی
های زمانیِ درگیر در جنگ به دست آمد. مزیّت این نگرش و خرمشهر و فلوجه در دوره

نحوی ملموس در میانۀ جغرافیای تاریخی این خوانش آن است که خواننده خود را به
های زنانۀ مبتنی بر براین مشخصۀ دیگر روایتکند. افزونشهرها در دوران جنک تصور می
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رافیایی این است که این توصیفاتِ فضامند بر یک الیۀ فضامند دیگر یعنی های جغمؤلّفه
های این زنان استوار است. این الیه، غنای تجربۀ ما را از فضاهای شهری تجربۀ زیستۀ بدن

کند که بر تمام حواس انسانی بنا هایی را عرضه میبرد زیرا روایتدر دوران جنگ باال می
های متفاوتی را راموش کرد که روایات این دو اثر خود فضامندیاند. همچنان نباید فشده

-کنند و از این رو چنان که پیشتر گفته شد میزان عینیّت دانش تاریخیارائه می
 کنند متفاوت است. ای که منتقل میجغرافیایی

ه اینک درواقع روایت حسینی فضامندیِ بیشتری نسبت به اثر کرفت دارد. سخن آخر
کرده ی میندی در ادبیات روستایی ایران از ابتدا تاکنون نقش اساسی بازاگرچه فضام

ز بوده تمرکماما ادبیات روایی جنگ ما همیشه بر وجوه انسانی و ایدئولوژی رسمی  ،است
نگ جندی دهندة اهمیت فضامها اما بازتاباست. اکنون روایت زنان در قالب خودنگاره

لکه بدارند  قرار ها نیستند که در مرکزّیت روایتانسان که دیگر این انسان یاطوریاست، به
ن . ایاکنون این فضای جنگ است که همچون یک کل، باید در کانون توجه قرار گیرد

 تر از جنگ است.تر و واقعیفضامندی درواقع راهی به سوی کسب شناختی دقیق
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