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, مـجمـوعـه ى اشـعار تسلـ�مـه ى نسـر�ن, به ترجـمه ى رفـتـعتبازى برگشتا�ن مـقاله, پ�ش درآمـدى است بر كتـاب 
).۱-۳, صص ۱۹۹۶دانش, كه از طرف انجمن زنان ا�رانى درمونرآل به چاپ رس�ده است (مونرآل, 

دولتها, اسلحه و توپ دارند و
پشه اى كوچك چون من, ن�ش.

تسل�ما نسر�ن, شعر «پى در پى»

دفـتر شـعـرى را كه پ�ش رو دار�د, نمـادى است از همـبسـتگى زنان ا�رانى با همـرزمـان جهـانى خـود.  مبـارزه با دردى
مـشــتـرك, انســانهـاى آزاده را از فــراسـوى مـرزهاى ســاخـتگى بـه �كد�گر پ�ــوند مى دهد.  ا�ن تالش براى آشـنا�ى با
افـقهـاى جد�د فكرى بو�ژه در مـ�ان گـروههاى سـتمـد�ده ى جامـعه اهـم�ت بسـ�ارى دارد.  دل�ل را با�د در ا�ن كـاو�د
كـه ســامـانه هاى ســتم به شـ�ـوه هـاى مـخـتلـP راه تبـادل اند�شــه مـ�ـان ســتـمـد�دگــان را مـسـدود مى كـنند.  در نتـ�ــجـه,
ستـمد�دگـان از زبان الزم براى ب�ان تجـرب�ات خـو�ش محـروم مى مانند.  به عـالوه, مراكـز رسمى فـرهنگى و علمى به
آنچـه خـارج از چـارچوبهـاى پذ�رفـتــه شـده مطرح شـود به د�ده ى شـك و ترد�د مى نگرند و آن را عــارى از صـالحـ�ت
علمـى مى خــوانند.  تجــرب�ــات ســتـمــد�دگــان را به عـنوان «د�دگــاه هاى غــرض ورزانه» نفى مى كـنند و آن را به حــدّ
تجـربه هاى فـردى تقل�ل مى دهند.  به ا�ن ترت�ب با چـن�ن د�دى, ضعP را بـه ستـمـد�دگان مى آمـوزند و ا�شـان را بر
آن مى دارند كـه در دانستـه هاى تجـربى خود شك كننـد.  ن�ش واژگان ن�ـز دق�ـقـاً در هم�ن رابطه بـ�شـتر�ن كـارا�ى را
مى �ابد: هم به ستـمد�دگان زبان سـخن گفتن مى دهد و هم با نشـان دادن مشترك بودن مـشكالت, به آنان مى آموزد

كه دانسته هاى ا�شان نه حاصل وهم و گمان انسانهاى منزوى, كه نگرشى د�گرگونه بر زندگى اجتماعى است.



۲ن�شِ واژگان

�كى از دستاوردهاى علوم اجـتماعى در عصر حـاضر تأك�د بر ا�ن است كه تفـاوت خاستگاه اجتمـاعى انسانها
سـبب گـونه گونى بـ�نش  آنان مى شـود.  تفاوت در خـاسـتگاه اجـتـماعى انسـانهـا سـبب مى شـود كه مـفـاه�م �ا نهـادهاى
اجــتــمــاعى چون «مــ�ــهـن», «مل�ت», «ملـى گـرا�ـى», «اصــالت», «طبــقــه», «خــانواده», «عــشق», «جـنســ�ت»,
«ازدواج» و «اخـالق» براى ا�شـان مـعـانى و كـاركـردهاى مـتـفـاوتى �ـابد.  امـا گـروههـاى حـاكم جـامـعـه از ا�ن قـدرت
برخــوردارند كــه ارزشــهــا و مــفــاه�ـم جنس, طبــقــه, نژاد �ا قــوم  تـحت ســتم را تبــ�ــ�ن و تـعـر�ـP كند, به همــ�ـن دل�ل
ســتــمــد�دگــان, زنـدگى اجــتــمــاعى را همــواره از دو چشـم انداز مــخــتلP و بـر اســاس دو گــونه از ارزشــهــاى مــتــضــاد
مى نـگرند: �ـكى چشـم انداز گــــروههـــاى حــــاكم است و د�ـگرى, د�ـدگـــاهى كــــه ر�شــــه در تجـــربـ�ـــات عــــ�نى زنـدگى
سـتمـد�دگـان  دارد.  پ�ـامـد چن�ن تضـادى, شكل گـ�رى ب�نـش دوگانه اى مـ�ـان سـتمـد�دگـان است.  ب�نش دوگـانه از
سـو�ى نمـادى از نابرابرى اجـتـمـاعى اسـت, اما از سـوى د�ـگر, سـتـمـد�دگـان را به سـالح دانشى ژرفـتـر و واقـعى تر از
زندگى اجـتمـاعى مـجهـز مى كند چرا كـه آنان نه تنهـا فـرهنگ حاكم را مى شـناسند, بلكه از جنبـه ى د�گرى از زندگى

اجتماعى ن�ز آگاهى دارند كه از آن ا�شان است و از د�د قدرتمندان پنهان مى ماند.
شـعـرهـاى تسل�ـمـا نســر�ن را از چن�ن د�دگـاهـى با�د خـواند.  در حـالى كــه سـامـانه ى مـردســاالرى در فـرهنگ
اسالمى, تصـو�رى رؤ�ا�ى از رابطه ى زن و مرد به عنوان دو ن�مـه ى تكم�ل كننده ى �كد�گر ترسـ�م مى كنند, نسر�ن
از كــشـتــه شـدن آرزوهاى زنـان, فـرونشــسـتـن شـوق پرواز و خــفـه شــدن صــدا�شـان در ز�ر فــشــار خـانواده  و جــامـعــه ى
مـردســاالر مى سـرا�د.  فــرهنگ مــردسـاالر اسـالمى, تـصـو�ر مــضـحكى از خــانواده اى سـرشــار از عـشق و احـتــرام ارائه

) بنا شــده است.  امـا۳۴ ســوره ى النســاء, آ�ه ى قـرآن,مى كنـد كـه بر اســاس نصّ «الرِجــالُ قــوامــون على النســاء» (
نسـر�ن تـوانسـتـه است به ظـرافت سـرخـوردگى  ها, دل شـكسـتن ها و زجـرهـا�ى را كـه خـانواده ى مــردسـاالر بر زنان روا
داشـته است در شـعرها�ش ترسـ�م كند.  ا�ن تضـاد م�ـان دن�ا�ى دروغـ�ن كـه فرهنگ مـردساالرى حـاكم, زنان را به آن
فرامى خـواند و آنچه زنان در زندگى تجـربه مى كنند, به ب�نشى دوگـانه مى انجامد.  نسـر�ن ن�ز به �ارى همـ�ن ب�نش
دوگـانه است كــه به بازاند�شى روابط و احـســاسـات انسـانى مى نشــ�ند.  جـاى تعـجب نـ�ـست كـه چن�ن بـازاند�شى با
زرّادخــانه ى نـادانى خــود را رو در رو ب�ــابـد, ز�را هدفش همـــانا تالشىِ بـن�ــان ســتــمگـرى, نابرابرى و نـادانى است.
حـاكمـان مـردساالر اسـالمى مى خـواهند تا براى دور نگه داشـتن زنان از آگـاهى به ماه�ـت روابط مردسـاالرى, آنان را
در حجـاب جسم و خرد بپـ�چند, در حالى كـه نسر�ن خـواهان غناى روابط انسانى است.  اولى كنتـرل ن�مى از جمـع�ت
را مى خـواهد تـا ن�م د�گر بتـوانـد در دن�ـا�ى بنا شـده بـر پست تر�ن مـعـ�ــارها, به زندگى خـود ادامــه دهد; دومى, امـا,
خـواهان بازسـازى روابط اجـتـمـاعى به گـونـه اى است كـه انسـانهـا بتـوانند در مـأمن همـدلى صـادقـانـه, رشـد كنند و به

افقهاى جد�دترى از هستن و شدن برسند.
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