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مقدمه ی مرتجم:

ترکیه  در  سیاسی  ایدئولوژی های  جریان ها:  کتاب  دهم  فصل  عمده ی  بخش  ترجمه ی  حارض  منت 

)2017(1 با عنوان »فمینیسم« نوشته ی تانیل بورا است. تانیل بورا از پژوهش گران برجسته ی نظریات و 

ایدئولوژی های سیاسی در ترکیه و مولف کتاب هایی بسیاری در حوزه های گوناگون اندیشه ی سیاسی 

ترکیه است. انتخاب این منت برای ترجمه به دلیل اهمیت آخرین کتاب اوست که سال گذشته در 926 

صفحه منترش شد و حکم یک دانش نامه را دارد. در ترجمه ی این منت بخش هایی از فصل فمینیسم 

ده درصد منت  در مجموع حدوداً  که  نشده اند، بخش هایی  ترجمه  تشخیص مرتجم  به  کتاب مذکور 

اصلی به حساب می آیند. دلیل این ترجمه ی گزینشی هم چیزی به جز ضیق وقت جهت آماده سازی 

منت ترجمه برای انتشار به مناسبت هشتم مارس 2019 نبوده است. در منت جاهایی که با سه نقطه 

مشخص شده به معنای ادامه دار بودن نسخه ی اصلی است. پاورقی ها نیز به جز مواردی که با عالمت 

ترجمه ی  رغم  به  که  شده  سعی  ترتیب،  هر  به  است.  نویسنده  آن  از  همه  شده اند  مشخص  »م.« 

گزینشی انسجام منت حفظ شود. این منت نه فقط از نظر پژوهشی-آکادمیک بلکه از جهت سیاسی هم 

می تواند برای جنبش های اجتامعی در ایران، به ویژه جنبش کارگران و زنان و دانشجویان الهام بخش 

1- Tanıl Bora, Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1. Baskı 2017.
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باشد، دست کم از منظر تجربه ی جنبش های اجتامعی گوناگون در ترکیه در مواجهه با »مسئله ی زنان« 

و فمینیسم. اجازه دهید ترجمه ی این منت را تقدیم کنم به متام زنانی که چه در مبارزات سیاسی-

اجتامعی و چه در مبارزات روزمره علیه متام انواع ستم طبقاتی، جنسیتی، قومیتی و دینی »راز سنگر 

و ستاره« را می دانند.

آنکارا، 7 مارس 2019

****

جمهوریت و زنان

صبیحه ذکریا )1968-1895( به رصاحت این گونه نوشته بود: »زنان بیشرتین استفاده را از جنگ بردند«. امینه 

سمیه )1944-1868( نیز »به خاطر« جنگ خرب از آغاز یک انقالب زنانه می داد: زنان به عرصه ی کار ورود پیدا 

کرده و به ارزش و اهمیت آن پی برده بودند. جنگ جهانی و سپس جنگ استقالل2 رویت پذیری سیاسی و اجتامعی 

زنان را به نحو تعیین کننده ای افزایش داد. خالده ادیب، سخرنان »درخشان« گردهامیی بزرگ سلطان احمد بود 

که در اعرتاض به اشغال ازمیر سازماندهی شد. عالوه بر این، این بار ژاندارک های »راستین« رس برآورده بودند؛ بر 

مبنای داستان های زنان مبارزی مثل کارا فاطام3 و ننه خاتون4 اساطیر قهرمانانه ای ساخته شدند.

فمینیسم ملی گرا و زن نوین

سخن  تُرک«  »زن  از  مدام  نیز  فمینیست ها  یعنی  زنان  حقوق  مدافعان  بود.  تُرک  زن  معنی  به  پس  آن  از  زن 

می گفتند. سخن گفنت از زن و چهارچوب مرشوعیت ارزش دهی به زن، برای مدتی طوالنی قرار بود با ملی گرایی 

همراه باشد. )ضیا گوکالپ، مجدداً بنا به قاعده ی تُرک بودن، حتی از »فمینیسم تُرک« سخن می گفت. این دیدگاه 

با ارجاع به موقعیت شایسته ی زن در آداب و رسوم قدیم تُرک ها فمینیسم راستین را منحرص به تُرک بودن و 

مختص تُرک ها می دانست(.

فمینیسم ملی گرا چندان محتاج این »موفقیت های« نظامی هم نبود. گفتامنی که مسئله ی حقوق برابر زنان را 

محکم به مبارزه ی ملی پیوند می زد، با ورود به مرحله ی جدید پس از تأسیس دولت-ملت مدرن و اعالم جمهوریت 

2- Milli Mücadele

Kara Fatma -3: از قهرمانان جنگ استقالل. »کارا« در ترکی به معنای »سیاه« است و بعضاً به عنوان مرتادف »سبزه« )رنگ 

پوست( نیز استفاده می شود. م.

Nene Hatun -4: از قهرمانان نربد بازپس گیری شهر ارزروم از قوای روس در خالل جنگ های 1878-1877 روسیه و ترکیه. م.
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بسیار نیرومند شد. به گفته ی آقااوغلو تزر هانیم »زن دیگر شخصیتی معنوی و عاملی اجتامعی شده بود«. زن 

مشخصاً عامل مطالبه ی مدرن سازی5 بود. جمعیت زنان مدرن که در سال 1919 تأسیس شد در برابر »محافظه کاری 

به شدت مجروح کرده « موضع گیری کرد. در هامن سال، در نرشیه ی  را  زنانگی  که  بی منطق سال های طویلی 

مجموعه ی بزرگ که مجدداً با اصول مدرن سازی رشوع به انتشار کرده بود، صبیحه ذکریا )رستل( بدون اجتناب 

از نام فمینیسم، از »فمینیسم تُرک« به عنوان رضورت جمهوریت دفاع می کرد. رستل در آثار خود سه نوع زن را 

متامیز کرده بود: زن خانه دار، زن اهل کار، زن جهانی. از نظر او، در ترکیه این مقوالت متامیز نشده بودند. اگر 

با الهام از هانا آرنت بگوییم، الگوی زن جهانی که »در جهان مشارکت دارد« و معرّف زن فعال و سیاسی است، 

حاوی »مخاطره «ی بی مسئولیتی در قبال خانواده و فرزندان بود، با این حال رستل اصل خود را بر آن می گذاشت. 

مالقات های تخیلی صبیحه رستل هشتاوهشت ساله با خانم پاموک عایشه ی »دنیادیده « از جهت اینکه نقشی در 

عامه پسند کردن فمینیسم داشت جالب توجه بود. پاموک عایشه که با رصاحتی مزاح گونه حرف می زند، اگرچه 

از این سخن می گوید که زنان جوان چندان توجهی به فرزندان خود ندارند، نسبت به ایده ی ورود زنان به متام 

عرصه های زندگی- حتی پزشکی!- پذیراست: »کجاها نتوانستند بروند، خب وارد هامن جاها بشوند«؛ »زنان ذاتاً از 

ازل وکیل بوده اند«؛ »دست زنان به انجام هر کاری می رود«. صبیحه رستل بعدها در 1928 در نرشیه ی ماه مصور 

فمینیسم را از موضوع یک مناقشه ی نظری خارج کرده و از رضورت توسعه ی آن به عنوان یک علم ایجابی سخن 

گفت. از نظر او، »وظیفه ی فمینیسم تُرک تدقیق در زن امروزی و شناسایی نیازهای اوست.« رستل در ستون 

»نامادری« نرشیه ی ماه مصور با مسئله ی برابری در اخالق و زندگی جنسی درگیر بود.

سخنان ثریا حلوصی به عنوان نخستین زن سخرنان در نشست ترابوزون سال 1926 سازمان »قلب ترکیه« بیان نامه ی 

فمینیسم ملی گرایی است که طبق اسطوره شناسی قدیم تُرک ها شکل گرفته است: »در تاریخ پرعظمت تُرک ها، 

زن نه نصف خانواده بلکه نقش دوسوم آن را داشته است. زن تُرک که زمانی چنگیزها و تیمورها را پرورش داده 

بود که به سان طوفانی سرتگ بر کل دنیا وزیدند، بنا بر رضورت طبیعت و عقل و منطق در امور خانواده، امور 

بازار، امور جنگی و خالصه در حقوق، اقتصاد و سیاست هم قدم َمرد بوده است.« کمی بعد، قرار بود ملی گرایی 

رسمی »متام امورش« را با همین اسطوره شناسی پیش بربد. تأکید ثریا حلوصی بر حق کار زنان به مثابه ی بنیان سایر 

آزادی های او حائز اهمیت است: »اگر زن به لحاظ اقتصادی ناتوان باشد و در موقعیتی عاجزانه باقی مباند، یعنی 

اگر دامئاً در قالب کسی که به دنبال نان و اشیاست، نامولد و مرصف کننده و عاطل باقی مباند، آنگاه آزادی خواهی 

5- asrileşme
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بسیار مضحک می شود.«

رادیکال سازی مطالبه ی برابری از جانب مدافعان حقوق زنان در چهارچوب زبان و مرشوعیت فمینیسم ملی گرا 

موجب نگرانی در مورد »زیاده روی ها« نزد نخبگان سیاسی و روشنفکر مرد شده بود. اسحاق آیاسی در 1925 در 

نرشیه ی »وطن تُرک« حد و حدود هم عرصسازی زنان را ترسیم کرده بود. بله، زنان »دوش به دوش ما« کار می کنند 

اما این ما اساساً مرد بود و شانه های زنان نیز ظریف: »زن چیزی را که ما با عقل و حساب خود ناتوان از حل آنیم 

یا در موردش شک و شبهه داریم را با قلب و روح خود حل خواهد کرد...«. هستی زن در عرصه ی عمومی بیش 

از هر چیز به عنوان یک زیور تلقی می شد. آیاسی در مورد انتخاب شغل زنان می گفت: »باید شغلی متناسب با 

زنانگی انتخاب کنند، مثل معلمی، تعلیم دهندگی و مراقبت از بیامر.«

مناقشات پرحرارت اصلی حول و حوش تغییر در زندگی روزمره ی زنان جریان داشت. در دوره ی موسوم به »متارکه« 

به ویژه در استانبول، شکایت هایی در مورد آزاد شدن بیش از حد لباس های زنان وجود داشت. مباحث مربوط به 

حجاب، به ویژه تا زمان انقالب در پوشش، جایگاه بخصوصی در مطبوعات داشت. فمینیسم ملی گرا در برابر چادر 

بدیل »ُمد ملی« را قرار داده بود. زهرا حقی بر این عقیده بود که شکل چادر روبنده دار دیگر جواب گو نیست... 

نگرانی از انحطاط تنها به پوشش محدود منی شد. یک تلقی نیرومند در این باب وجود داشت که آزادسازی »بیش 

از حد« زنان مستقیامً آن ها را فاحشه خواهد کرد. نگرانی های مربوط به نتایج منحط مدرنیته ی »بیش از حد« در 

بارزترین شکل خود در قالب فانتزی های ترسناک »فاحشگی« زنان تبلور یافت. این نگرانی به زنان نیز رسایت کرد.

آن مجدداً  »اثرات جانبی«  به  نگرانی های مربوط  نربد، موضوع  راه  نیز  اخالقی  انحطاط  به  اگر مدرنیته مطلقاً 

زنان بوده اند. فرض بر این است که دشواری های رسوکار داشنت با زندگی اجتامعی مدرن، زنان را به سادگی بیامر 

می کند. بحث »خودکشی های دخرتان جوان« که در نیمه ی دوم دهه ی 1920 در مطبوعات مدت ها ادامه داشت 

ناتوانی  این »ُمد« خودکشی را  این قالب ذهنی می نشیند. متخصصان )مرد( رشته های گوناگون، دلیل  کامالً بر 

زنان در تطابق خویش با دگرگونی بزرگ اجتامعی، فراخی روابط اجتامعی، حساسیت های افراطی زنان و روحیات 

ترکیه  از پیشگامان علم بیامری های روانی در  اعالم کرده اند. مظهر عثامن )1951-1884( که  بیامرگونه ی آن ها 

محسوب می شود، در برابر این مخاطره ی اجتامعی، به زنان توصیه کرده تا از چندهمرسی که کارکردی حامیتی و 

حفاظتی دارد رصف نظر نکنند.

قانون مدنی مصوبه ی 1926، در حالی که برابری زنان در پیشگاه قانون را به همراه داشت، چندهمرسی را ممنوع 

کرد. در یکی از پرسش نامه های مطبوعات نیمه ی دوم دهه ی 1920 پاسخ به سوال »با چه نوع دخرتی ازدواج 
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می کنید؟« حاکی از تصویر ایدئال زن طبقه متوسطی آن دوره است: محجوب، نجیب، به دور از شایعات روز. عالوه 

بر تیپ های »دخرت خوش مرشب« و »عشق ُمد«، تیپ زن مدرن دانشجوی حقوق، دانشمند یا کسی که خود را 

وقف کارش کرده است هامنند دخرت سنتی منزوی و الگوهای »زن آناتولیایی« نیز از جانب مخاطبان رغبت چندان 

نیافتند. فمینیسم همواره با این تصاویر ایدئال و »درست« از زن و در واقع با یک آنتی فمینیسم قدرمتند مبارزه 

کرده و راه خود را با احتیاط بیش از حد پیموده است...

منونه های بسیار کم فمینیسم مردانه هم بعضاً به کمک فمینیسم آمده است. منونه ی بارز آن مقاله ی »گستاخی 

مردان« نوشته ی فوضی لطفی در 1923 در روزنامه ی مصور است. او کسانی را که به زنان امر و نهی می کنند با 

عنوان »افرادی که به عزت نفس دیگران بی توجه اند« مورد نکوهش قرار می دهد: »جناب، با اتکا به چه کسی 

اینقدر پرت وپال می گویی؟ طرف مقابلت مگر اسیر توست؟... ای زن سعادمتند تُرک، ببین که دیگران چقدر به 

فکرت هستند... از چپ و راست به تو امر و نهی می کنند... زن خودش می داند که می خواهد چه کند... زن برای 

ترقی و زیسنت محتاج فکر ما نیست.«

فمینیسم دولتی

تقریباً دو سال پیش از اخراج نضیحه محی الدین، جدایی مصطفی کامل از لطیفه خانم نیز در واقع حاکی از یک 

این  بود، در طول  ازمیری  بورژوای  از یک خانواده ی  لطیفه خانم )1975-1898( که  زیرا  بود.  تصفیه ی سیاسی 

ازدواج دولتی که دو سال و نیم طول کشید، تنها عالی ترین مناد همرسی مدرن و یار غار مرد خود نبود، بلکه مناد 

زنی صاحب فکر و کالم خاص خویش نیز بود.

لطیفه خانم مدافع رسسخت حق مشارکت زنان در سیاست در کنار مشارکت در متام عرصه های زندگی بود. او در 

حالی که از مطالبه ی حق انتخاب و انتخاب شدن برای زنان پیش از انتخابات 1923 دفاع می کرد، خود کاندیدای 

منایندگی مجلس شد و کاندیداتوری اش را به شوهرش اعالم کرد! عالوه بر این، در انتخابات حتی آرای مخدوش را 

نیز به خود اختصاص داد. در 1923 در یکی از مصاحبه هایش با مطبوعات خارجی چنین گفت: »هیچ ملتی در 

حالی که زنان خود را به بردگی گرفته منی تواند ادعای آزادی کند.« لطیفه خانم با »اتحاد زنان تُرک« در ارتباط 

بود و در نامه ای آن ها را »خواهرانم« خوانده بود. در 1924، طی مکاتباتی که با یکی از پیش گامان جنبش زنان 

اتحاد شوروی، اولگا کامنووا داشت، بر اشرتاکات شان در مبارزه برای »رهایی زنان« تأکید داشت و با توسل به 

مفهوم خواهرانگی فمینیستی از زنان شوروی به عنوان »خواهرانم« یاد کرد. لطیفه خانم، خواهان این بود که زنان 
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نه به عنوان یک همراه بلکه به عنوان یک »فرد« دارای ارزش و قدرت باشند و خود نیز به شخصه مناینده ی این 

مطالبه بود. در خالل سفرهای استانِی مصطفی کامل، به جایگاه سخرنان می رفت و مطالبه ی »عروج فکری زنان« 

را منایندگی می کرد...

تاریخ نویسی رسمی و آتاتورکولوژی در مورد لطیفه خانم بر این عقیده است که او در زندگی مصطفی کامل و 

رفتارهایش دخالت می کرده و درباره ی هر موضوعی نظر می داده و بنابراین زنی بدعنق، پرخاشگر و گستاخ بوده 

است. گویا لطیفه خانم به مصطفی کامل در عوض »پاشای من، رسورم« تنها »کامل« می گفته، مصطفی کامل نیز 

او را فردی دارای ویژگی های »کوسم سلطان« می دانسته است. »کوسم سلطان« در تاریخ نگاری مربوط به عثامنی، 

اشاره به نقشه های شیطانی و زیرکانه ی سلطانه هایی دارد که به قدرت حاکم نفوذ کرده و دولت را به انحطاط 

می کشاندند. در اینجا، رعایت نکردن حد و حدود در برابر شوهر معادل رس فرود نیاوردن در برابر رهرب کبیر 

است؛ نگه نداشنت احرتام رهرب ابدی هامن قدر مایه ی رشمساری است که بی احرتامی به شوهر. زنی به شادابی و 

بامهارتی لطیفه خانم، پس از طالق از مصطفی کامل، نزد افکار عمومی هم محکوم به نابودی و تا پیش از مرگش 

به کلی از انظار ناپدید شد...

رژیم، حقوق سیاسی زنان را به سان »لطفی« به آن ها ارزانی داشت. حق رأی و انتخاب شدن زنان که در سال 

1934 تصویب شد در انتخابات 1935 به اجرا درآمد. هجده مناینده ی مجلس زن، هامن طور که انتظار می رفت، 

از جانب حکومت مأمور شدند تا جایگاهی که رژیم برای زنان مدرن تُرک در نظر گرفته بود را منایندگی کنند... 

اتحادیه ی زنان تُرک در روستاها -روستاهای استانبول!- بر آموزش زنان و کمک به زنان نیازمند متمرکز شد... ورود 

این اتحادیه به روستاها بخشی از گفتامن ملی گرا-روستاگرای کاملیسم بود... نیاز بود تا در روستاها روشنگری شود 

و این روشنگری در اصل از طریق صیقل دادن جوهر ملی، متیز و ساده دالنه ی روستاییان عملی شد. شخصیت 

فداکار، زحمتکش و صمیمی زن روستایی که متام هستی خود را وقف مادرانگی می کرد جوهر زنانگی ایدئال زنان 

تُرک بود. زنان جمهوریت، به زنان روستایی خواندن و نوشنت را می آموزند، مهارت های مدرن را یادشان می دهند 

و در عین حال از وجود آنان فیض می برند. شخصیت محرتم زن روستایی باید زنان شهری را روشن می کرد... بدین 

ترتیب، تصویر رمانتیزه ی زن روستایی-آناتولیایی به مثابه ی یک گفتامن کنرتلی بر زنان و زنانگی نهادینه شد... تنها 

ابزار گفتامن پدرساالری که برای زنان وظایف مادرانگی و همرسی را الزم می دانست، کنرتل از طریق ایامژ زن 

آناتولیایی نبود... سیاست های جمعیتی پیش از هر چیز با زبانی که زنان را به منبع زایش تقلیل می داد، خصلتی 

زیست سیاسی به این امر داد. از زنان دعوت شد تا به وظایف »خانه داری و مادرانگی« که »هرنهای ارثی« آنان 
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تلقی می شد بپردازند... در 1930، در یکی از ستون های روزنامه ی جمهوریت به متسخر سوال شد که چرا زنان حق 

رأی می خواهند اما منی خواهند رسباز شوند....

فمینیسم دولتی آموزش را برای زنان به عنوان مجرایی ممتاز جهت حضور در عرصه ی عمومی در نظر می گرفت؛ 

زنان تحصیل کرده ی دارای شغل به مثابه ی گروه نخبگان »به رسمیت شناخته شدند«. بی سوادی 31 درصدی زنان 

ترکیه تا دهه ی 1990 و در برابر آن وجود جمعیت 32 درصدی زنان دانشگاهی نشانگر تناقض بین زنان نخبه 

و توده ی زنان است... هامن طور که پژوهش های گول اوزیغین )کثیفی دیگران( و آکسو بورا )طبقه ی زنان( در 

سال 2005 نشان داده اند، زنان تحصیل کرده و شاغل طبقه ی متوسطی، موقعیت نخبه گانی خود را به واسطه ی 

انداخنت بار کارهای منزل بر دوش زنان طبقات فرودست بازتولید کردند. در بُن و اساس این استثامر طبقاتی درون 

»طبقه ی زنان« رژیم پدرساالری یی نهفته است که کار خانگی و مراقبتی را کاری زنانه تلقی می کند. زنان نخبه 

نیز پیوسته زیر بار این وظیفه رفته و در حالی که کارهای بیرونی خود را انجام داده اند و »ترفیع یافته اند« انتظار 

از آن ها این بوده که پیش از هر چیز وظایف مادرانگی و همرسانگی خویش را به جا آورند. آن ها نیز یا این دو 

وظیفه را در آن واحد به جا آورده اند یا آن را کامالً یا تا حدی به خدمتکاران و کارگران روزمزد محول کرده اند. 

زنان نخبه از زیر سوال بردن فشار وظایف مادرانگی-همرسانگی و نابرابری های ناشی از آن و به چالش کشیدن 

اقتدار پدرساالرانه ی روزمره و معمولی موجود در زندگی های شخصی خود طفره رفته اند. این تناقضات به عنوان 

خصوصیات زن »فئودال-آگاهی نیافته« تلقی و طرد شده اند.

از طرف  و  نکرده  اهامل  از طرفی در وظایف همرسانگی-مادرانگی خود  زنان جمهوریت  به عنوان  نخبه  زنان 

دیگر در حال مبارزه با پیش داوری ها و موانع موجود در جهت یافنت جایگاهی در عرصه ی عمومی بودند، بدین 

ترتیب اعتامد به نفس خاص خود را یافتند. زن جمهوریت نسبت به مردان مستحکم تر، راسخ تر، فداکارتر و »زنی 

استثنایی« بود که در رشایط دشوارتر موفق می شود... وجهه ی جدیدی از فمینیسم کاملیستی در اواخر دهه ی 

1990، در برابر تهدید »ارتجاع« در فرآیند موسوم به 28 فوریه در قالب وضعیتی اضطراری شکل گرفت. مطالبه ی 

رفع ممنوعیت حجاب به عنوان یکی از مطالبات منادین اسالم گرایی نوظهور در میان زنان الئیک موجب تقویت 

این ایده شد که ارتجاع به دنبال حذف زنان از عرصه ی عمومی است. این حس تهدید از منظر زنان نخبه، شهری 

و تحصیل کرده ی طبقه متوسطی با نفرت طبقاتی همسان پنداشته شده با میل »جاهالن«، دهاتی ها/شهرستانی ها و 

»فرودستان« به حجاب ترکیب شد )خطر اصلی در اینجا »عروج« زنان نخبه ی متفاوت و جدید بود(.
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صداهایی از درون خاموشی

در اواسط دهه ی 1940، گذار به دوران حکومت چندحزبی در میان »زنان جمهوریت« نیز موجب تحرکاتی شده 

بود. همراه با تلطیف قوانینی که مانع سازماندهی بر مبنای نژاد، طبقه و جنسیت می شدند، در دهه ی 1950 

چندین انجمن زنان تأسیس شد. بخشی از این انجمن ها، مثل انجمن خیّرین که در 1928 تأسیس و در دهه ی 

1950 کامالً زنانه شده بودند، با مترکز بر امور خیریه، از یک منظر کارهای سنتی و بدون دستمزد بازتولیدی و 

مراقبتی زنان را وارد عرصه ی عمومی کردند. نرشیه ی صدای زن که در 1957 منترش می شد، ارگان مطبوعاتی همین 

قبیل سازمان ها بود یعنی »زنان روشنفکری که کارشان کمک به زنان محتاج است«. اتحادیه ی مادران تُرک )1959( 

همین وظیفه را با گرامی داشنت مادرانگی کاملیستی-ملی گرایانه تداوم بخشید. یک مجموعه ی سازمانی دیگر نیز 

متمرکز بر توسعه و حفاظت از دستاوردهای زنان روشنفکر شاغل بود: برای مثال، انجمن زنان دانشگاهی ترک 

)1949(، انجمن زنان حقوقدان ترک )1968(... در 1954، انجمن حفاظت از حقوق زنان که با رسپرستی مدیحه 

از  فرآیند حزبی شدن را رشوع کرد. پس  پیداست  نام آن  تأسیس شد، در جهت تحقق مطالبه ای که در  گزگین 

مجادالت و آماده سازی های طوالنی حزب زنان ملی ترکیه در 1972 تأسیس شد اما تا پیش از 1981 که منحل شد 

چندان نتوانست خود را مطرح کند...

از آن منجر  ناشی  تهدید  زنان، »طغیان« زبان سکسیستی و حس  از پیش حضور عمومی  بیش  زیر سوال رفنت 

به توفق رویکرد تدافعی در جنبش زنان در رابطه با محافظت از حقوق زنان شد. این توفق، بیش از هر چیز، 

هامن طور که پیش تر به آن اشاره شد ُمهر خود را بر گفتامن حقوق زنان کاملیستی کوبید. عفت حلیم اوروز 

از  برای دفاع  باید  به همین دلیل زنان  او فاصله گرفته اند و  اندیشه ی مرتقی  از  آتاتورک  بود که اخالف  نوشته 

روشنگری  قیم مآبانه ی  رویکرد  بازتولید  با  تدافعی  گفتامن  بزنند...  سازماندهی  به  دست  خود  دستاوردهایشان 

در قبال زنان جاهل تکمیل شد. برای مثال، عفت حلیم اوروز اگرچه با گفنت اینکه زن روستایی »اصالت، جان و 

همه چیز است« جایگاه او را متعالی می کرد اما بر این تأکید داشت که نباید زن روستایی را به حال خود رها کرد 

و رضوری است که جوهر وجودی آن را صیقل بخشید. تصور بر این بود که جهالت موجب افتادن زنان در چنگ 

تعصب می شود. زنان انجمنی، در کنار فعالیت های خیریه و روشنگری از طریق آموزش گاهی خواستار ممنوعیت 

چادر و گاهی خواستار گسرتش پوشش شده و بدین ترتیب در برابر این تهدید واکنش نشان می دادند. در دهه ی 

1950، عالوه بر زنان روستایی زنان کارگر نیز تابع »روشنگری« شدند... گفتامن تدافعی حقوق زنان نیز زیر رضب 

کاریکاتور »زن فاحشه« بود و آن کاریکاتور زن شاغل را نیز در لبه ی پرتگاه ترسیم می کرد...



11

فمینیسم در ترکیه

سوسیالیسم و زنان در دوران خاموشی

در دوره ی زمانی دهه ی 1920 تا دهه ی 1960، نباید از زنان سوسیالیست غافل شد که حقوق زنان را با موقعیت 

فرودستی و هدف رهایی بخشی زنان پیوند دادند. در کنگره ی خلق های رشق باکو )1920( که حزب کمونیست 

ترکیه در آن تأسیس شد، ناجیه خانم/رفیق ناجیه از کار دشوار زنان انقالبی رشقی که »همچنین باید در برابر ستم 

مردان نیز مبارزه کنند« سخن گفته بود. صبیحه رستل که پیشرت ذکرش رفت، در حیات فکری خود زنان را پیوسته 

دعوت به مبارزه می کرد. در دهه ی 1930، رستل در مقاالت خود در روزنامه ی »تان« مشخصاً از محروم ماندن 

زنان شاغل از برابری صحبت می کرد و می گفت این قبیل زنان »هم به خاطر زن بودن و هم کارگر بودن استثامر 

می شوند«. رستل توصیه می کرد »منایندگان زن« در این موارد سکوت پیشه نکنند. در سال 1935، رستل کتاب زن 

و سوسیالیسم آگوست ببل را، که مدت ها در میان آثار پژوهشی سوسیالیستی بین املللی حکم منبع اصلی در مورد 

مسئله ی زنان را داشت، به ترکی ترجمه کرد. رستل در مقدمه ی خود بر این کتاب، هدف خویش را چنین بیان کرد: 

»باید به سازمان های زنانی که هنوز چونان عروسک خیمه شب بازی در دستان امپریالیست ها و کاپیتالیست هایند 

و مثل ُدم بادبادک از آن ها دفاع می کنند نشان داد که بیامری اصلی در کجاست و منافع جنبش رهایی بخش در 

کدام جبهه است«. صبیحه رستل، مناینده ی این باور جزمی بود که رهایی زنان »در وهله ی آخر« وابسته به انقالب 

سوسیالیستی است، باوری که تأثیر خود را بر چپ دست کم تا دهه ی 1980 بر جای گذاشت.

سوات درویش )1972-1903( همرس رشاد فواد بارانر، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه، با تأکید بر نویسنده بودن 

و نه همرس دبیرکل حزب کمونیست بودن تصویر یک زن مستقل و »استوار« را ترسیم کرده است. او در دوران 

روزنامه نگاری اش نیز مشخصاً درگیر مسائل زنان بود. قهرمان های رمان هایش همواره زنان بودند. در رمان های 

اولیه اش که چیزی بین رئالیسم و رمانتیسم تلقی می شوند یک حس بی چارگی ناشی از تأثیر ساختار اجتامعی بر 

زنان بااستعدادی که جامعه آن ها را در جایگاه جنس دوم قرار داده و توانایی عبور از موانع را ندارند، حاکم است. 

در رمان  های رئالیسم سوسیالیستی او از اهمیت عطف شده به جنسیت اجتامعی کاسته می شود. فارغ از محتوای 

ادبیات سوات درویش، می توان از هویت قدرمتند زنانه و تأثیر »فمینیزان« آن صحبت کرد.

یکی دیگر از زنان سوسیالیستی که در دهه ی 1930 با مسئله ی زنان درگیر بود، فامتا نودیه یالچی )1904-1969( 

همرس و یار غار دکرت حکمت کیویلجیملی بود. منت او با عنوان »نامه ی رسگشاده به دخرت ماشین نویس«6 در 1933 

متنی غلیان آور و تأثیرگذار است: »تو نه خودت را که کارت را می فروشی... در برابر زنان خیابانی با پالتوهای خز 

6- در آن سال ها »ماشین نویسی« الگوی نخستین زن کارگر نیمه ماهر بود.
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و ماشین های لوکس فقط گارسون ها و آرایشگرها رس تعظیم فرود می آورند... اما در برابر زن شاغلی7 که علیه 

مفت خوری به پا خواسته، در مبارزه ی زندگی اش نان خود را از زیر سنگ بیرون کشیده و اراده و قابلیت هایش را 

نشان داده متام جهان رس تعظیم فرود می آورند«. نکوهش زن بورژوای جلف-خوش مرشب از جانب یالچی مبتنی 

بر یک اخالق طبقاتی کارگربنیاد است. او زن کارگر را از حسادت به »زیبایی موقتی« با آرایش چشامن و لبانش 

بر حذر می دارد و می گوید: »مزیت کارگر بودن آنقدر واالست که دلیلی ندارد زیبایی موقتی را به خاطر کسی 

تحمل کرد«. یالچی در برابر زیباسازی مادینگی تصویر »زن پویا و رسزنده ای که دشمن بی امان بندگی« است را 

تعالی می بخشد. در این رمانتیسم زن زحمتکش سوسیالیستی، در یکی از مقاله هایش که »عذاب« چادر و روبنده 

را تصویر می کند، وقتی از جنس مخالف با عنوان »مخلوقات ممتازی که مرد نام گرفته اند« سخن به میان می آورد 

نوعی »کین توزی طبقاتی« فمینیست گونه را هم در خود به همراه دارد.

یار غار و استاد سیاسی یالچین، دکرت حکمت کیویلجیملی در دهه ی 1930 با مقاله ی »طبقه ی اجتامعی زنان ما« 

بر استثامر پدرساالرانه  نامی  با سبک منحرصبه فرد خویش،  انقالبی بود. کیویلجیملی  به واقع آغازگر یک عرص 

گذاشت و آن را »طبقاتی شدن زنان-مردان« خواند و به این مسئله اشاره کرد که در میان طبقات ستم دیده مردان 

پایین ترین قرش نیز بر زنان خود ستم روا می دارند. این استثامری که بر زنان حاکم است »نیمی از ملت ما را در 

جایگاه طبقه ی محکوم به استثامر« قرار داده است. کیویلجیملی در یکی دیگر از پژوهش های خود در هامن سال 

با تأکید بر مسئله ی کار خانگی بدون دستمزد زنان، از زنان خانه دار به عنوان »پرولرتهای بی نام صنایع خانگی« 

نام برد. وی در تزهای تاریخ خود، در فرآیند تشکیل جامعه ی طبقاتی بر نقش پدرساالری تأکید کرد. اگرچه حد 

میانگینی از آثار پژوهشی سوسیالیستی همین تأکید را داشتند اما از این نقش به سان یک گناه نخستین عبور 

در  اولیه، هم  و  »بدوی«  اقتدار  این  تداوم شکوفایی  بر  او  تأکید  کیویلجیملی  نظری  رویکرد  تفاوت  می کردند. 

مراحل بعدی جوامع طبقاتی و هم در جامعه ی رسمایه داری مدرن امروز بود. این »جایگاهی« که کیویلجیملی 

برای استثامر پدرساالرانه قائل بود، اگرچه توجه زنانی که در زمان بیداری چپ در اواخر دهه ی 1960 سوسیالیست 

شده بودند را به خود جلب کرد اما چندان مطرح نشد. لطیفه فگان )تولد 1941( نخستین رییس انجمن مبارزه 

با گرانی و بیکاری که در راستای دیدگاه های کیویلجیملی تشکیل شده بود، سال ها بعد وقتی مجدداً به آن منت 

از فمینیسم نداشت و  این مسئله اشاره منود که کیویلجیملی در اصل اطالعی  به  »آگاهی بخش« مراجعه کرد، 

اهمیت خاصی برای جنبش زنان قائل نبود. از نظر فگان، »کیویلجیملی تنها راه های انقالبی کردن زنان به عنوان 

7-  بی شک منظور زن کارگر یا زحمتکش است، نه زن صاحب کار-کارآفرینی که از دهه ی 1980 به بعد معنای این واژه شد.
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با  کیویلجیملی  دکرت  پر وسعت  نظری  استعداد  بین  تناقض  اینجا،  در  است.  پژوهیده  را«  عظیم  بالقوه گی  یک 

اجتامعی شدن سیاسی )استالینیستی( ارتدوکس او خود را نشان می دهد.

همین اجتامعی شدن سیاسی حول »مسئله ی زنان« برای حزب کمونیست ترکیه و گروه های مجاور آن نیز صدق 

اینکه »مردان فرصت  با گفنت  با گذشته ی خود  بعد در تسویه حساب  )تولد 1925( سال ها  بللی  می کرد. سویم 

کارهای خانگی هم رسوکار  و  آنان  از  مراقبت  فرزندان،  با  اما  زنان  داشتند.  برای مشارکت در سیاست  بیشرتی 

داشتند...« در حالی که بر نابرابری تأکید می کرد، از طرف دیگر هم می گفت: »در جمع ما، موضوع تفاوت مرد 

و زن حل شده بود.«

چپ دهه ی 1970 و زنان

یکی از زنان گروه های مجاور حزب کمونیست ترکیه که در دوران قلع و قمع ضدکمونیستی 1948 در مقام استادی 

درخشان از دانشکده ی زبان، تاریخ، جغرافی و فلسفه ی دانشگاه آنکارا )DTCF( اخراج شد بهیجه بوران )1987-

1910( بود که در پژوهش های جامعه شناختی دهه ی 1940 خود به موضوع کار زنان نیز پرداخت. بوران با نگاه 

به کشورهای رسمایه داری پیرشفته، نشان داد که مشارکت زنان در تولید به صورت خودکار جایگاه اجتامعی آنان 

را باال منی برد. مرتبط با همین موضوع، وی بر این عقیده بود که کارکرد خانواده به مثابه ی یک واحد اقتصادی 

بازتولید تفوق مردانه است. بهیجه بوران یکی از شخصیت های برجسته ی حزب کارگران ترکیه بود که نخستین 

از قوی ترین منونه های  بیداری چپ در دهه ی 1960 محسوب می شد. بوران در عین حال یکی  میانجی عظیم 

پیوند نظریه و عمل در حزب کارگران ترکیه بود. عالوه بر این، وی در زمان چرخش دهه ی 60 و 70، منتقد دبیرکل 

حزب، محمت علی آیبار بود و در نهایت جای او را گرفت و نظریه پرداز مخالفان سوسیالیست ارتدوکس شد. 

بوران همچنین دبیرکل دومین حزب کارگران ترکیه بود که در سال 1975 تشکیل شد. پس از فرقه ی َخلق زنان، 

اگر حزب بی تأثیر زنان ملی ترکیه را به حساب نیاوریم، بوران نخستین زن دبیرکل در میان احزاب سیاسی ترکیه 

بود- عالوه بر این، حزب او »حزب زنان« هم نبود. اما بوران در طول حیات سیاسی خویش بیش از آنچه در آثار 

پژوهشی اش به مسئله ی زنان پرداخته بود با این مسئله درگیری نداشت. در سال 1976، در مقاله ای به مناسبت 

روز زن، در برابر جنبش فمینیستی، از رضورت شکل گیری »یک جنبش زنان مرتقی که هامهنگ با جنبش سیاسی 

طبقه متوسطی  و  خرده بورژوا  زنان  »لوکس«  تا حدی  جنبش  را  فمینیسم  او  گفت.  است« سخن  کارگر  طبقه ی 

می دانست که مخالف »ابژگی جنسی« است و با موانع موجود بر رس راه رشد شخصیتی زنان که منجر به گالویز 
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شدن با بحران های روحی می شوند، رس و کار دارد. رویکرد او با رویکرد زنان جمهوریت که زنانگی را می زدود 

تفاوت چندانی نداشت. این رویکرد طبیعتاً حل مسئله ی زنان را در گرو انقالب سوسیالیستی می دانست... اصطالح 

مسئله ی زنان نیز که به جای سوژگی، ابژگی را به زنان عطف می کرد، تا حد زیادی نتیجه ی همین پاردایم بوده 

است.

بهیجه بوران در عرصه ی سیاسی بر هویت زنانه ی خود تأکید منی کرد- اما به هر ترتیب به عنوان یک زن به جایگاه 

رهربی دست یافته بود. بیداری چپ در دهه ی 60 و بعد از آن سیاسی شدن ناشی از فضای جنگ داخلی دهه ی 

1970 منجر به آن شد که زنان در جنبش چپ به شکل بی نظیری به صورت توده ای بسیج شوند. موج چپ، بیش 

از هر چیز، نوید یک افق رهایی بخش را می داد. عالوه بر این، هرچند بهیجه بوران دستورکاری فمینیستی نداشت 

و حتی ضّدفمینیست محسوب می شد اما برابری زن و مرد را به مثابه ی اصلی قاطع مّد نظر داشت و زنان را 

تشویق به مشارکت می کرد )باید خاطرنشان کرد که در همین دوره، در ارگان های اجرایی حزب تازه چپ شده ی 

جمهوری خواه خلق در طول دهه ی 70 به جز مناینده ی شاخه ی زنان حزب هیچ زن دیگری انتخاب نشده بود(.

نورتن توچ )تولد 1933(، یکی از زنانی که به حزب کارگران سوسیالیست ترکیه پیوسته بود در مورد دهه ی 1960 

می گوید: مردان عضو حزب چیزی در مورد مبارزات سیاسی خود به همرسان شان منی گفتند و از موقعیت همرسان 

دهه ی  انقالبی  سوسیالیستی  جنبش  در  برعکس،  نبودند.  ناراضی  چندان  »غیرسیاسی«  خانه دار  زنان  عنوان  به 

1970، زن و شوهرها وظیفه داشتند به یکدیگر آگاهی سیاسی ببخشند و انتظار می رفت زوج ها از لحاظ سیاسی 

به  اشتیاق  انقالبی  میان مردان  در  دارد،  یاد  به  فگان  لطیفه  که  آن طور  نشوند.  یکدیگر  »مانع«  ایدئولوژیک  و 

»همبسرتی با زنان قدرمتند« گسرتش یافته بود. گولرسن پوساتلی اوغلو )تولد 1960( نیز عنوان می کند که ازدواج 

زنان با مردان »مرتقی« تشویق می شد و عکس آن چندان مقبول نبود. زنان انقالبی دهه ی 1970 از این می گویند 

که در بعضی موارد جایگاه »همرس رییس یا رهرب« بودن وجود داشت و به هر ترتیب جایگاه زنی که ازدواج 

می کرد با توجه به شوهر او می توانست تعیین شود...

اما  فعالیت های روزمره چندان طرد منی شدند  در  که  دارند  یاد  به  و 70  مبارز سوسیالیست دهه های 60  زنان 

جایگاهی در ساختارهای مدیریتی و نهادی نداشتند. آغاز مبارزه ی مسلحانه و تفوق رسیع آن نقطه ای است که 

در آن زنان تقریباً به واسطه ی »انتخاب طبیعی« تبدیل به جنس دوم شدند. هرچند افرادی مانند قدسیه بوزوکالر8  

)2009-1953( هم وجود داشتند که در درگیری با پلیس تیر خورده و زخمی شده بودند. هم در دهه ی 60 و هم 

8- بوزوکالر مابقی عمر خود را روی ویلچر گذراند و به نوشنت پرداخت؛ او با شعار »زندگی مقاومت است« شناخته می شود.
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70، تصویر لیال خالد، چریک فلسطینی، تصویری بود که زنان را تشویق به مبارزه ی مسلحانه می کرد. با این حال، 

تصور غالب بر این بود که اُنس با سالح به زنان منی آید. این تصور غالب بعضاً به عنوان ابزاری به منظور تعیین حد 

و حدود برای زنان و گاهی هم در جهت یادآوری »ضعیف بودن« آنان مورد استفاده قرار گرفته است: ایلکای دمیر 

)تولد 1946( به یاد می آورد که سوال »آیا آموزش نظامی دیده ای؟« کارکرد کُری خوانی با هدف متسخر داشت. با 

این حال، تعداد زنانی که در دهه ی 70 به مبارزه ی مسلحانه پیوستند کم نبوده است.

تبدیل شدن زنان به جنس دوم در جنبش سوسیالیستی به هنگام مبارزه ی مسلحانه در قالب هدایت کردن آن ها 

باشند.  انتظار می رفت سهمی در کارهای لجستیکی داشته  از زنان  یافت.  به سمت نقش های »کمکی« تظاهر 

مادرانگی- وظایف  و  محدود  را  زنان  خانوادگی«  ظاهری  دادن  »نشان  با  مخفی  خانه های  یافنت  مثل  الزاماتی 

همرسانگی شان را دوچندان می کرد. در زمانی که مردان دستگیر می شدند، رضورت رتق و فتق امور خارج از خانه 

به عنوان شکل جدید کار مراقبتی بروز می کرد. در آن دوره، بخش زیادی از زنان مبارز سوسیالیست علیه »وظایف 

منفعل« اعرتاض کردند و با انگیزه ی اثبات خود خواستار مشارکت در »امور« مسلحانه شدند اما عمدتاً از آن ها 

»دلجویی« شد. رویکرد جنس دوم ساز از زنان نقش بسزایی در نامرئی کردن فداکاری ها و فعالیت های زنان، حتی 

نزد خودشان داشت. قدیر چشمه جی اوغلو در مقدمه ی کتابی که در سال 2015 در قالب مجموعه خاطرات زنان 

جریان »راه انقالبی«9 گردآوری کرده بود از دشواری عبور از »دیوار تواضع« به هنگام نقل خاطرات از جانب زنان 

سخن می گوید.

از آن است که پوشیدن  با فرهنگ روزمره ی سوسیالیستی دهه ی 1970 حاکی  حافظه ی جمعی زنان در رابطه 

لباس های زنانه مثل دامن، آرایش کردن و یا حتی رصفاً باز کردن موها عمدتاً بنا به مقتضیات مخفی بودن به خاطر 

مخفی نگه داشنت خود مباح تلقی می شدند. رصف نظر از این مورد، ترجیح بر این بود که زنان انقالبی بی آالیش 

ایدئال شخصیتی  ترتیب، یک  بدین  بپوشند.  )بدون جنسیت(  یونی سکس  لباس های  و  نکنند  زنانه جلوه  باشند، 

زاهدانه با اجتناب از ظاهر بورژوایی-مجلسی، مرصف شخصی و متکربانه در حال شکل گیری بود. این دقت در 

پوشش از طرفی هم با توده ای و همه گیرشدن جنبش سوسیالیستی تحول یافته است. در زمانی که زنان نقش 

پیشگام در سازماندهی حلبی آبادها داشتند، نزدیکی به خلق و از منظر رضورت عمل در زندگی روزمره آن ها را به 

سمت پوشش ساده هدایت کرده بود. گرایش َخلقی شدن موجب گسرتش عادت »باجی«10 خواندن زنان نیز شده 

9- Devrimci Yol

10-  خواهر بزرگ، همشیره، آبجی. م.
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بود. به طور کلی، گرایش اجتناب از احساساتی بودن که ضعفی زنانه تلقی می شد و صحبت نکردن در مورد امور 

جنسی زنان حاکم بود و این امر مشخصاً بر خود زنان تأثیر گذاشته بود. فاطامگل برکتای )تولد 1956( در دهه ی 

90 با نگاه به گذشته اجتناب از صحبت در مورد امور جنسی زنان در جنبش چپ دهه ی 1970 را مشابه تلقی 

زنان به عنوان منبع فتنه در ایدئولوژی اسالم گرا می داند. از این منظر، زن موجودی تلقی می شد که احتامل بیشرتی 

داشت تا اسیر »ضعفیات بورژوایی« شود و به خاطر احساساتی بودن مدام باید خود را به همگان اثبات می کرد...

در دهه ی 1970 در جنبش سوسیالیستی میراث سازمان هایی که بر زنان متمرکز بودند نیز وجود داشت. در 1975، 

زنانی با خط سیاسی حزب کمونیست ترکیه »انجمن زنان مرتقی« )İKD( را پایه گذاشتند که یکی از سازمان های 

توده ای، دموکراتیک و مهم آن دوره به شامر می آمد. بریا اونگر )2015-1921( که تا زمان انحالل این انجمن در 

سال 1980 دبیرکل آن بود، در سال 1965 از جمله کسانی بود که در راستای »حل مسئله ی زنان« از »دست یابی 

انجمن-  به قدرت سیاسی« دفاع می کرد. زنان »انجمن زنان مرتقی« در آن سال- یعنی در هنگام تشکیل  زنان 

نخستین هشت مارس در ترکیه را جشن گرفتند.11 روز هشت مارس که پس از دهه ی 1960 )به طور رسمی در 

1977( در متام دنیا به عنوان »روز جهانی زن« تغییر یافت، پیش از دهه ی 1960 با هویت سوسیالیستی خود به 

مثابه ی »روز زنان کارگر« وارد ترکیه شده بود. هدف »انجمن زنان مرتقی« پیش از هر چیز سازماندهی در میان 

زنان کارگر بود. هدف آن بود که با بسیجی گسرتده »زنان کارگر آگاهی« که تصور می رفت چندان رغبتی ندارند 

هم به »مبارزه ی اجتامعی« دعوت شوند. این انجمن کارزارهایی مرتبط با حقوق اجتامعی زنان کارگر و آموزش-

آگاهی بخشی به آن ها ترتیب داد. در این انجمن در حالی که سعی می شد حقوق زنان کارگر گسرتش یابد رویکردی 

که تفوق مردانه را به چالش بکشد وجود نداشت )به طور مثال، در بحث اخالق و خانواده ی برنامه های آموزشی 

از این صحبت می شد که نظام ارث بری بورژوایی و نگرانی درمورد ثروت »زندگی خانوادگی« را خراب می کند(. 

سعادت آریکان اوزکال، یکی از اعضای بلندپایه ی انجمن، از این مورد سخن می گوید که در آن زمان بحث طالق12 

و حق سقط جنین را وارد دستور کار کردند اما نتوانستند آن را به مطالبه ی »حاکمیت« زن بر بدن خود متصل 

سازند. زنان انجمن هامنند زنان سایر سازمان ها بر این عقیده بودند که زنان بورژوا و خرده بورژوا مسئله ی مهمی 

نیستند. بروز تحکم مردانه در قالب کتک زدن و آزار جنسی، به مثابه ی تأثیر و ته مانده ی »ساختار فئودالی« تلقی 

11- در اصل نخستین هشت مارس را در سال 1921 زنان حزب کمونیست ترکیه در باغی در آنکارا در میان خودشان جشن گرفته 

بودند!

12- زنان »انجمن زنان مرتقی« در سال 1990، در زمان دولت حزب »مام میهن« )ANAP( سیاست هایی که این حزب با شعار 

»توامنندسازی خانواده« به راه انداخته بود را سیاست هایی که مانع توامنندسازی زنان می شوند خواندند و کارزار اعرتاضی »طالق« 

را ترتیب دادند.
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می شد.

»انجمن زنان آنکارا« که با خط سیاسی »راه انقالبی« در 1976 تشکیل شد، در حلبی آبادها گسرتش یافت. دوره های 

سوادآموزی، کمک های بهداشتی و روابط همبستگی تجربه ای بود که با پیشتازی زنان در حلبی آبادها نفوذ یافت. 

از  یکی  تورک ییلامز،  لطیفه  شد.  خواهد  نیز  مردان  تحرک  موجب  زنان  به  آگاهی بخشی  که  بود  این  بر  تصور 

بنیان گذاران این انجمن با گفنت اینکه »اجاز ندهید کتک تان بزنند، شام هم برای خود شخصیت و غروری دارید« 

به زنان اعتامدبه نفس و قدرت می بخشید. »انجمن زنان انقالبی« که در 1977 در استانبول تأسیس شد نیز مسیر 

مشابهی را طی کرد )این انجمن نخست با خط »راه انقالبی« آغازید و سپس به خط »چپ انقالبی« گرایید(. آن ها 

نیز به هامن ترتیب به سازماندهی زنان در حلبی آبادها و مبارزه با خشونت خانگی پرداختند. طبق گفته ی امیده 

آیسو یکی از بنیان گذاران این انجمن آن ها با »مردانی که اهل کتک زدن بودند برخورد می کردند«. در فعالیت های 

آموزشی به »مبارزات زنان در تاریخ انقالب ها« و ستم دیدگی زنان از بدو شکل گیری جامعه ی طبقاتی اشاره می شد 

و مطالبه ی سخرنانی در مورد آزادی جنسی هم مطرح شده بود. سمرا کسیم، یکی دیگر از بنیان گذاران می گوید 

این مطالبه به خاطر حساسیت زنان دیندار کنار گذاشته شد. در اواخر دهه ی 1970 در بعضی از شهرستان ها نیز 

انجمن های زنان مشابهی رشوع به فعالیت کرده بودند. در این میان، در روزنامه ی جنبش »رهایی«13 که هم نام 

این جنبش بود، بخشی با عنوان »رهایی زنان« رشوع به کار کرد. شعبان ایبا، یکی از پایه گذاران جریان »رهایی« 

اشاره می کند که در آن زمان »تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه مردان باید با دوستان دخرت و معشوقه های خود 

که در یک خانه زندگی می کنند روزانه یک ساعت فعالیت آموزشی داشته باشند.«

دستورکار اصلی جنبش سوسیالیستی انقالبی در دهه ی 70 که مبارزه با فاشیسم بود، سازمان های مرتبط با زنان 

را نیز متأثر کرد. مهم ترین چیز این بود که مسائلی غیر از امور مربوط به حیات و مامت به واقع از حیّز اهمیت 

ساقط شدند... »انجمن زنان مرتقی« با شعار »مادران می زایند، فاشیست ها می کُشند«، »انجمن زنان آنکارا« با 

شعار »ما مادران، ما آبجی ها مخالف فاشیسم هستیم« راه پیامیی هایی ترتیب دادند. گفتامنی که بین مفصل بندی 

کیش مادرانگی سنتی و تبدیل آن به یک سوژه ی فعال-کنشگر در نوسان است- نخستین شعار به منونه ی سنتی و 

دومی به منونه ی سوژه ی فعال نزدیک است.

سازمان های زنان درون چپ از ابتدای امر با اتهامات »فرقه گرایی، تبعیض« مواجه بودند و خودشان نیز رضورت 

تأکید قطعی بر فمینیست نبودن را احساس می کردند. سازمان های زنان به تدریج از فعالیت های متمرکز بر زنان 

13- Kurtuluş
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فاصله گرفتند و در چهارچوب رضوریات فضای جنگ داخلی ابزار دست شدند. با این حال، در رابطه با حقوق و 

مسائل زنان موجب انباشت دانش شدند و با گسرتش رفاقت در میان زنان تجربه ای مهم را به وجود آوردند. به 

گفته ی شیدا تالو، یکی از بنیان گذاران »انجمن زنان مرتقی« »دخرتان جوان در آناتولی در برابر سازمان های مردان 

حرف می زنند و حرف هایشان جدی گرفته می شود.«

فمینیسم که زنان سازمان دهنده ی سوسیالیست از آن اجتناب داشتند و از صمیم قلب ضّد آن بودند در این دوره 

به عنوان یک جنبش ُخرده بورژوایی غربی متفرعن قلمداد می شد )در بیانیه ی تأسیس »انجمن زنان مرتقی« چنین 

گفته شده بود: »در کشور ما تاکنون وقتی از سازمان های زنان صحبت شده منظور تنها سازمان های زنان فمینیستی 

بورژوایی بوده است«(. یکی از متون اصلی آثار فمینیستی یعنی جنس دوم )1949( اثر سیمون دوبوار با ترجمه ی 

برتان اوناران در سال 1969 منترش شد و توجهات را به خود جلب کرد. با این حال، محافل چپ در نیمه ی نخست 

دهه ی 1960 جذب این منت شدند و با اگزیستانسیالیسم به عنوان گسست از خرده بورژوازی در یک سبد قرار 

گرفتند. با این وجود، »دوبوارخوانی« نسلی از زنان که در دهه ی 1960 سیاسی شدند یادآور کاشته شدن بذر 

اشتیاق به »زن رها«ست. در دهه ی 1970، انتشارات »پایل« با انتشار متونی از کیت میلت تا شوالمیث فایراستون 

این بذرهای اشتیاق را گسرتش داد.

بیداری فمینیستی پس از دهه ی 1980

ِسوگی سویسال )1976-1936( در رمان سلول زنان بند آذرخش در سال 1976 از تجربیات زنان محبوس و محکوم 

در دوران اخطاریه ی 12 مارس ارتش14 نوشت. زمانی که خاطرات و تجارب مربوط به کودتای 12 سپتامرب 1980 

این  نبود.  زنان  از  مدت ها صحبتی  نیز  ستم دیدگان  رسمی خود  آثار  در  می شد  موردشان صحبت  در  و  نوشته 

وضعیت تا زمانی که مرال آکباش در سال 2011 ماجرای سلول زنان زندان ماماک را رشوع به نوشنت کرد تداوم 

یافت. در واقع، دوران 12 سپتامرب فقط دوره ای نبود که در آن زنان مبارز در مقایسه با دوران پیش در معرض 

شکنجه، رسکوب و تحقیر زنانگی و مقاومت در برابر آن قرار گیرند. هامنند دوران جنگ که زنان »باالجبار« وارد 

عرصه ی عمومی می شدند، در جنبش چپ زنان فعال شدند. با زندانی شدن رهربان مرد سازمان های چپ رضورت 

14-  اخطاریه ی نظامی 1971 ارتش ترکیه که در روز 12 مارس آن سال انتشار یافت دومین مداخله ی نظامی برای به زیر کشیدن 

دولت وقت در تاریخ جمهوری ترکیه است. به طور کلی در تاریخ ترکیه تا به امروز پنج بار اقدام به کودتا و یا انتشار اخطاریه از 

جانب ارتش انجام شده است: کودتای نظامی 27 می 1960، اخطاریه ی نظامی 12 مارس 1971، کودتای نظامی 1980، اخطاریه ی 

الکرتونیکی 27 آوریل 2007 و کودتای ناموفق 15 جوالی 2016. م.
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مشغول شدن زنان با امور »بیرونی« و اتخاذ مسئولیت های بیشرت مطرح شد.

هرچند این مسئولیت ها با گرایشی به تقسیم کار جنسیتی مرتبط با برطرف کردن نیازهای زندانیان پیشین و انجام 

هامهنگی ها در جهت دفاع از حقوق آنان بود. با این حال، این قبیل فعالیت ها که در ابتدا فعالیت های ثانویه 

و »لوژیستیکی« قلمداد می شدند رفته رفته اهمیت فراوانی یافتند. نقض شدید حقوق برش منجر به شکل گیری 

و تقویت یک جنبش حقوق برشی با فعالیت های سیاسی توده ای و مداوم شد و زنان نیز در میان رسآمدان این 

جنبش قرار گرفتند. در میان 98 نفر بنیان گذار »انجمن حقوق برش« که در 1986 تأسیس شد، 26 زن وجود داشت 

)با این حال »سنت« عدم وجود منایندگان زن در ارگان های مدیریتی همچنان برقرار بود(. دیدار شنسوی که در 1 

سپتامرب 1987 برای تحویل نامه ای به مجلس به همراه یک هیئت عازم شده بود در جریان مداخله ی پلیس از حال 

رفت و جان خود را از دست داد و تبدیل به مناد زنانی شد که بستگان زنان زندانی بودند.

این تجربه که عمدتاً وارد جنبش حقوق برش می شد، عرصه را برای آشنایی و صمیمیت در میان زنان سازمان های 

چپ فراهم کرد و منجر به آن شد که زنان به انتقاد از شیوه ی سیاست ورزی یی بپردازند که آنان را در موقعیتی 

ثانویه قرار می داد. این حساب و کتابی بود که گشودگی زنان نسبت به نظریه ی فمینیستی را تشویق می کرد. 

در جریان کشف نظریه ی فمینیستی، انتشارات »محیط زن« که در 1984 تأسیس شده بود نقش بسزایی داشت. 

بن مایه ی اصلی این فعالیت در 1983 در قالب صفحه ی زنان هفته نامه ی »سوموت« تشکیل شد... در یکی از 

نخستین شامره های »سوموت«، بحثی میان اووادیا و تومریس اویار خالصه ای از ناخشنودی رویکرد سنتی چپ 

در قبال فمینیسم است. تومریس اویار از این سخن می گفت که مادامی که »سوسیالیسم« وجود دارد نیازی به 

اول  دنبال رتبه ی  به  زنانی است که »در وهله ی مرصف  احتیاج لوکس  او، فمینیسم  از منظر  فمینیسم نیست. 

هستند«. در پاسخ اووادیا به او، می توان پذیرش فمینیسم »بدون خجالت زدگی« را مشاهده کرد. عنوان مقاله ی او 

»چه کسی از فمینیست بودن می هراسد« بود. اووادیا در مورد »مشتی از زنان« که سهم خود را از ارزش اضافی 

می برند، چنین گفت که از ستم مخصوص به زنان نیز سهم می برند. زنان مستقل از موقعیت طبقاتی شان، رصفاً به 

واسطه ی زن بودن مورد ستم و استثامر قرار می گیرند و در نتیجه نیاز به گشایش یک عرصه ی مبارزاتی خودآیین 

وجود دارد... سازماندهی و فعالیت های مبتنی بر کارزارها با هدفی مشخص، مشارکت داوطلبانه و روابط افقی 

به مثابه ی شیوه ی سیاست ورزی فمینیستی مطرح شده بود و در 1987 در قالب کارزار مخالفت با کتک خوردن 

از مردان، ورای واژه ی فمینیسم، تبدیل به تجربه ای در مورد این شیوه ی سیاست ورزی بدیل شد. این کارزار با 

کتاب فریاد بزن تا هر کس بشنود نیز روایت های زنان ستم دیده را منتقل می کند و در عین حال گامی در جهت 
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همه گیرشدن شعار »امر شخصی امر سیاسی است« بود. این گام، با کارزار »سوزن بنفش« در مخالفت با تعرض 

جنسی تکمیل شد. دو کارزار مذکور، نه در برابر یک »سیستم« و یا نابرابری کلی، بلکه مشخصاً علیه تفوق مردانه 

به پا خاستند و وضعیت هایی مثل کتک خوردن/ تعرض جنسی علیه زنان، که معموالً صحبت از آن ها »عیب« 

محسوب می شد، را سیاسی کردند و خرب از فصلی جدید می دادند. به تعبیر آکسو بورا، زبان کم توسعه یافته ای که 

طالب رشد شخصیتی و رسمیت یابی بود جای خود را به زبان ستم دیدگان طالب مقاومت داد.

نرشیات فمینیستی، با انتشار نرشیه ی »فمینیستی« در 1987 و نرشیه ی سوسیالیستی فمینیستی »کاکتوس« در 

1988 غنی شدند. کنگره ی زنان در 1988 در کنار ارزیابی تجارب کارزارها و نرشیات حاکی از نخستین تجربه ی 

بی چون وچرای اتخاذ هویت فمینیستی در طول تاریخ جنبش زنان ترکیه بود. عالوه بر این، نشستی دیگر یک سال 

پس از آن با عنوان »نخستین آخر هفته ی فمینیستی« برگزار شد. »بیانیه ی رهایی زنان« که در هشتم مارس 1989 

منترش شد با نام و شعار خود مبنی بر »ما زنان به عنوان یک جنس تحت ستم و استثامر قرار داریم« حاکی از 

»مرزی حداقلی فمینیستی« بود.

انشعاب های ایدئولوژیک: سوسیالیست... رادیکال...

در  و  بود  سپتامرب   12 از  پس  دموکراتیک سازی  مبارزه ی  مولفه های  رسزنده ترین  از  یکی  که  فمینیستی  بسیج 

محافل چپ به عنوان بخشی از انحطاط 12 سپتامرب لکه دار شده بود، خصلتی طعنه آمیز داشت. بخش عمده ای 

از زنان فمینیست با خاستگاه چپ نه فقط هویت سوسیالیستی شان بلکه روابط سازمانی خود را نیز حفظ کرده 

مبارزه کردند. در دهه های 1980 و 90، در  ُخرده بورژوایی است  انحرافی  اتهام که فمینیسم  این  با  و مدت ها 

ُخرده فرهنگ چپ، هر چقدر هم خودآیینی سازمانی فمینیست ها خوب یا بد پذیرفته شده بود، اما خودآیینی 

سیاسی-ایدئولوژیک فمینیسم هضم نشده بود.

استال اووادیا، یکی از عنارص غیرسوسیالیست نسلی که پیشگام بیداری فمینیستی پس از دهه ی 80 بود به این 

نیست،  امکان پذیر  نیز  سیاسی  و  سازمانی  استقالل  ایدئولوژیک  استقالل  بدون  است:  کرده  اشاره  نقطه ضعف 

بدین ترتیب وی فمینیست های چپ را به تسویه حساب با سوسیالیسم فراخواند. گولنور ساوران که در هامن نسل 

در خط سوسیالیستی-فمینیستی بود در 1985 در مقاله ی بلند خود به این تسویه حساب پرداخته بود. از نظر او، 

فمینیسم باید در چهارچوب ماتریالیسم تاریخی و مارکسیسم به کامل می رسید. نظریه ی سوسیالیستی این موضوع 

را که عرصه ی خصوصی سپهری از روابط اجتامعی حیاتی در جهت محقق سازی کارکرد بازتولید رسمایه داری است 
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از فمینیسم آموخته بود یا باید می آموخت. وارد کردن موضوع عرصه ی بازتولید در تحلیل رسمایه داری نه فقط 

برای زنان بلکه برای نظریه ی سوسیالیستی نیز یک دستاورد بود. عالوه بر این، ساوران در مقاله ای دیگر در هامن 

سال در مورد فمینیسم سوسیالیستی از این صحبت می کرد که میان بری بین دو جریان نیست بلکه باید یک ترکیب 

جدید باشد.

نرشیه ی »فمینیستی سوسیالیستی کاکتوس« که بین 90-1988 منترش می شد، بیش از آنکه ترکیب جدید مّد نظر 

ساوران را گسرتش دهد، متمرکز بر پرورش فمینیسم با دیدگاهی طبقاتی بود. در وضعیتی که زنان زنانگی را به 

اشرتاک دارند اما بنا بر جایگاه ها و هویت های طبقاتی-اجتامعی خود متایز می یافتند. به منظور رفع نابرابری بین 

زنان و مردان، نه فقط به منابع ایدئولوژیک آن بلکه باید به منابع نظام مند مبتنی بر روابط تولیدی آن هم پرداخته 

می شد. کاکتوس به دنبال فهمی منسجم از سوسیالیسم و فمینیسم بود که به اَشکال تفوق خارج از روابط زن و 

مرد نیز اهمیت می داد.

کاکتوس مجبور بود بخش عظیمی از فعالیت خود را رصف پرداخنت به آنتی فمینیسم موجود در جناح چپ کند. در 

اواسط دهه ی 1980، در نرشیات سوسیالیستی حجم عظیمی از مقاالت و رساله ها در رّد فمینیسم وجود داشت. 

فمینیسم به عنوان یک ایدئولوژی ارعاب، بدبین و خرده بورژوا داغ ننگ می خورد. ستم بر زنان به مثابه ی مسئله ای 

باقیامنده از فئودالیسم تلقی می شد که حل آن »به یمن« انقالب بورژوا-دموکراتیک رضورت داشت. واکنش های 

اخالقی مرتبط با شعار رهایی زنان از آنجایی که این شعار عرصه را برای »فاحشگی، پورنوگرافی و روابط منحرفانه« 

فراهم کرده کم نبودند.

خط سوسیالیستی-فمینیستی از جانب »مجمع فمینیست های سوسیالیست« )SFK( که در 2008 تأسیس شد و 

در 2009 رشوع به انتشار نرشیه ی »سیاست فمینیستی« کرد، تداوم یافت )این مجمع از مشارکت کنندگان فعال 

در کارزار انتخاباتی علفت تایلی، کاندیدای فمینیست مستقل در انتخابات شهرداری های محلی 2009 در منطقه ی 

ارائه ی »پاسخ هایی  از طریق تعقیب مسائل سیاسی و  با اشتیاق زیاد  این مجمع  بی اوغلو استانبول بود(. زنان 

درخور« در کنار مسائلی از قبیل خشونت علیه زنان، موضوعات »استاندارد« و »دستور کارهای عظیم« )مسئله ی 

کُردها، صلح و غیره( بر تأثیرات نولیربالیسم و سیستم رفاه اجتامعی بر زنان نیز متمرکز بودند. در همین چهارچوب، 

کار  این کنفرانس چوب گذاشنت الی چرخ  برگزار کردند. مسئله ی اصلی  را  در سال 2011 کنفرانس »کار زنان« 

خانگی بی مزد زنان و بی ثبات سازی )رژیم کار ارزان، بی ثبات، منعطف و مهارت زدایی شده( و بدین ترتیب افشا 

کردن پیچیدگی های بین پدرساالری و رسمایه داری بود. در 2013 نیز کارزار »بیرون از خانواده هم زندگی جریان 
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دارد« را ترتیب دادند که فراخوانی »به نام دوستی به نام همبستگی، برای روابط برابرتر و آزادانه تر« بود.

گولنور ساوران در مقاله ی 1985 خود که در آن آغازگاه فمینیسم سوسیالیستی را نشان می داد، فمینیسم را به 

سه بخش تقسیم کرده بود: فمینیسم سوسیالیستی، برابری خواه و رادیکال. فمینیسم برابری خواه که با موج اول 

فمینیسم یکسان پنداشته می شود )از جمله گفتامن حقوق زنان کاملیستی( با بی توجهی به رشایط مادی نابرابری 

عمالً در خطی لیربالی جای می گرفت. این خط تفکیک خصوصی-عمومی موجود در ایدئولوژی لیربالی را مطلق 

را  خانواده  و  خانه  درون  خصوصی،  عرصه ی  به  رسمایه داری  نفوذ  که  بود  رویکردی  به  معتقد  و  می پنداشت 

مسئله گون منی کرد.

منادی تئوریک برجسته ی فمینیسم رادیکال نیز جست وجوی منابع نابرابری و استثامر در گذشته بود و اقتدار 

مورد  در  سوسیالیستی  فمینیسم  با  و  می کرد  تلقی  مزمن  و  بدوی  استثامری  رابطه ی  مثابه ی  به  را  پدرساالری 

این مورد  بود، فقط در  یافته هم نظر  بروز  بازتولید  استثامر در عرصه ی  این  نظام رسمایه داری مدرن  اینکه در 

ارصار می ورزید که تضاد پدرساالری بر رسمایه داری تقدم دارد و مستقل از فراتعیّن رسمایه داری دارای ویژگی 

خودآیینی است. هویت فمینیسم رادیکال متفاوت از فمینیسم لیربال، »بی صاحب« مناند! زنانی رسبرآوردند که با 

فعالیت های سیاسی و فکری خود سیاست فمینیستی رادیکال را گسرتش بخشیدند. استال اووادیا، عاشیه دوزکان 

آندره  فایراستون و  آثار دوبوار، والری سوالناس، شولومیث  از  بودند که  این جریان  از رسآمدان  و هاندان کوچ 

ورکین تغذیه می کردند. فایراستون با تلقی بیولوژی به عنوان مقدرات نیز رادیکال است؛ از نظر او ستم دیدگی 

زنان یکی از نتایج قابلیت باروری آن هاست و رویکردی رهایی بخش را مطرح می کند که مبتنی بر امکان »حذف« 

تکنولوژیک کارکرد باروری از بدن زنان است. فمینیسم رادیکال حاوی »نارسیسیسم« متحد با جنبش 68 موج دوم 

فمینیسم بوده و با میل وافر بر درون مایه ی »بی نظیر زن بودن« مترکز داشته است... فمینیسم رادیکال همواره 

از اسلوب  این جریان در زمان لزوم بدون فاصله گیری  با مردان« داشته است.  اتهام »دشمنی  میلی به تحریک 

سیاسی تحریک کننده نیز رادیکال است... از نظر فمینیست های رادیکال فمینیسم بیش از آنکه جنبشی توده ای 

باشد جنبشی پیرشو و افق گشاست.

به یک مسابقه ی دخرت  رادیکال در سال 2001 »هجوم«  فمینیست های  تبلیغاتی پیرشوی  اکسیون های  از  یکی 

شایسته به نشانه ی اعرتاض بود. مجازات نکردن کنش های ابژه ساز از زنان که وجهه ای از تجربه ی تحقیر ازلی 

زنان است از منظر فمینیست های رادیکال مسئله ای مربوط به حیثیت سیاسی بود. در مبحث مرتبط با فاحشگی 

نیز نوعی »خط قرمز« ترسیم کردند. فمینیست های سوسیالیست و دیگران فاحشگی را هامنند سایر اَشکال کار 
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استفاده می کردند. هم به سبب  از عبارت »کارگری جنسی«  استثامر مفهوم پردازی کرده و  به مثابه ی تجربه ی 

به  تعالی بخشیدن  از  احرتاز  )به جهت  امر جنسی  به خاطر عادی سازی  فاحشگی و هم  از  نکردن  جرم انگاری 

»انجام« آن درون خانواده( الزم بود که در مورد »تفاوت بین ماهیچه ی دست و ماهیچه ی واژن اغراق نکرد« 

)شووال کیلیچ، یکی از بنیان گذاران »دروازه ی زنان« که با هدف همبستگی از جانب گروهی از کارگران جنسی 

تشکیل شد با گفنت اینکه هدف پدرساالری تحت کنرتل درآوردن واژن است عنوان کرد که الزم است تا از متام 

فعالیت های واژن خارج از تولیدمثل حامیت شود(. فمینیست های رادیکال نیز از »به رسمیت شناسی« فاحشگی 

که آن را رگ حیاتی استثامر زنان می دانستند، رس باز زدند و مفهوم کارگری جنسی را به مثابه ی حسن تعبیر آن 

نپذیرفتند.

تفکرات فمینیستی رادیکال بعدها در نیمه ی دوم دهه ی 1990، از آثار کریستین دلفی تأثیر پذیرفت. دلفی با 

بررسی روابط تولید بر این عقیده بود که اقتدار پدرساالری مستقل از و مقدم بر رسمایه داری است. شیوه ی تولید 

کار داخل خانه، مستقل از رسمایه داری، بنیان اقتصادی پدرساالری بود. حتی روابط تولید پدرساالرانه ی محافظه کار 

با رسمایه داری که این شیوه ی تولید را به سمت بازاری شدن هدایت می کند نیز ممکن است در تناقض باشد... 

تطبیق تزهای فمینیستی رادیکال و سوسیالیستی، هرچند خواهان زیادی نداشت اما صورت می پذیرفت. در این 

در  متفاوت  نظام  به عنوان دو  را  پدرساالری  و  او رسمایه داری  است.  بیشرت  از همه  گولنور ساوران  مورد سهم 

نظر می گیرد: اولی عرصه ی تولید و دومی عرصه ی بازتولید را دربر می گیرند. رسمایه داری از پدرساالرِی حارض و 

آماده منفعت برده است )کار خانگی، نیروی کار را به صورت مجانی بازتولید کرده است(، در عین حال، از جانب 

پدرساالری هم شکل یافته است. ساوران، در حالی که به فرض فراتعیّن مناسبات تولید رسمایه داری ادامه می دهد، 

یک بار دیگر از رضورت وارد کردن بازتولید به تحلیل مناسبات تولید رسمایه داری سخن می گوید.

در اندیشه ی اکولوژیک نیز خطی وجود دارد که رابطه ی انسان-طبیعت را با رسمایه داری مفصل بندی کرده و آن 

را در بسرت یک تناقض قدیمی در نظر می گیرد. در این خط چپ-اکولوژیک، یک جریان فمینیسم اکولوژیک نیز 

قرار دارد که نابودی طبیعت و استثامر اکولوژیک را با تحّکم مستولی بر زنان یک سان می پندارد. گفتامن رمانتیکی 

که زنانگی را بر مبنای ایامژهای برکت آوری و بارآوری با طبیعت و خاک یکسان می پندارد، به فمینیسم اکولوژیک 

وجهه ی »بنیادگرایی زنانه« بخشیده است. در دهه ی 2000، در ترکیه کسانی به فمینیسم اکولوژیک عالقه نشان 

دادند. مشارکت زنان »سنتی« در جنبش محیط زیستی یی که در برابر نابودی طبیعت در منطقه ی دریای سیاه 

فراگیر شده بود، دکوری برای رمانتیسیسم این گفتامن ایجاد کرد.
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هم چنین در دهه ی 2000، دوستداران گرایش آنارکو-فمینیستی رسبرآوردند که از هامهنگی »طبیعی« آنارشیسم و 

فمینیسم و حتی مخالفت هر دوی آن ها با هر نوع اقتدار و سلسله مراتب حرکت کردند و معتقد بودند فمینیسم 

هامنا آنارشیسم است. این گرایش با اندیشه های کوییر که مخالف تعین یافتگی هویت هاست هم پا بود...

دهه ی 1990: وقفه ای در مرشوعیت یابی

فمینیسم در واقع ذهنیت و فرهنگ سیاسی را مستقل از »مسئله ی زنان« متأثر کرده بود. فیلیز کوچالی )تولد 

1958( در مقاله ی سال 1996 خود این تأثیر را در منونه ی جنبش »مادران شنبه« که در پی حق و حقوق بستگان 

افراد مفقود شده بودند، توضیح می دهد: انسان ها بدون دخالت در سایر امور فقط با مترکز بر چیزی که آن ها را 

گرد هم آورده، با اجتناب از مجادالت تخریبی اما بدون پنهان کردن عواطف شان از یکدیگر این فعالیت را در هر 

فرصتی با سخن گفنت از آالم شخصی شان پی می گرفتند. این »موفقیت« را نباید با »حساسیت و ظرافت زنانه« بلکه 

با طرز سیاست ورزی مبتنی بر کارزار فمینیسم و تأثیر گذار از دیوار خصوصی-عمومی فهم کرد. فرهنگ سیاسی 

فمینیستی با اهمیتی که به افشای تحکم مردانه می داد، زبان و رفتار سیاسی سلسله مراتبی، اقتدارگرا و رقابت جو 

را تحلیل می بُرد. یک ُعرف سیاسی که توجهی به شیوه ی بیان »قاطعانه« نداشت و اجازه می داد تجارب و عواطف 

شخصی وارد گفتگوهای عمومی شود و در عین حال گوش سپردن را به مثابه ی یک فضیلت در نظر می گرفت در 

حال اعتباریابی بود. این تأثیر در لفاف سیاسی شدن موضوعات خارج از عرصه ی سیاسی رسمی و نهادینه گسرتش 

یافت... سیاست فمینیستی با تأکید بر هبیتوس یا عادت واره بر روابط رودرورو و پویایی ارتباط مستقیم )»ملس 

یکدیگر«( رسمایه گذاری کرده و فهمی را گسرتش داده است که »باورمند« به تغییر خود از همین امروز و مبتنی 

بر سوژگی ناشی از تجربه است.

آکسو بورا در مقاله ای به سال 1996، در مورد تجارب فمینیستی مرتبط با افزایش آگاهی زنان در دهه ی 1980 در 

میان گروه های کوچک زنان از اهمیت »زبان زنانه« و »دانش زنانگی« می گوید که پرفورمانسی مبارزه جو قلمداد 

می شد. اما از نظر او، بعدها در دهه ی 1990، پویایی گروه های کوچک جای خود را به یک ُخرده فرهنگ داد 

)وی اشاره دارد که متایزهای سوسیالیستی-رادیکال-لیربال در میان فمینیست ها با همین فرآیند ُخرده فرهنگ سازی 

مرتبط بوده است(. به زعم بورا، در رابطه با تصویر یک اکتیویسم سخت کوش، فمینیست ها ناتوان از تبدیل شدن 

به سوژه ای سیاسی بودند. از نظر او، نیاز بود تا فمینیسم را از رّش سیاست هویت خالص کرد.

عدم توانایی برای وضع دستور کار سیاسی، عدم تداوم، دگرگونی در پی شلختگی کرثت گرایی از جمله ضعف هایی 
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بود که در مورد فمینیسم دهه ی 1990 به چشم سایرین نیز می آمد. شیرین تکلی در ارزیابی آن سال ها از سه 

ضعف بنیادی جنبش فمینیستی سخن می گفت: عدم دسرتسی به طبقات فرودست، مترکز یافنت در قالب گروه های 

با  کُردها می توانست  به ویژه در بسرت جنبش  برای نشان دادن »رهرب«... نخستین ضعف،  توانایی  کوچک، عدم 

فمینیزاسیون در آن مناطق برطرف شود؛ دو ضعف دیگر را می توان اثرات جانبی فرهنگ سیاسی فمینیسم تلقی 

کرد...

فمینیسم بوروکراتیک، فمینیسم آکادمیک

در محیطی که فمینیسم مرشوعیت و عامه پسندی مشخصی یافت و در کنار آن دچار ضعف هایی شد، گفتامن 

فمینیستی فضای خالی را با فمینیسم دولتی و پروژه ای پر کرد. دویگو آسنا در 1995 از »فراموش شدن فمینیسم 

خیابانی« سخن به میان آورد. فمینیست ها از خیابان ها عقب ننشسته بودند اما دهه ی 1990 دوران نهادینه سازی 

فمینیسم بود. در جبهه ی مدنی این دوره، فمینیسم اجتامعی قرار داشت. در دهه ی 90 نهاد »چرت بنفش« که به 

منظور حامیت از و مشاوره به زنان قربانی خشونت تأسیس شده بود، نخستین تشکیالت این جریان بود. این نهاد 

که سازمان دهنده ی کمک به و همبستگی با زنان قربانی خشونت بود، عالوه بر چند کارزار، به دنبال مطالبه ی 

تأسیس »رسپناه های عمومی برای زنان خشونت دیده« بود. در سال 1995 خود این نهاد نیز یک رسپناه مستقل 

تجربه ی  بودند،  آورده  کشور رسبر  مختلف  نقاط  در  که  همبستگی-همیاری  انجمن های  کنار  در  کرد.  تأسیس 

فمینیستی اجتامعی در دهه ی 2000 که منجر به ایجاد تعاونی های همبستگی اقتصادی شد، از یک منظر، موجب 

تغییر در سنت فمینیستی امور خیریه ی مختص به زنان تا پیش از 1980 شد. »ابتکارعمل استخدام و کار زنان« که 

در سال 2007 تأسیس شد، پلتفورمی گسرتده تشکیل داد که غیرسوسیالیست ها را نیز در بر می گرفت.

تأسیس اداره ی کل جایگاه زنان و مشکالت آن ها در 1990 را می توان به عنوان تولد فمینیسم بوروکراتیک تلقی کرد. 

رشح وظایف اداره ی کل عبارت بود از فعالیت های قانونی به منظور حل نابرابری های جنسیتی و انجام مداخالت 

درون خود بوروکراسی. از این منظر، به بحث گذاشته شدن معاهده ی بین املللی منع هر نوع تبعیض علیه زنان 

)CEDAW( در پارملان به سال 1981 و تصویب آن در سال 1985 گامی تأثیرگذار بود. در 1997، اداره ی کل که 

در حال تنظیم یک گزارش وضعیت بود در این فرآیند با سازمان های زنان همکاری کرد. فمینیسم بوروکراتیک در 

مسیری پرتنش میان مرشوعیت یابی گفتامن فمینیستی و اهلی سازی آن حرکت می کند. فمینیسم بوروکراتیک در 

عرصه ی بازارگرا-مدنی با »پروژه گیری« شناخته می شود. با گشایش این عرصه، یک گفتامن فمینیستی-حرفه ای و 
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گروهی از نخبگان شکل گرفتند که کارشان همکاری با نهادهای بین املللی و دولت از طریق پروژه های همیاری و 

پژوهشی عمدتاً با بودجه های »خوب« است...

مرکز  تأسیس  کرد.  اشاره  نیز   1990 دهه ی  نهادینه سازی  بسرت  در  آکادمیک  فمینیسم  یا  زنان  مطالعات  به  باید 

اطالعات و کتابخانه ی آثار زنان در 1990 گامی مهم در جهت باستان شناسی تفکر و جنبش فمینیستی بود. در 

عرصه ی آکادمیک، نخست در 1989 در قالب دانشگاه استانبول مرکز آموزش و پژوهش های زنان تأسیس شد. در 

1993، پس از تأسیس مرکز اجرایی پژوهشی مسائل زنان )KASAUM( در دانشگاه آنکارا در سایر دانشگاه ها 

نیز مراکزی با همین عنوان ایجاد شد. مطالعات زنان به مثابه ی شاخه ای مستقل از علوم اجتامعی نهادینه شد. 

پایه  را  این رشته  آکادمیک و دیجیتال  نرشیات »رویکردهای فمینیستی« )2006( و »ف« )2009( مجاری نرش 

گذاشتند. نهادینه سازی آکادمیک تا چه حد توانست رویکرد جنسیتی را وارد تفکر سیاسی کند و در نهادینه سازی 

دیدگاه فمینیستی سهمی داشته باشد؟ آیا بدین ترتیب راه محصورسازی تفکر فمینیستی را گشود؟ این مباحث 

تنها مختص ترکیه نیستند.

تانسو چیللر. در فرآیند  ترکیه شد: دبیرکل حزب »راه راست«  برای نخستین بار یک زن نخست وزیر  در 1993، 

انتخاب او به عنوان یک زن در مقام نخست وزیری طوفان فمینیستی نیز سهم داشت. در عین حال، چیللر مناد 

اهلی شدن و تهی شدن فمینیسم در عین مرشوعیت یابی بود: تو گویی نسخه ی راست گرا، نظامی و ملی گرا-

اقتدارگرای »زنان جمهوریت« بود. ناامیدی ناشی از بیهودگی »الگوی« نخست وزیر زن نزد فمینیست ها با عدم 

تغییر در میزان زنان مناینده ی پارملان تقویت شد. یک سال پس از پایان دوره ی نخست وزیری چیللر در 1997، 

سازمانی تشکیل شد که هدفش افزایش قدرت منایندگی زنان بود: »انجمن آموزش و همیاری کاندیداهای زن«. 

این انجمن در شکل گیری مباحث فراوان حول تبعیض مثبت در رابطه با اختصاص ظرفیت های بیشرت برای زنان 

در متام ارگان های سیاسی سهم داشت. همچنین بر فعالیت های البی گری و تبلیغات اجتامعی پیرامون ایامژهای 

سنتی برساخته شده در مورد نقش زنان در سیاست مترکز کردند. این انجمن افزایش منایندگان زن در سیاست را 

بالذات عنرصی دگرگونی بخش در نظر می گرفت و از پیوند دادن این مطالبه به برنامه های فمینیستی و بحث در 

مورد هویت یا خط سیاسی زنان منتخب امتناع می کرد. پلتفورم زنان محق که پیش از انتخابات رسارسی 2011 با 

مشارکت انبوهی از انجمن های زنان تشکیل شد نیز همین رویکرد را داشت.
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فمینیسم عامه پسند

ییلامز  آتیف   1980 دهه ی  فیلم های  تأثیر  تحت  که  گفت  »آبکی« سخن  یا  مبتذل  فمینیسم  نوعی  از  می توان 

بود... فیلم های ییلامز حکایت بحران های زن شهری مدرن، متایالت آن ها به رهایی و داستان های توامنند شدن 

آن هاست... یکی از آخرین فیلم های ییلامز زن نامی ندارد )1987( اقتباسی از کتاب دویگو آسنا با هامن نام است. 

کتاب آسنا بین سال های 90-1988 با اتهام »مغایرت با ارزش های خانوادگی و اخالقی« به حدی »پدیده« شده 

بود که ظرف ده سال 150 بار چاپ خورد. موضوع کتاب، در پس چکامه ی خانواده ی طبقه متوسطی خوشبخت، 

خشونت ساختاری ناشی از اقتدار پدر و شوهر بر زنان است. قهرمان بی نام کتاب زن جوانی است که در برابر این 

اقتدارها رس تسلیم فرود منی آورد و به دنبال رهایی خود است. کتاب به زن که خود را ناراحت احساس می کند 

فرار از خانواده و شوهرش و برای این کار رضورت قوی بودن و روی پای خویش ایستادن را گوشزد می کند... 

آسنا در یکی دیگر از کتاب هایش با نام به دست زن، خطاب به زنان از اهمیت مناندن در خانواده، مشارکت در 

عرصه ی عمومی و دست یافنت به استقالل اقتصادی از طریق کار کردن سخن می گوید. رابطه ی جنسی را به عنوان 

راهی برای تحقق یابی خویش پیشنهاد می دهد. این رویکرد با رسعت مرصف و ایامژ »زن صاحب کار« نشانگر یک 

گشایش نارسیسیستی بود... در این کتاب فمینیسم به مثابه ی اهرمی برای خودسازی منایان می شود- نوعی تفسیر 

لیربالی از »امر شخصی هامن امر سیاسی است«. این کتاب همواره در مورد تعرض جنسی و خشونت حساس بوده 

است اما چندان توجهی به نقد پدرساالری و خانواده ندارد...

زنان »متخصص« طبقه متوسطی  پرتبلیغات و رنگی که مخاطبان آن ها  انتشار نرشیات  بعد  به  از دهه ی 1980 

شهرنشین و مدرن و دلبستگان به آنان بوده اند، با رسعت افزایش یافته است. بعضی از این نرشیات منونه های 

ترکی برندهای بین املللی بولنت صنعت ُمد و مرصف هستند. این نرشیات تصویر زن موفق، صاحب شغل مناسب، 

کرد  معروف  را  آن  کازموپولیتان  که نرشیه ی  »دخرت جهانی«  می کنند-  تبلیغ  را  پرکار  و  به ویژه سکسی  جذاب، 

منونه ای از همین موارد است. در سال های بعد نیز رسیال های تلویزیونی ایامژ »دخرت جهانی« را تکثیر کردند.

جنبش هم جنس گرایی، کوییر

پس از دهه ی 1980، در نخستین هشت مارسی که فمینیست ها در استانبول برگزار کردند موضوع سخرنانی کردن 

یا نکردن یک زن ترنس باعث ایجاد مناقشاتی شد. طی زمان، زنانگی ترنس های )زن( نزد فمینیست ها رسمیت 

یافت. ترنس ها و تراوستی ها که با دفاع از خود رشوع کردند از طریق سازمان های همبستگی خود این فرآیند به 
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رسمیت شناخته شدن را ترسیع کردند.

در مورد هم جنس گرایی می توان گفت که تا مدتی به عنوان »عرصه ی مجاور« جنبش فمینیستی تلقی می شد. 

فمینیسم بیش و پیش از هر چیز با لزبین گرایی »مواجه شد«. رویکرد رادیکال دهه های 60 و 70 فمینیسم غربی 

که لزبین گرایی را به عنوان آخرین گام در اجتناب از اقتدار مردانه و »گسست« از مردان تلقی می کرد، چندان 

رواج نیافت. با این حال، اندیشه های »حباب وار« گولنور ساوران در 1990 در نرشیه ی کاکتوس حول لزبین گرایی 

حائز اهمیت بود. ساوران تفکر در باب لزبین گرایی را به عنوان وجهه و امکان بازتعریف امر جنسی و سیاسی 

کردن آن در نظر می گرفت. لزبین گرایی راهی برای رهایی از تعریف رابطه ی جنسی و میل-حض از منظر مردانه 

بود. به طور کلی لزبین گرایی سهمی در »آموخنت عشق و محبت از جانب زنان« داشت. در 1999، یشیم باشاران 

از اعضای انجمن »کائوس گ.ل.« لزبین را به عنوان »زنی که فکر و خیالش با زنان است« در قالب »تعریفی 

گسرتده« عنوان کرد.

بیداری فمینیستی بی شک مشوق »رسمیت یابی« هم جنس گرایی و سیاسی شدن آن بود. هم جنس گرایانی که با 

مطالبه ی رسمیت یابی سیاسی شدند، در گام بعدی، در برابر قیمومیت فمینیسم قد علم کردند. در 1988، نامه ی 

یکی از خوانندگانی که خود را »آنتی سکسیست« معرفی کرده بود در نرشیه ی فمینیست منونه ای از همین امر 

برای کسانی که در قالب تفکیک های  این سخن می گفت که رهایی زنان  از  بود. خواننده ی »آنتی سکسیست« 

نرینه-مادینه منی گنجند و یا متایل به تغییر هویت جنسی خود دارند رهایی بخش نیست. نیاز بود تا از تفوقی که 

بر زنان و هم جنس گرایان ستم روا می دارد »مخرج مشرتک نگرفت« و برای انجام این امر نیز مطلقاً نقد نظام و 

ذهنیت دگرجنس خواه رضوری بود.

به عنوان  تلقی هم جنس گرایی  با  بر مبارزه  نیمه ی نخست دهه ی 1990، یک جنبش هم جنس گرایی مبتنی  در 

واژه ی گی  یافت.  بود گسرتش  ناقد دگرجنس گرایی هم  کنار مطالبه ی رسمیت یابی،  در  که  ناهنجاری  و  بیامری 

که فاقد بار معنایی حقارت بار، پزشکی یا رسد و علمی بود پس از اعتباریابی به لحاظ بین املللی رفته رفته وارد 

زبان ترکی شد. انجمن المبادا که در 1993 تأسیس شد، به منظور نهادینه سازی هفته ی افتخار که جشن عصیان 

و مقاومت بین املللی هم جنس گرایان است نقش بسزایی ایفا کرد. مراسم اهدای جایزه ای که آن ها از سال 2005 

به بعد با عنوان »گوجه فرنگی هورمونی« برگزار کرده اند سهم زیادی در همه گیر کردن نقد هم جنس گراستیزی 

با تبعیض، نفرت پراکنی، خشونت و  داشته است. هدف انجمن »حیات صورتی« که در 2006 پا گرفت، مبارزه 

طرد اجتامعی علیه ترنس ها بود. بعضی از تنش های بین فعالین هم جنس گرا و ترنس- مجدداً تنش های مربوط 
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به مناقشات هویتی و نگرانی قیمومیتی- با نهادینه شدن »فرا-هویت« ال.جی.بی.تی )لزبین، گی، دوجنس گرا، 

ترنس( نسبتاً فروکش کرد.

سازمان کائوس گ.ل. که در 1994 تأسیس شد و نرشیه ای با هامن نام )ماهنامه-دوماهنامه( انتشار داد، فعالیت 

فکری و سیاسی جنبش هم جنس گرایی را در ترکیه تعمیق بخشید. در نخستین شامره ی این نرشیه، با حرکت از 

از ما هم محافظت کند تعجب  اگر روزی  پذیرش کلی مسئله ی زنان عنوان می شود که »دولت دگرجنس خواه 

اقتدار نشان داد. کائوس گ.ل. در کنار  برابر  نخواهیم کرد« و بدین ترتیب رویکرد مخالف-انتقادی خود را در 

مطالبه ی رسمیت  یابی و خودتحقق یابی هم جنس گرایی »اتخاذ ارزش های آزادی خواهانه« ی آن ها را متذکر شد. 

مطالبه ی رسمیت یابی را با مخالفت با سلسله مراتب، برابری خواهی و فرهنگ خشونت گریز پیوند دادند. شعار 

اساسی آن ها یعنی »رهایی هم جنس گرایان رهایی دگرجنس خواهان هم محسوب می شود« حاکی از پیوند نقد 

دگرجنس خواهی با طرح کلی رهایی بود... کائوس گ.ل. در این چهارچوب، از »رضورت سازماندهی برای تخریب 

اجتامعی شدن دگرجنس خواهانه، نه فقط در مقام امری فردی بلکه در قاموس اجتامعی« دفاع می کرد و سعی 

داشت با تلقی دگرجنس خواهی به مثابه ی محصول جامعه ی طبقاتی رویکرد طبقاتی را نیز به صورت کلی وارد 

دستورکار خود سازد. مقاالت نرشیه ی کائوس در شامره ی نهم در سال 1995، خالصه ای از این گرایش است: »یک 

یا مجبور به  نیز وقتی که کارگر  باشد. یک هم جنس گرای دیگر  ُمد  یا طراح  هم جنس گرا می تواند نقاش، شاعر 

ایفای نقش دگرجنس خواه می شود اگر گرایش جنسی خود را آشکار سازد از او به عنوان "اُبنه ای" یاد می شود. 

در  ویژه نامه هایی  این نرشیه  بود«.  "کارگر"  بتوان در عین حال هم  "هم جنس گرا" و هم  که  ندارد  امکان  یعنی 

چهارچوب تجارب زندگی و ستم دیدگی هم جنس گرایان منترش کرد که با مبارزات سندیکایی و مسائل تهی دستی 

مرتبط بودند... با انتشار نرشیه ی کائوس کوییر در سال 2015 سازمان کائوس گ.ل. وارد عرصه ی تولید آکادمیک-

تئوریک شد... نظریه ی کوییر که از طریق ترجمه ی آثار جودیت باتلر معرفی شد، با رّد دوقطبی ها در هویت 

جنسی و تعین بخشی به سوژه ها فرآیند سوژگی را با عطف توجه به پویایی های متکرث و نامحدود مطرح می کند. 

طرح خود فمینیسم و طراحی سوژگی زنانه در آن را نیز نباید پیش فرض گرفت؛ نباید از خاطر برد که این نوع از 

سوژگی/هویت نیز خود در چهارچوب رژیم پدرساالرانه و دگرجنس خواهانه تعیّن یافته است. گشایش نظری-

سیاسی کوییر در مورد روابط بین جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان جنسی و »آشوب« هویتی-منایندگی )و 

تنش مربوط به قیمومیت( راه حل جدیدی بود... می توان چنین گفت که نظریه ی کوییر موجب بده بستان ها و 

انتقاداتی بین فمینیسم، جنبش هم جنس خواهی و تفکر چپ/سوسیالیستی شده است.
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جنبش زنان کُرد

پس از بیداری فمینیستی دهه ی 80 که در دهه ی 90 »تثبیت« شده بود، جنبش زنان کُرد در ترکیه هم موجب 

انشعاباتی در فمینیسم و هم باعث دمیدن خونی تازه در رگ های آن شد.

در عرص فمینیسم عثامنی یک جمعیت تعالی زنان کُرد در 1919 تشکیل شده بود که هدف آن »پیرشفت زنانگی 

کُرد با ذهنیت مدرن« بود. اما این جمعیت میراث تأثیرگذاری بر جای نگذاشت؛ در زمان بیداری سیاسی کُردها 

در دهه ی 1960 نیز نه »مسئله ی زنان« و نه آرای زنان جایگاه حائز اهمیتی نداشت. در دهه ی 1990 »ماشه »ی 

بیداری فمینیسم کُردی را مجدداً بروز یک جنگ کشید: نربدی که با عصیان مسلحانه ی پ.ک.ک در اواسط دهه ی 

1980 آغاز و از ابتدای دهه ی 90 با تراکم کم به ابعاد جنگی دست یافت، عرصه را برای مشارکت توده ای زنان 

کُرد در سیاست و عرصه ی عمومی فراهم آورد.

گفتامن ایدئولوژیک پ.ک.ک. در بدو امر منونه ی بارز تخیل مردانه بود. وضعیت استعامرشدگی با زنانگی یکسان  

پنداشته می شد و ستم دیدگی و رسسپاری کُردها با ایامژ »خلق زنانه شده« سیاه منایی می شد. »ساختار زنانه« به 

سبب ضعف در »پرورش احساسات« امر مسئله داری قلمداد می شد. اما در چهارچوب تکوین جنبش کُردی در این 

گفتامن نیز تغییر ایجاد شد. نخستین عامل تغییر، افزایش مشارکت زنان در سازماندهی مسلحانه بود. در برابر 

این، با استدالل اینکه »جایگاه مردان اشغال شده است« مقاومتی شکل گرفت و حتی در 1993 چیزی منانده بود 

تا تصمیمی مبنی بر دور کردن زنان از فعالیت های مسلحانه گرفته شود. با این حال، با مداخله ی رهرب سازمان، 

عبدالله اوجاالن، که احتامالً متوجه شده بود که تحرک زنان به نقطه ی بازگشت ناپذیری رسیده است از این تصمیم 

تأسیس واحدهای مختلط تحت عنوان »ارتشی سازی زنان رها« واحدهای  بر  رصف نظر شد. در آن سال، عالوه 

زنان مجزایی نیز پایه گذاری شد. در دهه ی 1990، تخمین بر این است که نسبت زنان در میان کادرهای مبارز 

چیزی حدود 20 تا 30 درصد است. در نتیجه، زبان سیاسی به تدریج در رشایطی قرار گرفت که زنان را بیش از 

پیش »به حساب می آورد«. رمانتیسم »رهایی و زیبایی از طریق جنگیدن« برای زنان دِر سوژگی را گشود. گفتامن 

ایدئولوژیک، معادله ی استعامر برابر است با بردگی و بردگی مساوی است با زنانگی اساساً به سمت مسئله گون 

کردن بردگی زنان متایل یافت.

در این میان، در عرصه ی مدنی و قانونی نیز زنان کُرد رشوع به عرض اندام کرده بودند. در سخرنانی هایی که لیال 

زانا در زمان کارزارهای انتخاباتی سال 1991 ایراد کرد، از مردان خواست تا زنان را نیز به میتینگ ها بیاورند. با 

این حال، طی سال های بعد، زنان کُرد نه فقط با مشارکت توده ای در اکسیون های سیاسی بلکه همچنین به عنوان 
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فعال و سیاست مدار نیز پا به عرصه گذاشتند. زنان کُرد که در بدو امر در قالب »مادران رنج کشیده« )مادری 

که فرزندش یا کشته شده یا مفقود( تبدیل به مناد فرودستی طوالنی مدت کُردها شده بودند، به تدریج تبدیل به 

سوژه هایی »سخنور« و فعال شدند. سینان کیزیل کایا که نسبت به سیاست کُردی نگاهی انتقادی دارد، قدرت یابی 

زنان در این دوره را با از بین رفنت جایگاه متحکم مردانی که تحت ظلم و فشار زیاد هم غرورشان نابود شده و هم 

ناتوان از محافظت از خانواده ی خویش اند توضیح می دهد- عنرصی که نه به عنوان عامل اصلی بلکه به مثابه ی 

عاملی ثانویه می تواند تلقی شود.

برنامه ی حزبی 1995 پ.ک.ک زنان را به منزله ی »قدرمتندترین بخش پویایی اجتامعی« تعریف کرد. »اتحاد زنان 

آزاد کردستان« در کنفرانس پکن حقوق برش زنان سازمان ملل رشکت کرد. رهرب پ.ک.ک عبدالله اوجاالن، با نگاه 

به توسعه و تحول اجتامعی عظیمی که ایجاد کرده بود- بنا به ژارگونی سازمانی- برای توامندسازی »ساختار زن« 

اهمیت زیادی قائل شد.15 عالوه بر این، اوجاالن رفته رفته با رویکردی »فمینه« رشوع به نقد ذهنیت مردانه ی 

حاکم کرد. کار خود را با سخن از رضورت »کشنت مرد« و »پروژه ی دگرگون سازی مردان« آغازید. این دگرگونی، به 

لحاظ نظری، با فاصله گیری از هدف دولت-ملت مستقل از طرف اوجاالن هامهنگی دارد؛ زیرا ادای سهمی در نقد 

»کلی« تفکر اقتداربنیان داشته است.

هم چنین درون این گرایش، به رهربی اوجاالن، در اسطوره شناسی سیاسی جنبش یک روایت زن بنیان برساخته شد. 

در پرتو طرح این مسئله که در طول تاریخ نخستین طبقه ی مستعمره زنان بوده اند، یک روایت تاریخی گسرتش 

یافت که فرهنگ های مادرساالر پیش از نهادینه شدن سلطه ی مردانه را به سان بهشت گمشده تصویر می کرد. 

فرهنگ های مادرساالر قدیم که در آن زنان خون ریزی خود را پنهان منی کردند و عادت ماهانه نه به عنوان یک 

ضعف که منجر به انزوای زن می شود بلکه برعکس مقدس پنداشته می شد، در آن ها استثامر وجود نداشت و 

فرهنگ های صلح جو و برابری خواهی بودند، به عنوان آرمان شهر کمونیسم بدوی در تاریخ متعالی شدند. طبق 

این روایت در آغازگاه تاریخ زنان وجود داشتند...

فمینیست های داخل و خارج از جنبش زنان کُرد در حالی که با اشتیاق ارزش پیدا کردن و توامنند شدن زنان در 

این روایت ایدئولوژیک را مشاهده می کردند، در کنار کیش فداکاری دست به انتقاد از ذات گرایی/بنیادگرایی زنانه 

نیز زدند. بنا بر این انتقاد، ایدئال سازی از »طبیعت فراتاریخی زن«، محتوای تاریخی-اجتامعی هویت جنسی را 

15-  بعضی ها به این نکته پرداخته اند که این گرایش اوجاالن، پس از جدایی از همرس و یکی دیگر از بنیان گذاران حزب یعنی 

کثیره ییلدیریم )تولد 1951( و »خائن« اعالم کردن او به وقوع پیوست. کثیره ییلدیریم به عنوان شخصیت زنی که به اندازه ی کافی 

برای رهرب شدن »پرمدعا« و »قدرمتند« بود توصیف می شود.



32

فمینیسم در ترکیه

از درون تهی می کرد. به عالوه، در مورد اغراق پیرامون ایدئال سازی از دوره ی مادرساالری نیز هشدار می دادند.

باید به عدم پذیرش ابتدایی فمینیسم در جنبش کُردی نیز اشاره کرد. هامن طور که نرشیات زنان کُرد مثل »ژیان« 

)زندگی، 1991(، »ژن« )زن(، »ُرزا« )1996(، »ژوژین« )1997(، »ژین و ژیان« )زن و زندگی، 1998( زیر فشار 

بودند و تعطیل می شدند، در محافل سیاسی کُردی نیز شاهد پذیرش رسد و نامعلومی بودند. در نرشیه ی »ُرزا« 

چنین نوشته شده بود: »در حالی که برای هویت کُردی خود مبارزه می کنیم زنانگی مان به فنا می رود. در رشایطی 

یاد  از  را  از ما می خواهند زنانگی مان  نیز  کُرد  را فراموش کنیم مردان  کُرد بودن مان  انتظار دارند  تُرک  که زنان 

بربیم، این در حالی است که ما هیچ قصد نداریم تا هویت های کُردی و زنانه ی خود را فراموش کنیم«... نرشیه ی 

»ژوژین« که گروهی از زنان منشعب شده از »ُرزا« منترش می کردند پیام واضحی داشت: نام این نرشیه که با ادغام 

واژگان کُردی »ژن« )زن(، »ژیان« )زندگی( و »ژوژی« )جوجه تیغی( تشکیل شده حکایت از این دارد که زنان در 

برابر دیدگاه مسلط مردانه »دیگر باید تیغ های خود را نشان بدهند«. نرشیه ی »ژوژین« رویکردی که رهایی و 

حرمت زنان را به نوعی جنسیت زدایی متصل می کند و نیز الگوی زن مبارزی که از هویت و آگاهی زنانه به دور 

است را مورد انتقاد قرار داد. عالوه بر این، دست به افشای سنت پدرساالنه ی کُردی زد که بر رس امر جنسی زنان 

چانه زنی کرده و آن را به مثابه ی ابزار مبادله به کار می گیرد.

»برساخت زن« و ژنئولوژی

در هیئت رئیسه ی حزب دموکراسی خلق )HADEP( که بین سال های 2003-1994 فعالیت می کرد، در میان سی 

نفر تنها یک زن حضور داشت- او نیز با عنوان خواهر بزرگ یک »شهید«، مظلوم دوغان. در کنگره ی سال 2000 

این حزب با اتخاذ اصل تبعیض مثبت برای زنان، تعداد منایندگان زن که حول مطالبه ی رسمیت یابی هویت کُردی 

سازماندهی می کردند به رسعت افزایش یافت. وقتی حزب جامعه ی دموکراتیک )DTP( که بین سال های 2009-

2005 فعالیت می کرد، سیستم رهربی مشرتک را پذیرفت، در متام ارگان های کلی و محلی ریاست مشرتک یک مرد 

و یک زن به صورت قانون درآمد. این امر از منظر برابری جنسیتی در عرصه ی منایندگی، در سطح جهانی یک 

حمله ی مرتقی محسوب می شد...

هم زمان با دفاعیات اوجاالن در دادگاه در سال 2000، وی به دنبال طرح یک »مدرنیته ی دموکراتیک« با هدف 

عبور از الگوی دولت-ملت و »مدرنیته ی کاپیتالیستی« بود. موضوع زن هم گرانیگاه مدرنیته ی نهادینه و هم در 

مرکز ثقل متام ردیه های رژیم های سلطه و استثامر بود. اوجاالن ایده ی تبدیل شدن زن به جنس دوم با تشکیل 
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قدیم  تاریخ  از  به گوشه هایی  با رجوع  اینک  را  مادرساالری  نابودی  با  انحطاط ها  نخستین  پدرساالری و رشوع 

خاورمیانه بیش از پیش رمانتیزه کرد. زن هم خالق اصلی انسانیت برابری خواه و صلح جو، هم آفرینش گر کلیت 

متدن و هم نجات دهنده ی غایی آن تلقی می شد. طبیعت و کائنات »با خصایص مادینه هست شده بود«. بنیان 

پزشکی و زیست شناسی، دانش هم خوان با طبیعت زنان در باب گیاهان بود. اقتصاد »مسلک مقدس« زن بود. این 

زن بود که با »هوش عاطفی-زیستی خود تداوم حیات را امکان پذیر می کرد و جامعه پذیری را ممکن می ساخت«. 

انقالب های سوسیالیستی »اسیر ذهنیت مسلط مردانه ای شده اند که محصول فریبنده و دقیق کاپیتالیسم است« و 

از آنجایی که رسالت زنانگی را تشخیص نداده اند ناموفق و منحط شده اند... اوجاالن زن را- با اقتباس از معنایی که 

در سوسیالیسم به مبارزه ی طبقاتی داده می شود- به عنوان »موتور تاریخ« تعریف کرد. زنان »نیروی پیش برنده ی 

حیات آزاد« بودند... این پارادایم از نظر اوجاالن یک روش علمی جدید و ایجاد یک اپیستمولوژی متاماً نوین را 

می طلبید. عالوه بر این، ژنئولوژی )زن شناسی( به مثابه ی یک علم مستقل »در دستورکار قرار گرفت«. باید یک 

علم زن و زندگی برساخته می شد... »فرهنگ مردانه« نیز »دروغگو، قاصب و حیله کار« بود. اقتصاد که فطرتاً 

»مسلک زنانه« بود زن را با مقیاس های اخالقی و سیاسی می توانست از استثامر رسمایه داری منزه کند... اوجاالن 

نسبت به »ارتجاعی« که با تشویق خلق کُرد به »زاد و ولد« در دهه های 80 و 90 نشان داده بود خودانتقادی 

کرد اما با این حال به این مسئله نیز اشاره داشت که: »باروری بسیار زیاد برای استثامرشده ترین خلق هایی که به 

لحاظ فردی و اجتامعی ناتوان از توسعه ی قدرت سیاسی و فکری خود هستند می تواند حامل ارزشی به مثابه ی 

دفاع از نفس باشد«. تناقض گفتامن اوجاالن که زنان را ارج می نهد و به لحاظ سیاسی توامنند می سازد در پذیرش 

قاطعانه ی حرف های یک مرد در مقام رهرب مطلق از جانب طرفدارانش نهفته است. این گرایش در جنبش زنان 

کُرد که اوجاالن را با زبانی عاشقانه- عشقی غیرجنسی- متعالی می کند تناقض مذکور را تعمیق می بخشد )منونه ی 

آن شعار »سالم بر اوجاالن، خالق زن« است(...

جنبش زنان کُرد از 2000 به بعد، به موازات طرح زن انقالبی اوجاالن جریان دیگری نیز به راه انداخت. گروهی 

از زنان زندانی و محبوس با انتشار بیانیه ای مشرتک اعالم کردند که »متام اَشکال استثامر از جانب سلطه ی مردانه 

اعامل می شود و مادامی که با این مردانگی تسویه حساب نشود رهایی هم جوانه نخواهد زد«. در 1999، تحت 

لوای پ.ک.ک یک حزب زنان کارگر کردستان )PJKK( تأسیس شد و این سازمان با افزایش اعتبار خود در سال 

2000 در قالب حزب رهایی زنان )PJA( و در 2004 در قاموس حزب رهایی زنان کردستان )PAJK( تغییر شکل 

داد... نباید فراموش کرد که گفتامن زن انقالبی در جنبش زنان کُرد، به هامن اندازه که از طریق نهادینه شدن 
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سازماندهی زنان در مبارزه ی مسلحانه تأثیرگذار بود، در زنجیره ی حزب جامعه ی دموکراتیک )DTP(، حزب صلح 

و دموکراسی )BDP( و حزب دموکراتیک خلق ها )HDP( به واسطه ی افزایش میزان سیاست مداران زن نیز تأثیر 

گذاشت. عالوه بر لیال زانا، آیسل توغلوک )تولد 1965(، امینه آینا )تولد 1968(، صباحت تونجل )تولد 1975(، 

پروین بولدان )تولد 1967( و گولتان کیشاناک )تولد 1968( سیاست مداران پرجاذبه ای بودند که تصویر امیدبخش 

»زن قدرمتند« را ترسیم کردند. گولتان کیشاناک که در فاصله ی سال های 2014-2009 ریاست مشرتک حزب صلح 

و دموکراسی را در دست داشت و در 2014 به عنوان شهرداری کالن شهر دیاربکیر انتخاب شد، هدف خود را 

تبدیل دیاربکیر به »شهری زنانه« اعالم کرد و گفت »خلقی که زنانش آزاد نباشند به رهایی دست نخواهد یافت 

و مردان نیز به همراه زنان می توانند به آزادی دست یابند«. وی همچنین در فوروم فمینیستی استکهلم در سال 

2012 عنوان کرد که »در محیط هایی که زنان حضور ندارند تصمیامت اتخاذشده به هیچ ترتیبی به زنان مربوط 

منی شود«.

گفتامن زن مسلامن

ادیبان محافظه کاری مثل منور عایاشلی و سمیحه آی وردی در برابر اصول زن نوین کاملیسم بر ارزش زن قدیم 

ارصار ورزیده بودند. از نظر آنان، زن قدیم که تحصیل کرده نیست اما از طریق »فرهنگ شفاهی« دانش و اطالعات 

دارد و »صبور، متین، موقر، شفیق و به ویژه پرعطوفت« و البته »محلی و ملی« است از زن نوینی که راهی خیابان 

می شود و بی اخالق است در مرتبه ی باالتری قرار دارد. در جنبش اسالم گرا نیز، این رویکرد محافظه کار که دلتنگ 

بازگشت زن به خانه است تا دهه ی 1980 تفوق خود را حفظ کرده بود.

»زن مسلامن نام خود را دارد«

در این میان، شعله یوکسل شنلر )تولد 1938( نویسنده ی اسالم گرایی که در دهه ی 1960 معروف شده بود، همین 

پیام محافظه کارانه را از مجرایی دیگر منتقل کرد. او نیز مدافع احیای نقش همرسانگی-مادرانگی است اما این 

کار را نه مشابه ژستی که آی وردی از طریق آن نارسیسیسم »علیا مخدره های« عثامنی را بازتولید می کرد، بلکه 

با »مخاطب قرار دادن« زنان معمولی انجام داد. شنلر دعوت به حجاب و عفاف می کند اما این کار را عالوه بر 

نوشنت مقاالت آسان خوان در روزنامه ها با گشت و گذار در شهرستان ها و ارائه ی سخرنانی در آنجا انجام می داد 

و بدین ترتیب افکار عمومی گسرتده ای از زنان دیندار را بسیج می کرد. در شهرستان ها زنان زیادی وجود داشتند 

که برای نخستین بار به بهانه ی کنفرانس های شعله شنلر از خانه هایشان خارج می شدند و در فعالیتی عمومی 
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نظیفه  بود.  هدایت گر  به  معروف  رمان های  از  منونه ای  وی   )1969( آسودگی  کوی  رمان  می جستند!  مشارکت 

شیشامن )تولد 1963( در دهه ی 1990، زن را دعوت به حضور و یا بازگشت به خانه می کند و بدین ترتیب از 

تربیت اخالق عمومی سخن می گوید. این رمان ها روایت گر داستان های دخرتان جوانی است که از انحطاط زندگی 

شهری مدرن و حس بی معنایی آن رهایی یافته- هدایت و محجبه شده اند. در عین حال رمان هایی عشقی بودند؛ 

زنان عمدتاً دلباخته ی یک مرد مومن عالِم می شوند و با الهام از او به رستگاری می رسند.

در این میان، گروهی از زنان دیندار شهرنشین، شاغل و فارغ التحصیل دانشگاه در حال شکل گیری بود. در 1973، 

»انجمن فرهنگ و علم خانم ها« تشکیل شد و سپس در 1976 نرشیه ای به نام »شادروان« انتشار دادند که صدای 

همین گروه از زنان بود. این نرشیه که تا 1980 انتشار می یافت، با گفتامنی »علمی«، اهمیت خاصی برای اعتبار 

دادن به زنان محجبه قائل بود. بخشی از این هدف انتشار الگوهایی برای یک زیباشناسی معطوف به حجاب 

بود )شعله یوکسل شنلر نیز در آن زمان سبک حجاب خاص خود را با نام »رورسی مدل شعله« گسرتش می داد(.

در 1978 نرشیه ی »شورا« در ضمیمه ی خود به نام »بیرق« که مختص زنان بود خرب از فصلی جدید می داد... 

اسالم گرایی رادیکال که با الهام از انقالب ایران گسرتش یافته بود، یک ایامژ دیگر از زن را مطرح کرد: زنان فعال، 

مبارز و حتی مسلح...

نیمه ی نخست دهه ی 80 از طرفی تحت تأثیر اسالم گرایی رادیکال و از طرفی هم متأثر از رمان های هدایت گری 

که تولیدشان به شدت افزایش یافته بود، سپری شد. رمان رشیفه کاتیرجی )تولد 1955( با نام زن مسلامن نام خود 

را دارد )1988( آشکارا در جواب رمان دویگو آسنا با نام زن نامی ندارد نوشته شد و در آن قهرمان زن محجبه حق 

به کار خود را به عنوان پزشک به زور می گرفت. پس از نیمه ی دهه ی 1980 عرص نرشیات اسالم گرای مختص زنان 

آغازید. نرشیه ی زن و خانواده که در 1985 به عنوان بخشی از »گشایش« طریقت نقشبندی اسکندرپاشا رشوع 

به انتشار کرده بود، زنان را با نقش های سنتی شان خطاب می کرد: »شامها از نظر ما مادران و خاله های دعاگو 

و تسبیح به دست مان در چادرمنازهای سفید هستید، یا خانم های خانه دار فداکار، مشفق، جدی و صادق در قبال 

همرسان و منزل خود؛ یا خواهران کوچک باکامالت، خوش مرشب، متیز یا بامزه ی ما«. مطرح کردن بحث تعرض 

جنسی به زنان از جانب این نرشیه در 1988 نیز حائز اهمیت است؛ پیشنهاد راه حل مطالبه ی اتوبوس مجزا برای 

زنان بود...

حجاب و 28 فوریه
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و محافل روشنفکری  در چهارچوب نرشیات  نه فقط  اسالم گرایی  در جنبش  زنان  نیمه ی دوم دهه ی 1980  در 

بلکه در سیاست روزمره نیز فعال شدند. در دوره ی حکمرانی حزب رفاه زنان به ویژه در کالن شهرها دست به 

سازماندهی پرنشاطی زدند. تخمین زده می شود که در سازمان شهر استانبول حزب رفاه 18 هزار خانم تشکیالتی 

وجود داشتند. سیبل اراسالن یکی از کادرهای این تشکیالت مسئله ی دور نگه داشنت زنان از مقام های منایندگی و 

ریاستی را آشکار نقد می کرد و به همین سبب شهرت یافته بود. این نقد، نه فقط معطوف به ممنوعیت حجاب 

در مکان های عمومی از جانب قانون الئیک بلکه عدم حضور زنان در سازمان حزبی، مدیریت محلی و پارملان را 

که سنت حزب بود به باد انتقاد می گرفت.

با این حال، جنبش »دیدگاه ملی« که حزب رفاه یکی از حلقه های آن را در دهه های 80 و 90 تشکیل می داد، یکی 

از مجاری نسبتاً زنده ی فعال سازی زنان اسالم گرا بود. محافل طریقت های دینی، بسیار محدودکننده بودند. جنبش 

فتح الله گولن که در این دوره به طرزی فوق العاده قدرمتند شده بود، در مورد مسئله ی زنان به غایت »مرتجع« 

بود. از نظر این جنبش سیاست با فطرت زن هامهنگ نیست. گولن به زنان توصیه می کرد از فیض مادرانگی بهره 

بربند و »بی خودی مشغول کارهای دیگر نشوند«...

حجاب رگ حیاتی بیداری زنان اسالم گرا پس از دهه ی 1980 بود. یکی از دالیل این بود که حجاب مناد آشکار 

هویتی بود و دیگر اینکه ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی منجر به فرودستی شده بود. زنان اسالم گرا حجاب 

را به مثابه ی امکان مقاومت و رهایی تلقی می کردند: رهایی از طریق مقاومت در برابر ممنوعیت ها و پرورش 

در  رفته رفته  که  می کند  موضوع جلب  این  به  را  توجه مان  بارباروس اوغلو  فاطام  عفت...  اراده ای جهت حفظ 

چهارچوب گفتامن حقوق برش به دفاع از حجابی پرداختند که پیش تر بر مبنای آیات و احادیث مفهوم پردازی 

می شد. از حجاب به مثابه ی موضوع ترجیح شخصی و بیش از آن به منزله ی گامی در فرآیند سوژگی اعاده ی 

حیثیت شد. زنان اسالم گرا در برابر کسانی که حجاب را متسخر و تحقیر می کردند یا آن را بدردنخور می پنداشتند 

از قدرت ادعای متثیل امر محلی و اکرثیت نیز بهره مند شدند...

رژیم موقت پس از مداخله ی نظامی 28 فوریه به عنوان بارزترین مناد تهدید ارتجاع حول مسئله ی حجاب متمرکز 

شد. همین امر کنشگری زنان جوان اسالم گرا را نیز تقویت کرد. در تابستان 1998 در آنکارا یک »راه پیامیی سفید« 

به نشانه ی اعرتاض در برابر ممنوعیت حجاب برگزار شد. در ماه اکترب هامن سال، در استانبول نیز زنجیره های 

انسانی »در حامیت از حجاب« تشکیل شد.

28 فوریه، به ویژه در میان دخرتان جوان محجبه ی دانشجو موجب تجربه ی فرودستی یی شد که باعث تقویت 



37

فمینیسم در ترکیه

واکنش ضّدکاملیستی گردید. این تجربه، نه فقط رابطه ی زنان با مبارزه ی سیاسی بلکه روابط خواهرانگی در میان 

آنان را هم تقویت کرده و سهمی در فرآیند سوژگی شان داشت. ناامیدی دخرتان جوان محجبه در 28 فوریه، عالوه 

بر فشارها و تحقیرهایی که متحمل شدند، ناشی از موضع مردان اسالم گرا هم بود. اجتناب سازمان هایی با هویت 

اسالمی از به کارگیری محجبه ها به طور کلی موجب تداوم طرد محجبه ها از عرصه ی عمومی شد و این مسئله در 

انتقادهای درون گروهی به زبان آمد...

از زنان  تبعیض در کنار جمعی  انجمن حقوق زنان مخالف  پایتخت و  پلتفرم زنان  انتخابات رسارسی 2011  در 

نویسنده، به نشانه ی اعرتاض به حزب عدالت و توسعه با شعار »اگر کاندیدای محجبه نباشد از رأی هم خربی 

نیست« کارزاری ترتیب دادند که از کاندیداهای منادین محجبه و مستقل دفاع می کرد. انجمن حقوق زنان مخالف 

تبعیض در 1999 پس از طوفان وقایع 28 فوریه با هدف دفاع از حقوق زنان دیندار تأسیس شد. در دهه ی 2010 

نیز رشوع کردند به اهمیت دادن به موضوع خشونت علیه زنان. انتخاب دبیرکل پیشین آن، لیال شاهین اوستا و 

یکی از پایه گذارانش، فاطام بنلی در سال 2015 به عنوان مناینده ی پارملان حزب عدالت و توسعه به لحاظ منادین 

مهم بود. از 74 نفر پایه گذار حزب عدالت و توسعه 11 نفر زن بودند... یکی از مدافعان ثابت قدم حقوق برش 

یعنی فاطام بوستان اونسال )تولد 1963( که از پایه گذاران عدالت و توسعه هم بود، در سال 2016، علیه سیاست 

»ضّدترور« دولت در شهرهای کُردنشین با امضای بیانیه  ی »رشیک جرم منی شویم- آکادمیسین های طرفدار صلح« 

ظرف چند ماه از دانشگاه اخراج شد.

»فمینیسم« اسالم گرا؟

صفت فمینیست در میان زنان اسالم گرا همواره مخاطره آمیز قلمداد شده است. زنان مسلامنی که وقایع 1987 

را رقم زدند، از فمینیست ها و نظریه ی فمینیستی تأثیر پذیرفتند و وارد یک رابطه ی انتقادی با آن ها شدند. در 

1988، گروهی از زنان مسلامن، فمینیست ها را با موضع »به رغم زنان برای زنان« نقد کردند... رویکرد فمینیست ها 

در قبال زنان مسلامن قضاوت ها و روابط را مستقیامً تحت تأثیر قرار داد. مسئله ی حجاب در اواخر دهه ی 1980 

درون جنبش فمینیستی موجب یک انشعاب قاطع شد. فمینیست های کاملیست و یا مدافعان حقوق زنان، چه 

بسا بخش عمده ای از فمینیست های سوسیالیست، حجاب را بی چون وچرا وسیله ای برای »محدود کردن« و ستم 

بر زنان تلقی می کنند که زنان جوان یا در نتیجه ی فشار و یا اطاعت کورکورانه ملزم به انجام آنند. محجبه های 

»آگاه« را نیز به عنوان بیرق داران یک ایدئولوژی دشمن دموکراسی تقلیل می دادند. در برابر این رویکرد، بخشی 
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از فمینیست های )رادیکال، سوسیالیست و غیره( برای مبارزه ی سوژگی زنان محجبه اهمیت قائل شدند و عنوان 

کردند که در حالی که ریش مطابق سنت مردان جرم انگاری منی شود، حجاب داغ ننگ سیاسی می خورد و نهایتاً 

این زنان هستند که محدود می شوند- جنبش زنان کُرد نیز عمدتاً همین گرایش را داشت. کتاب مشهور نیلوفر 

گوله ی جامعه شناس با عنوان محرمیت مدرن )1991( نیز در این »همدلی« نقش بسزایی داشت. گوله تالش های 

از  انتقاد  به  و  تحلیل کرده  از منظر جامعه شناختی  را  مناسبات عمومی-خصوصی  برای دگرگونی  اسالم گرا  زنان 

پیش داوری هایی پرداخته که حجاب را متهم به جهالت-ارتجاع می کنند و در رابطه با مسئله ی حجاب نظرات را 

متوجه میل به »مشارکت در زندگی« می کند...

نقطه ای که در آن اسالم گرایان ضّدفمینیست با زنان مسلامن گشوده به یادگیری از فمینیسم به یکدیگر می رسند، 

این ایده است که فمینیسم حاوی بار معنایی غربی و رشق شناسانه است. برای مثال نظیفه شیشامن از فمینیسم 

نژادپرستانه است که زنان  امپریالیستی و  این دیدگاه فمینیسم حاوی زبانی  امپریالیستی سخن می گفت. طبق 

ترکیه  فمینیست های  که  می شد  تقویت  ادعا  این  با  غرب گرایی-رشق شناسی  نقد  می سازد...  تابع خود  را  رشقی 

نخبه گرا و بی ارتباط با فرهنگ »محلی« هستند. از منظر تئوریک مهم ترین دلیل متایز نزد زنان مسلامن این بود که 

فمینیسم فطرت جنسیت ها را به رسمیت منی شناسد. زنان مسلامن با عطف توجه به تفاوت های مبتنی بر فطرت 

جنسیت ها به جای برابری اصل عدالت را اتخاذ کردند. در سیاست بدن فاصله ی آن ها از فمینیسم کامالً مشخص 

بود. به هنگام تقابل با خشونت مردانه، زنان مسلامن راضی به پذیرش شعار »بدنم از آِن من است« نشدند چرا 

که باور داشتند بدن امانت خدا در دست زنان است... در موضوعات سقط جنین و به ویژه هم جنس گرایی نیز 

»تعصبی« بارز وجود داشت... جدی ترین خط قرمز نزد آنان در رابطه با هم جنس گرایی و دگرباشی است چرا که 

آن ها را آشکارا به عنوان انحراف و بیامری قلمداد می کنند...

»آِسناها«

جنبش ملی گرایی افراطی که از ابتدای دهه ی 1980 مشغول مبارزه با هژمونی ایدئولوژیک و سیاسی اسالم گرایی 

بوده است، در رابطه با زنان نیز همین اضطرار را به وضوح حس کرده است. عالوه بر نفوذ اسالم گرایی در پایگاه 

اجتامعی ملی گرایان افراطی، فعال شدن رسیع زنان در جنبش اسالم گرایی، زنان ملی گرای افراطی را که سال های 

مدید به »پشت صحنه« هدایت شده بودند، جذب کرد. نویسندگان زن اسالم گرا و مباحثی که آنان مطرح کرده اند، 

به ویژه مباحث مربوط به حجاب، مستقیم یا غیرمستقیم زنان ملی گرای افراطی را نیز تحت تأثیر قرار داد. تحت 
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این تأثیر، هویت آسنا16 که به زنان ملی گرای افراطی نسبت داده می شود نیز با داللت های غیراسالمی- تومتی، 

شمنی- موجب نگرانی های مشخصی شد. با این وجود، این هویت به عنوان مناد رمانتیک ملی گرایی تُرک »پابرجا 

ماند«.

ایدئولوگ های این جنبش، هامنند مخالفت گفتامن کاملیستی با دینداری افراطی و حامیت از دینداری واقعی و 

متیز مدافع این بودند که زنان تُرک-ملی گرای افراطی در امر دینداری از اسالم گرایان »صادق تر« هستند. نشانه ی 

این صداقت هم اطالع زن تُرک-ملی گرای افراطی از »عقب ایستادن« است چرا که او »عفیف ترین« زنان است. 

نرشیه ی آسنای جوان متعلق به سازمان »قلب میهن« در سال 2003 در حالی که فمینیسم را متهم به »معرکه گیری« 

می کرد، »فمینیست های اسالم گرا« را نیز داخل همین دسته قرار می داد.

ایدئولوژی ملی گرایی افراطی با اسالم گرایی در مورد حساسیت نسبت به »انحطاط« زنان و »مرشف کردن« آنان 

به نقش مادری هم فکر است. زنان پیش از هر چیز، مادرانی اند که »کورشادها می زایند و تونیوکوک ها تربیت 

محدودیت های  این  چهارچوب  در  است...  مرد  مکمل بودگی  از  ناشی  زن  اجتامعی  قدرت  و  حرمت  می کنند«. 

ایدئولوژیک حزب حرکت ملی )MHP( به اقتضای »زمان« برای زنان »تا حدی« عرصه را باز کرد. در انتخابات 

1992 دو، 2007 دو، 2011 سه، 2015 هفت مناینده ی مجلس زن از این حزب انتخاب شدند. نسبت توزیع جنسیتی 

که به دشواری به 5 درصد می رسید، در مقایسه با 15 درصد حزب عدالت و توسعه، 20 درصد حزب جمهوری خواه 

خلق و 40 درصد حزب دموکراتیک خلق ها به شدت فاصله داشت... به عنوان جربان مشکل منایندگی زنان ملی گرای 

افراطی، مرال آکشرن )تولد 1956( در تاریخ حزب حرکت ملی برای نخستین بار در قاموس یک رهرب درآمد. آکشرن 

که در 97-1996 – آن دوره در حزب راه راست- در مقام وزیر کشور بود، پس از پیوستنش به حزب حرکت ملی 

کاندیدای  باغچلی  برابر دولت  در  در 2015  و  اصلی حزب شد  از شخصیت های  یکی  به  تبدیل  در سال 2001 

دبیرکلی شد. آکنرش همواره در قالب هویت آسنایی با هاله ی زن »قهرمان« محارصه شده است. آکشرن بیش از 

تفکرات خود با گفتار خویش، برای منونه با عبارت نژادپرستانه ی »نطفه ی ارمنی« در قبال اوجاالن، با رصاحت و در 

عین حال ظریف،ایامژ »زنی مثل مرد« را از آِن خود ساخته است. در مصاحبه ای پیرامون ارزیابی وقایع 28 فوریه 

گویا تأثیری فمینیزان در زبان او »هم« رسایت کرده است: »خطاب به مردان می گویم، دست هایتان، زبان هایتان 

و چشم هایتان را از روی زنان بردارید.«

فهرست منابع نزد »منجنیق« و مرتجم محفوظ است

16- طبق افسانه ها یک گرگ مادینه به نام آسنا نجات دهنده ی تُرک های قدیم محبوس در دره ی ارگنکون است.
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