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به  اام، ریکسی یمونتسکیو، شماره «یرانیاهای نامه»در اوایل قرن هجدهم، در 

ه او همیشه ب -نویسد مشکالتش در پاریس می یمفصل درباره طوربه ازبکدوستش 

تحمل قابل ش موضوع کنجکاویِ عموم بود. او که این وضعیت را غیرادلیل لباس

ها ا کنار بگذارد و مانند اروپاییلباس ایرانی ر»گیرد دانست، سرانجام تصمیم میمی

و در ا«. ام وجود دارد یا خیرتوجه در قیافهلباس بپوشد تا ببیند آیا هنوز چیزی قابل

های بیگانه،... یکباره در حالت نیستی بدون آن زینت»یابد که سف درمیأکمال ت

وستانش یکی از دآید، اگر گوید حاال که به نظر ایرانی نمیاو به ما می« وحشتناکی افتادم

توان ایرانی ! چگونه میالعادهچه خارق»پرسیدند شد که او ایرانی است، میمتوجه می

 1«بود؟

را در چارچوب مبارزات فعلی و مناظره در فرانسه بر سر حجاب  سؤالخواهم این می

ونه چگ تواند فرانسوی باشد؟یک زن مسلمان تکرار کنم. یک زن مسلمان چگونه می

توان یک زن سکوالر و مسلمان چگونه می تواند مسلمان باشد؟فرانسوی مییک زن 

های آشکار سکوالر و فرانسوی بودن را تشکیل به عبارت دیگر، چه چیزی نشانه بود؟

تعلق  یهای قابل مشاهدهگیری در مورد نشانهدهد؟ چه کسی دارای قدرت تصمیممی

 ینی است؟اسالمی فراسرزم یبه یک ملیت یا به جامعه

ویژه هوگو، بهم بر اساس یک گفترد، آنت را نداسؤاالاین مقاله ادعای پاسخ به این 

ی کنونی تا حدی از که من محقق فرهنگ سیاسی یا تاریخ فرانسه نیستم. ولی مناقشه

خالل یک میراث تاریخی تعریف شده است که صرفاً فرانسوی نیست. پس هدف من 

های دیگر بازگردانم، به این امید که شاید ها و مکانزماناین است که این بحث را به 

ی امروزی، آن هم ظاهر نومیدکنندههای بهراهی باشد برای آشکارکردن برخی دوگانگی

ای که بر حجاب حمل شده نشستی چندگانهته-بارهای تاریخی از طریق آشکارسازی

 2است.

ار بن، ای«های حجابجنگ»دید در طول یک دهه و نیم گذشته، از زمان آغاز دور ج

ی این موضوع نوشته شده است. بیش ، مطالب زیادی درباره1191در فرانسه، در سال 

ی حجاب و از یک قرن است که در کشورهای خاورمیانه و اکنون در اروپا نیز مسئله

های فرهنگی بسیار قرار گرفته است. برای مثال، حجابی زنان بارها در کانون جنگبی
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، دو گیرماش میهای خود را از تاریخ و سیاست کنونیان، کشوری که بیشترِ نمونهایر

دست دولت را پشت سر گذاشته است: اول، کشف حجاب اجراشده به کارزار عظیم

. ترکیه تاریخ 1191و سپس، حجاب اجباری از انقالب  1191ی اجباری در اواسط دهه

عمدتاً از طریق تشویق لت در زمان آتاتورک ی دومتفاوتی داشته است، جایی که مداخله

شد، اگرچه از قضا با های قانونی انجام میو فشار سیاسی به جای تحریم ایدئولوژیک

ای شکل فزاینده طوربهی دولت آغاز شد، مداخله 1191 یآزادسازی سیاسی که در دهه

 9گرفت. سسات عمومی را به خودؤهای قانونی علیه رعایت حجاب زنان در متحریم

های جاری در اروپا پیرامون حجاب، نه تنها اصطالحات ظهور اسالم سیاسی بحث

 هایی تاریخی و برخوردهای فرهنگی و جنگی گذشته، بلکه این حافظهدر چند دهه

های کنونی به نام خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز استعماری پیشین بین اروپا و حوزه

 .در خود دارد

 بندی شده است:ی اصلی چارچوبهای جاری حول سه مسئلهبحثکلی  یخطابه

انتخاب فردی و سرکوبِ زنان: آیا زنان جوان در رعایت حجاب در مالء  ی( مسئله1)

عام انتخاب آزاد دارند؟ یا تحت تأثیر قانع کننده، اگر نه تهدید، خویشاوندان مرد )مردانی 

ی خود هستند؟ آیا نباید به محله شوند( یا متعصبانِکه معموالً خویشاوند فرض می

ی اصلی سرکوب زنان و کنترل جنسیتی که نشانه–زنان کمک کرد تا در برابر حجاب 

مقاومت کنند و بر آن چیزی که گاهی آپارتاید  - در جوامع مسلمان مهاجر است

 4شود غلبه کنند؟جنسیتی نامیده می

های دین در نهادهای جلوهی حاکمیت دولت: آیا دولت سکوالر باید از ( حوزه2)

دادن به زنان نوجوان برای پوشیدن حجاب عمومی حمایت کند؟ عالوه بر این، آیا اجازه

فرهنگ ملی  شان و درونی ناکامی در ادغام مهاجران بیرون از تعلقات اجتماعیمنزلهبه

 نیست؟

ی جوامع ی تعلق فراملی معاصر حجاب نشانه( پیامدهای سیاسی فراملی: آیا رویه9)

 لسؤاملت را زیر -شهروندان دولت عنوانبهها تعلقی که وفاداری آن -مسلمان نیست 

طور که ممکن است تصور شود، در جهان پسا یازده سپتامبرِ ما و در برد؟ همانمی

شوند، کنترل دولت شده از سوی جوامعی که فراملی تصور میمواجهه با تهدیدات درک

 9موضوعی حیاتی تبدیل شده است. های تعلق ملی بهبر شیوه
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د. انتر به طرق مؤثری به چالش کشیدهها پیشها را خیلیهای این بحثفرضپیش

قد مفصل ن طوربهفرض خویشتنِ مستقلِ لیبرالِ فردی را وندی براون در کارش پیش

ی آزاد از فرهنگ، یعنی کسی که آزادانه و کنندهی انتخابکرده است، یعنی سوژه

ی کند که به فرهنگی وارد و از آن خارج شود. در مقابل این سوژهعقالنی انتخاب می

اند، کسانی که از درون غیرلیبرال لیبرال، کسانی هستند که درون جوامع ریشه دوانده

 ی دولت لیبرال هستند. براوننتخاب فردی و از بیرون تهدیدکنندهی اکنندهو سرکوب

برای »رادیکال را « دیگری»ها به لحاظ تاریخی نه فقط کند که این سوژهاشاره می

تمدن و همچنین دشمن بیرون از « دشمنِ درون»سازند، بلکه مظهرِ برمی« لیبرالیسم

یت ی یهودملی هستند که دو شاخههای فراتر از همه، تشکلتمدن نیز هستند. خطرناک

هم پیوند را در قرن نوزدهم، کمونیسم را در قرن بیستم و البته اسالم امروز را به

 6«.دهندمی

ه وارد فرانس یبستر جامعهآنچه امروز فشار غیرقابل تحملی را بر پارادایم لیبرال در 

کاری  عمومی یعرصه در تواند انتخاب کند کهمی کند، این است که یک فردمی

خارج از هر  کند کهانتخاب می اگرچه یک فرد لیبرال مذهبی انجام بدهد. مشخصاً

انتخاب فرد مذهبی همیشه بیانگر اما دهد، را شکل می اوکه  قرار بگیردقدرتی  یشبکه

است: او  خطیر برای استقالل یک زن مسلمان چالشاین کمونالیسم اجباری است. 

 اجتماع دستشده بهشده و کنترلدادهجای، منقاد فیگور عنوانبه همواره پیشاپیش

 یسرکوب اوست، از محدوده یشود. بنابراین حجاب او که همیشه نشانهمیبرساخته 

ها که از ممنوعیت آن دسته از فمینیست مباحثشود. برای انتخاب لیبرال خارج می

 کردوکارهای مربوط بهقراردادن  ،اندحجاب در فرانسه و جاهای دیگر حمایت کرده

 است.  امری محوری خودآیین یسوبژکتیویتهحجاب یک زن مسلمان خارج از یک 

زدایی تمشروعیمتفاوتِ فردی، تحت فشار  یسوبژکتیویته نشانِاز سوی دیگر، این 

تگی وابس عنوانبه وشود می شعنوان لغو تعلق ملی خوانبه]نشان حجاب[ گیرد: قرار می

ور ط. همانشودگذاری میخیالی نشانهپساملی  ی اسالمیجامعهیک  فراسرزمینی به

برخالف سایر جوامع  ،کند، مهاجران ترک در آلمانیوینگ اشاره میاکه کاترین پرت 

مسلمان فعال، دیاسپوریک، و در  و مانند سایر جوامع ،اقلیت در اروپا و آمریکای شمالی
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 تهدید» نوعی یمنزلهبهو جهانی  اسالمیی بخشی از جامعه عنوانبه، معرض دید عموم

ها کند، آنچه سازمانشوند. به همین دلیل، او استدالل میملت تلقی می درون« تمدنی

 یکارفریب تعبیر به دهند، همیشهانجام می در سطح محلی گویند وو افراد مسلمان می

به شهروندانِ ن مهاجراتبدیل  های مهاجرتی ترک در آلمان برایسازمان وقتی شود.می

ری دیگ ی، این نشانهاندازندآلمان و مشارکت در زندگی سیاسی آلمان کارزار به راه می

و به نظام سیاسی آلمان یافتن بر سلطه با هدفها آن یکارانهفریب نیت برای

 9شود.شان تلقی میآرمان بزرگ اسالمی آن به نفع گرفتنخدمت

برساخته  اش،گیری جهانیدر دوباره جای ،معنای حجاب زن مسلمان روایناز

ه گذشتدر  –افغانستان  و در ترکیه، ایران، مصرچیزی که  از طریق آنشود، آن هم می

تصور خود زنان مسلمان « هایانتخاب»گرفتن صداها و اغلب به معنای نادیده –و حال 

مهاجرت  -تبدیل شده استفراملی مهاجرت  یبه نشانه حجاب زن مسلمان 9شود.می

ر طوبه جوامع اروپایی. از این نظر، همان بیگانه های سیاسیمانهای فرهنگی و آرارزش

در مورد »فرانسه  که جوآن دبلیو اسکات استدالل کرده است، ممنوعیت حجاب در

 وشی رااست... ]این[ ر نمادین هایژست[ عمل نیست، بلکه در مورد در داشتنحجاب]

 رائهااضطرابِ شدید، نه در مورد بنیادگرایی، بلکه که در مورد خود اسالم  بازنماییبرای 

 1 .«ه استکرد

حرفی است،  تعیّن بیش از حدی پس اگر بگوییم حجاب زن مسلمان نشانه

 وانعنبه را صالحیت زن کهمذهبی  ایی تعلق به جامعه. نشانهایمزدهگرایانه تقلیل

را  یتمدنتهدید تعلقات فراملی که یک  ینشانه ،کندرد می مستقلِ لیبرال یسوژه

های مدرن، و در نهایت سکوالریسم دولت برایی چالش مذهبی نشانه سازد،برمی

رز تواند به ططور این نشانه میتوان تصور کرد که چهدشوار می ی سرکوب زنان،نشانه

 .گیرددوباره مورد مذاکره قرار موفقی 

اب حج یچندگانهبارهای  این مخالفند، واکاوی جابح برای کسانی که با ممنوعیت

نم ک، پیشنهاد میمورد نزاعپارادایم انتخاب ورای  هاییامکان. برای گشودن دارداهمیت 

. اول، اقتضای تاریخی را در نظر بگیریم که دارای مناسبات مشترک هستند دو حرکت

 ایهداللتبرخی  نسبت بهکه ما را  امید این م، بهدهمی نشانرا  نمادین مناظراتاین 

که بحث را دوباره بر پارادایم کند. و دوم این حساسحجاب  معاصر یکنندهتداعی
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منظور بررسی کار فرهنگی چندگانه، مولد های تولیدی حجاب بهانتخاب و روی قدرت

 کنم.تمرکز میمدهد، و تنظیمی که حجاب انجام می

ی مثابهبهحجابی زنان یا بی رکوبس ینشانه عنوانبهحجاب  برساختِراستی اگر به

و اروپا از نظر تاریخی مشروط  ی اسالمیی سکوالریسمِ مدرنیته در خاورمیانهنشانه

ی حجاب است شدهجا بررسی کنم برخی معانی فراموشخواهم ایناست، پس آنچه می

 ییادآورت با کند که اکنون شده است. آیا ممکن اسای تبدیل میکه آن را به نشانه

 ودگش ی رایاهامکانافق و  راحت شد معانی فعلی شده، بتوان از شَرّاین معانی فراموش

ملی  و، مذهبی در مقابل سکوالر، بخشی در مقابل سرکوبرهایی هایدو قطبی اسیر که

 ؟نباشددر مقابل فراسرزمینی 

را زی ار شده بود،در آن گرفتریکو که  ای آغاز کردممخمصهشرح من این مقاله را با 

جدیدی نیست. اگرچه شخصیت قرن  یمسئلهبصری عمومی  خوانش یمسئله

هجدهمی مونتسکیو تخیلی بود، بسیاری از مردان خاورمیانه که از اواخر قرن هجدهم 

ات ها و خاطرو اغلب در قرن نوزدهم به اروپا سفر کردند، تجربیات مشابهی را در سفرنامه

استدالل کرده است، این مردان  یروشنبهطرقی  توکلیمحمد  11خود نقل کردند.

 11نمایش معرفی شدند. یسوژه عنوانبه شانتماشاگر به اروپا رفتند، اما خود عنوانبه

اروپایی تصمیم گرفتند لباس خود را  یمانند ریکو، برای جاافتادن در جامعهها خیلی

 کردند و لباس از تن به درای خود را لباس خاورمیانه کهها عالوه بر اینآنتغییر دهند؛ 

های ، ریشقرار نگیرندکنجکاوی شدید  که در معرضبرای ایناروپایی به تن کردند؛ 

 ثبت کردند.و این تحوالت را نیز با درد و رنج خود را نیز تراشیدند. 

ی مرئ هاینهاما بین آن زمان و اکنون چیزی اتفاق افتاده است: نگرانی در مورد نشا

 هایبودن از بدن مردان به بدن زنان تغییر کرده است. امروزه، شیوهفرانسوی عمومی

د، اگرچه انگیزمینمختلف حضور عمومی مردان مهاجر، بحث و جدل زیادی را در اروپا بر

ویژه در روزهای نظر بوده است و بههای کامل مردان گهگاه دلیلی برای اظهارریش

راهی برای شناسایی و هدف قراردادن مردان  نوع ریشسپتامبر  11از بالفاصله پس 

، هیچ پیشنهادی برای تصویب قانونی که مردان مسلمان این وجود است. با بودهمسلمان 

 یبه اندازهها آنآفریقای شمالی باید ریش خود را بتراشند، وجود ندارد. مطمئناً ریش 
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در واقع، به همان اندازه  .مذهبی آنهاستعمومی تعلق  یروسری زنان مسلمان نشانه

بالغ  زنانگی ینشانه نیز است، روسری زن بالغمردانگی  ینشانهکه ریش مرد مسلمان 

 یچگونه حجاب نشانه است؟ نیاوردنی تبدیل شدهتاب ایپس چگونه فرد به نشانهاست. 

ه قول ب انحصاری تفاوت فرهنگی رادیکال بین اسالم و اروپا شده است؟ بصری تقریباً

ی روسری نشانه»، نوشته استها فرانسوی یجدال سرسختانهاسکات، که در مورد 

شود تصور میحجاب حاکی از هرچیزی است که است...  نیاوردنیتابتفاوتِ  ملموسِ

 بین سیاست و عمومی و خصوصی یدر اسالم اشتباه است: مرزهای متخلخل بین حوزه

 12 «.زنانه و انقیاد زنان ییتهالوسدادن مفروض سکتقلیل و مذهب؛

کنم بازگشت به قرن نوزدهم و تمرکز بر ریش مردان آنچه من در اینجا پیشنهاد می

 ازیسگراروند دگرجنس تااست،  داشتنتعلق یعمومی قابل مشاهده ینشانه عنوانبه

 را دنبال کنیم که تبدیل به بستری شده است برای حجاب گذاری مجددنشانهمیل و 

میدوارم که ا ی اصلی تفاوت فرهنگی.ی نشانهمثابهپوشیدن زنان بهها و لباستغییر بدن

 .های کنونیکشاکشها و متفاوت بحث درک ی باشد برایآغازسرتاریخی  راه(بیاین )

 

 مردان هایریش

ظاهر عمومی مردان، از جمله اندازه و شکل  ،امنوشتهطور که همان ،در قرن نوزدهم

 مردان مسلمان همگیزیرا ؛ انگیز بودبحث بسیارهایشان، ریش، مو، کاله و سایر لباس

 که دیرسبه نظر می ها شباهت دارند یا ندارند.شان این بود که به اروپاییمسئله عمیقاً

مدرن آشنا بیاید و  اروپاییانِ ه چشمشدن فرد بشدن مستلزم آن است که مدرنمدرن

ر تغیی حامیبنابراین بسیاری از مردان مدرنیست  به رسمیت شناخته شود.ها از سوی آن

 دند. برای دیگران، از جمله برخی حامیان تغییر، اروپاییبوکامل لباس و آداب و رسوم 

شدن به اسالمی از شبیه منوعیتد: یعنی مرکمیرا ایجاد  یمشکل آمدنچشمبه

شدن به مذهبیون دیگر )یا در این مربوط به این ترس بود که شبیهکه  غیرمسلمان،

های توانست سبب شود که فرد ویژگیها و تمایالت جنسی دیگران( میمورد به جنسیت

 شوید.کنید تبدیل میبه آنچه اجرا می . شمادیگران را کسب کند
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چشم مردان شد. در با اضطراب جنسی تشدید می وضع دشواردر هر مرحله، این 

ریش یک مرد اروپایی به طرز خطرناکی شبیه یک بی یمسلمان خاورمیانه، چهره

و  پلشتای چهره -کرد که خود را شبیه یک مرد نوجوان می یمرد بالغ -بود  ثمخن

انگیخت. میهای سبک اروپایی این ترس را برحتی گاهی لباس 19.عاری از مردبودگی

به لحاظ  و مقبول یابژه نورسته وار مردفیگور نوجواناگرچه در اواخر قرن نوزدهم، 

تلزم بزرگسالی مس سوی به فیگوراین  از میل مردان بزرگسال بود، عبور فرهنگی معروفِ

 .بود کامل رشد ریش مردصفتیبصری  هایترین نشانهمهم ، یکی ازبود شدنمردصفت

 – دارد متناع از مردشدنا نوعی دهد کهمی تراشد نشانمیمرد بالغی که ریش خود را 

در نگاه مردان مسلمان  انداخت.حالت مردی را به خطر میِ امتناعی که خود

مردان اروپایی آنها را شبیه  یکردند، صورت تراشیدهای که از اروپا دیدن میخاورمیانه

ها و آن شدمیبسیاری  حیرتکرد، این موضوع باعث نگرانی و می پلشت فیگوربه این 

دهند. قرار می آوریشرم رسوایی که چرا این مردان خود را در معرض چنین یدندپرسمی

ه ب آخرالزمانی خود کمتر از نشانه نوعدر بودند اروپایی شده  ی کهظهور بعدی مردان

 هایهای حجاب بود، قرن نوزدهم زمان جنگرسید. اگر قرن بیستم قرن جنگنظر نمی

 ریش بود.

به هر حال برای  -، نبرد برای ریش شکست خورد 1121 یبا این حال، در دهه

مردان ملی  یهای تراشیدهبر چهرهسوار مدرنیته  جریانرسید که ای به نظر میلحظه

، ثخنمبا  ناشایستشرغم ارتباط علی بودنشیریبشود. و از طریق آن حمایت می است

شده در برابر عمومی مردان مدرن حضور دودتعیین حد و حای در جهت فزاینده طوربه

رشد اشتغال بهمثال، در بخش رو عنوانبهمانده بود. عقب دار با ذهنمذهبیون ریش

اشیدن تر مؤکداً ذکر شده بود کهسربازگیری استخدام ارتش و  هاینامهآییندولتی، و در 

آورد به یاد می اندوها در ایران ب 1121 ی. کیوان قزوینی در اواخر دههاست یریش الزام

ه ک دالک حمامیبه  کرده و گناهش این بوده که «رهیکب گناه»اش که در دوران جوانی

 مشتریحمله کرده و به صورت او سیلی زده بود و تراشید ریش مشتری را میداشت 

 اما»پنهان کرده بود.  داغرا در حوض آب  شصورت تراشیده فرار کرده وبا صورت نیمه

تراشند و کمی سبیل از وسط روی لب امروز همه به تقلید ریش و سبیل خود را می
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کند اعتراض کند. اگر امروز کس جرأت نمیها نباشند و هیچگذارند تا شبیه زنمی

کردند و دولت او را به مردم او را مسخره می کرد،کسی چنین گناهکاری را نهی می

 سف کرد که اگرچهأقزوینی ابراز ت« کرد.نداخت یا حداقل او را دیوانه اعالم میازندان می

شدند، اما در عوض حمام از تراشیدن ریش مشتری منع می هایدالکچند دهه قبل 

 14یک تجارت رایج پدید آمد. عنوانبه( سلمانیبه نام آرایشگاه ) یجدید نهاد

 

 حجاب زنان

تغییر خبر از های مرتبط با ریش و سیاست سیاست در قرن نوزدهم در خاورمیانه

خواهی همجنسای است که در آن این دوره شد.داد که فراگیر میمیفرهنگی دیگری 

ماندگی در گفتمان مدرنیستی ای از عقبنشانه عنوانبهگرایانه اعمال همجنسو  شهوانی

 تبدیل شد نساروس و ج ییدگرجنسگرا یِسازیمنبع شرم ملی. عاد -مشخص شد 

 سازیِاجتماعی به دنبالای که ، پروژه«دستیابی به مدرنیته» ی برایبه شرط

این  19بندی مجدد زندگی خانوادگی بود.مفصلفضای عمومی و  خواهی دردگرجنس

 خواهی شهوانیهمجنسوجه برای مردان و زنان یکسان نبود. در حالی که هیچیند بهافر

ری گذابازنشان یرجنسیغ تمایل عنوانبه ستتوانیم دونشهربرادرانِ در میان  انهمرد

دی زدایی انتقاشهوتد )وپرستانه تبدیل شدوستی مردان به رفاقت ملی میهن و ،شود

محبوبِ  میهنآن به سمت  گراییِشهوتی مجدد دهو جهت خواهانهمیل همجنساز 

د. در گفتمان مدرنیستی، بو دخیل« گناه»در تولید  اًعمیق نیز زنانه همباشی زنانه(،

ها . مدرنیستشددیده میناشی از تفکیک جنسیتی  های مردهمجنس کردوکارهای

توانستند با زنان آوردند زیرا نمیمیاستدالل کردند که مردان به مردان دیگر روی 

 تفاوت فرهنگی بین اسالم وی مرئیِ همعاشرت کنند. بنابراین، حجاب زن نه تنها نشان

صراحت با چیزی این امر به بود.نیز جنسیتی  همباشیترین دال رئیم بلکه ،اروپا بود

ی رابطه»شود مرتبط است و نامیده می« عشق غیرطبیعی»که اکنون در میان مردان 

 ی جنسیرابطه»خود مسئول  ینوبهدر میان مردان نیز به« غیرطبیعی جنسی

زدایی کتفکی یدربارهمدرنیستی  هایشد. انگیزهدر میان زنان شناخته می« غیرطبیعی

برای  کارزاریعنوان عنصر اصلی آن، به یمنزلهبرداشتن حجاب بهجنسیتی، با 
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رد. عمل ک« غیرطبیعی هایسکسوالیته»و  یانهگراهمجنس کردوکارهایکردن کنریشه

ماندگی زنان )تبدیل مضاعف شد: غلبه بر عقب یهمین حرکت، باعث ایجاد یک معجزه

کردن اعمال خنثیکرده، شهروندان مفید( و همسران همراه، مادران تحصیل ها بهآن

یکباره های جنسیتی هنجاری مدرنیستی بهحرکتاز نظر تاریخی،  .هگرایانهمجنس

 کرد.هنجاری آماده می ییتهالوسسکی عمومی گرصحنه را برای اجرا

سازی تلقی یبه این معنا، برداشتن حجاب، وقتی فقط همراهی با روند اروپای

های سازد. کانون توجه روایتاش را ظاهر میگراییسازی دگرجنسشود، عادیمی

لیْ و ک طوربهی جنسیت گرایانهسازی دگرجنساجتماعی بخشِمدرنیستی اثرات رهایی

در تخیل مدرنیستی، پیشامدرنیته زمانی است خاص بوده است.  طوربهبرداشتن حجاب 

 حجابرا به زن بی صدابیمدرنیته بود که زن نامرئی و  اند؛نشدهکه زنان دیده و شنیده 

کردن برای ترسیم بخشد. این روایت رهاییرعمومی تبدیل ک یدر عرصه صدابا و

ه، به عالو .بستگی داشتشده صدا، جداشده، و سرکوببی/زن خاموش زمانمندی خود به

، اثراتی که وابسته به کار گیرداین روایت اثرات تأدیبی این روند را نادیده می

جنسیتی قرن نوزدهم و اوایل  یگرایانهدگرجنس سازی. اجتماعیاش بودبخشرهایی

عمومی را دوباره  یعرصهقرن بیستم، زبان زنان را بازنویسی کرد، حضور بدنی در 

بندی کرد و دانش زنان را دوباره رمزگذاری کرد. زبان و بدن زنان در دنیای زنانه مفصل

زنان عموماً از طریق کسب دانایی های شیوه ساخته شده بود،ا منطق همجنسان ب

شد. شد که اغلب از زنان دیگر آموخته میزندگی ساخته می یروزمره کردوکارهای

 ی، همهبودمدرنیته خواست که  گرابا اجتماعی دگرجنسبرای دنیای عقالنی علمی 

و متصل به کرد، فرض می انزن را مخاطبزبان زنان  شدند.ها نامناسب تلقی میاین

باشد. این  هرزهتوانست آشکارا جنسی و بود و می جهانِ زنان غیررسمی زبان شفاهی

شد. روند مشابهی از تضعیف و می زدودههای جنسی آن هزبان باید تضعیف و نشان

 بود هخواسته شد بدن زناند، زیرا از رکمی گذارینشاندهی انضباطی بدن زنان را شکل

 د. در واقع، قبل ازنبپیوند ی مدرنخواهانهشدنِ دگرجنسهای اجتماعیعرصهبه  که

، حجابی استعاری جایگزین آن شد: را تصور کرد حجاب فیزیکی برداشتن که بتوانآن

حضور مدرن زن به  .بودآموزش مدرن  محصولکه  ت و عصمتعف به لحاظ حجاب



 ی مهرناز رزاقیآبادی، ترجمهافسانه نجم 14 

ی خالء ستم و سرکوب باشد، نوعی واسطهبخش بهکه نوعی ابتکار رهاییاین جای

داوم خواندن م شده بود.ی طبیعیسکسوالیتهیافتگی مشروطِ علم عقالنی و جسمیت

 د.بروفرهنگی مولد آن از دست  شود تأثیرسبب میماندگی، عقب عنوانبهحجاب 

دکترین اسالمی  برمسلمان  و اجتماعات ساختاری حجاب در جوامع ثرا

شده  تبدیل امری واضحتقریباً به این نظر است،  مبتنی فعال یزنانهی سکسوالیته

و کنترل نشود، نیروی  محدودزنانه  یسکسوالیتهاگر طبق این دکترین  16است.

شود و زندگی مدنی و مذهبی مردان را تهدید مرج اجتماعی میوباعث هرج شقدرتمند

هایی ممکانیس یمنزلهبه یتی،تفکیک جنس مربوط بهکند. بنابراین، حجاب، و نهاد می

 نند.کو کنترل می محدودزنانه را  یسکسوالیتههستند که از طریق آن جوامع مسلمان 

میشه فعال زنانه هی سکسوالیتهاین گزاره بر این فرض دگرجنسگرا استوار است که 

سختی شده بهنبود، تفکیک جنسیتی نهادینه طوراین یک فالوس است. اگر دنبالبه

ودن ببه عالوه، اگر طبیعی !و کنترل کند حدودمکامالً در جهت عکس آن را  ستتوانمی

، اگر ریمنگیفرض  گراییدگرجنسبودن را بیش از طبیعی ییدگرجنسگراشدنِ اجتماعی

شده در نظر گرایی را دستاوردی اجتماعی و اجراگری آموختهسازی دگرجنساجتماعی

هایی برای نهاد عنوانبه ،حجاب و تفکیک جنسیتیای در ریشه طوربهباید ، آنگاه بگیریم

 ،گرایی غیرمجازو پیشگیری از دگرجنس ییدگرجنسگرا شدنِیاجتماع دهی بهنظم

 شود. بازاندیشی

 مولد اثر ،هی بیرونی میلِ دگرجنسگرایانکنندهکنترل عنوانبهحجاب  یطرح مسئله

 چه نوعکه نظر از اینگیرد. صرفمی نادیدههم و تفکیک جنسیتی را  داشتنحجاب

شود، تأثیرات مولد فرهنگی آنها اعالم می انجام این امورنهاد، آیین، و عمل روزانه برای 

 تأثیراتشده به سمت تفکر خود را از تأثیرات اعالم اگرممکن است متفاوت باشد. 

ای الگوه -آن  یروزانه توان ادعا کرد که کردوکار، میفرهنگی واقعی حجاب تغییر دهیم

یر ز در معرض نگاه قرارگرفتنو  کردننگاهد تا قوانین گذارمی حجابکه چه کسی این

د که کنچیزی را تولید می شود ومیگرایی دگرجنس باعث ایجاد دتوانمی – پا نگذارد

عمل  یک عنوانبهکند. در سطح بسیار گسترده، زمانی که، آن را منضبط و کنترل می

های خاصی از مردان نباید گیرند که دستهدختران جوان در حال رشد یاد میروزانه، 

 های خویشاوندیبا موقعیت را زنان سایرکه  ببینند ها را به همان شکلیبتوانند آن
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 یبرانگیزاننده جنسیتی تنظیمی مکرر هاگری، تأثیر چنین اجرابینندمیمشابه 

ل ممکن است می شود که چه کسیه میگفت فردگویی بارها به  ؛گرایی استدگرجنس

داشته باشد و چه کسی ممکن است در معرض میل )فقط مردان خاصی( قرار بگیرد و 

شود )که هرگز شامل زنانی که موقعیت مشابه دارند چه کسی فراتر از میل فرض می

 19.شود(نمی

 

 حجاب و سکوالریسم

های جاری در به بحثهای مرتبط وجود دارد که فرضدیگری از پیش یمجموعه 

آشکار تفاوت  یپردازد. در حالی که حجاب در قرن نوزدهم به نشانهمورد حجاب می

ها و بین اروپا و اسالم تبدیل شد، مناقشه بر سر پوشش زنان صرفاً بین مدرنیست

فرض رایج که این شود. ، همانطور که اغلب فرض می)و نیست( ها نبودضدمدرنیست

 ،دانستندبرداشتن حجاب را برای پیشرفت مدرن ضروری می خاورمیانهطلبان اصالح

های سوم و چهارم دهد که در دههها را در یک جریان خاص قرار میمدرنیست یهمه

ها از برداشتن حجاب مدرنیست یهمهطبق این فرض رایج قرن بیستم مسلط شد. 

 طعقکه به دنبال کند م میادغابا کسانی را ها کردند، بنابراین مدرنیستحمایت می

مجدد آن  بندیمفصلاسالمی بودند، نه با کسانی که به دنبال  یوابستگی به گذشته

ی کسانی که در راستای اسالم مدرن کار این فرض در نوشتجات مدرنیته گذشته بودند.

 ، از کشفبود های مهمی از زنانها گروهدر میان آن که ،این افراد کردند نفش داشت.می

از  کامالً، اگرچه کردندت میو گاهی اوقات مخالف ندکردحجاب زنان حمایت نمی

 «دستیابی به مدرنیته» کردند.تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان حمایت می

 ییسنگ بنای پیشرفت اروپا عنوانبه قانون بود ودستیابی به علم و حاکمیت محور 

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از  طلبان مدرنیستشد. برای اصالحتلقی می

سازگار کامالً جوامع خود  بودنهایی که پروژه خود را با مسلمانجمله مدرنیست

زنان بود، نه حجاب. در این مورد اجماع  آموزش دانستند، هدف اصلی اصالح وضعیتمی

جود قوی وجود داشت. اما هیچ ارتباط ثابتی بین مسئله حجاب و تحصیالت زنان و

ماندگی و مانع های عقباگرچه برخی حجاب و تفکیک جنسیتی را نشانه نداشت.
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طلبان حجاب را از الزامات اسالمی دانستند، اما برخی دیگر از اصالحپیشرفت زنان می

شان، ایطبق سخنان کلیشه، گروه دومدانستند که باید رعایت و حفظ شود. برای می

ه کرد، بلکه این بود کنبود که زنان را زندانی میمشکل فضای خانگی مسلمانان این 

این مکان محل نادانی، خرافات و جهل بود که توسط زنان خانواده تجسم یافته بود. 

و خواستار آموزش و حقوق  هندهدطلب شهری که سازمانزنان اصالح کهتر اینمهم

 . بسیاریحجاب اتفاق نظر نداشتند برداشتناجتماعی و سیاسی بودند، در موضوع 

حجابی بودند، در حالی که برخی دیگر شروع به اظهارات محتاطانه صراحت مخالف بیبه

  حجابی کردند.به نفع بی

که ، قبل از این1191 یو اوایل دهه 1121 یمثال، در ایران، زنان تا دهه عنوانبه

 های متفاوتزنان را به دست بگیرد، به بیان این دیدگاه شدندولت مسئولیت مدرن

، 1196ادامه دادند. از این زمان است، یعنی پس از ممنوعیت رسمی حجاب در سال 

یجاد ا تر، گسست عمیقییاریشه طوربهنه تنها خشونت دولتی وارد صحنه شد، بلکه 

در آن زمان برچسب حجابی بودند و کسانی بین آن دسته از زنانی که طرفدار بی شد

 خود را برای مدرنیته یمطالبهبه دنبال آن بودند که  د وسنتی و ضدمدرن خورده بودن

 اخیر یدر دهه سنتی و ضدمدرن هویت –بندی مجدد اسالم ترکیب کنند مفصلبا 

اسالم را تغییر داد. مدرنیته، ناسیونالیسم و  فرایندْ معنایتغییر شکل داده است. این 

 ه لزوماً ضداسالمی( به خود گرفتای معنایی غیراسالمی )اگرچه نفزاینده طوربهمدرنیته 

آن شکل از مدرنیته که سعی در پیوند  طردراندن و گاهی و از طریق به حاشیه

 تغییر شکل یافت. چشمگیریناسیونالیسم با اسالم داشت، به طرز 

، از اواسط قرن نوزدهم، با ظهور ی مدرنیتهدرباره ایرانیمثال، سیاست  عنوانبه

گرایانه مشخص شده بود. در این طیف، سیونالیستی و اسالمهای ناطیفی از گفتمان

 رطوبهالگوی خود انتخاب کرد و  عنوانبه، اروپا را ایرانی ییکی از مفاهیم مدرنیته

رد. سایر ترکیب کگرایی پیش از اسالم بازیابی ایرانمدرنیستی آن را با  یرانهای فزاینده

 هااینبرای رسیدن به اروپا بودند،  شاناشتیاقها به دنبال تلفیق ناسیونالیسم و گرایش

 کندنافاسالم و طرح به دنبال ، بلکهنبودند پیش از اسالم بازیابی ]ایرانِ[ به دنبال

 19.بودند اشسازی اسالم در قرون اولیهعنوان ایرانیبه گراییشیعه
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های مدرنیستی که ، جریان1191 یویژه از دههدر طول قرن بیستم، به اما 

مدرنیته را با مفاهیم اسالم ترکیب کنند، عمالً از  خواستکوشیدند ناسیونالیسم و می

لوی دولت په ای بافزاینده طوربه مدرنیسماردوگاه مدرنیسم کنار گذاشته شدند، زیرا 

با ه کشد. اسالم انگاشته کمونیست یکی  یا با چپ ناسیونالیست، سوسیالیست و

مانعی برای مدرنیته  نعنوابه گرایی ادغام شده بودواپسمانند سنت و  اصطالحاتی

 یم شد،ترسی محوری از طریق تغییر جنسیت طوربه . این تغییر پارادایمیشدشناخته 

ه به شدبیش از حد اروپایی فُکلیاز مرد  تغییرفرهنگی و  دگرگونی آن هم به صورت

به  ی مردانریشو بی یریشباهای فرهنگی از جنگ بیترت نیبه هم«. زدهغرب»زن 

در طول این تاریخ، مسائل مربوط به حقوق زنان  حجابی زنان تغییر یافت.و بی یحجاببا

 قشنمدرنیته، اسالم و سکوالریسم  ناسیونالیسم،های مرکزی در این مرزبندی طوربه

 11ه است.داشت

ها بندیمفصلشدت درگیر تولید این ها بهو سازمانحقوق زنان فعاالن که این

 رنشانگ ای ممتاز تبدیل شد کهند به این معنی بود که فمینیسم به مقولهاهبود

گر ها از کشوری به کشور دیبندیبازمفصل. اگرچه شکل این بودسکوالریسم مدرنیته 

حاملِ  تا حد زیادیها ها و دالتاریخکنونی فراملی  گردشدر خاورمیانه متفاوت است، 

صر معا معنای است که از کشورهایی مانند ایران و ترکیه یقرن بیستم یحافظهاین 

به هم  های کنونی از حجاب در اروپا. خوانشکندمی غیرسکوالر و غیرمدرن راحجاب 

پذیرفتن نتأیید به منظور و در تصمیمات قضایی  منتقل شده استکشوری مانند ترکیه 

ها و مجلس استفاده های دولتی، دادگاهزنان محجبه در نهادهای دولتی مانند دانشگاه

 شده است.

 

 حجاب در اروپا یظرفیت چندگانه

یلم ام، اما ماها تمرکز کردهکنون عمدتاً بر تجربه خاورمیانه از این دگرگونیاگرچه تا

نیز حجاب تاریخی  اروپایان دهم. در با نظراتی در رابطه با تجربه و دیدگاه اروپایی پا

یی ظلم یا بنیادگرا داللت بر دارد که تر از معنای کنونیتر و چندالیهبسیار پیچیده

زنان مسلمان  هایبازنمایی تبار ی سوری[]شاعر و نویسنده قحف هاسالمی دارد. مهج
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یات زن مسلمان در ادب»کند که های اروپایی را دنبال و استدالل میدر نوشته

شود که قدرت آسیب یا کمک نجیب ظاهر می زنی ملکه یا عنوانبهوسطی معموالً قرون

 ...کندِ زمینی تمدن اسالمی را منعکس میبه قهرمان را دارد و در این امر قدرت

ور حضیک زن مسلمان  در آن وسطی کهبسیاری از متون ادبی قرون خطابی رویپیش

های در بازنمایی ...نه رهایی او ،ستولطه درآوردن اتحت س روی به سمتدارد، پیش

در قرن هفدهم بود که حجاب  21«نشینی وجود ندارد.قرون وسطایی او حجاب و گوشه

« مطیعزن مسلمان »وارد بازنمایی اروپایی شد، و در اواسط قرن نوزدهم  یو اندرون

ا این ب تبدیل شد.خاورمیانه مسلمان  یهای اروپایی دربارهمحور اصلی نوشته عنوانبه

ا ب ایکنندهطرز قانعحال، حتی در اینجا، تمایزات مهمی وجود داشت. بیلی ملمن به 

های زنان اروپایی در مورد مستندات استدالل کرده است که در ابتدا، حداقل در نوشته

امکان آزادی حرکت برای زنان شهری تلقی  عنوانبهزنان مسلمان خاورمیانه، حجاب 

در ترکیه زنان ترک نسبت به او نوشته شده که های لیدی مونتاگو ر نوشتهد 21شد.می

خیابان به  ها درحجاب آن« همیشگی یبالماسکه»از آزادی بیشتری برخوردارند، زیرا 

 ، اما ازدارندکه زنان انگلیسی  برقرار کنند داد که همان نوع روابطی راها امکان میآن

 22.ستندبیشتر در امان ه کنجکاوی مردان

تغییر چشمگیری مشاهده های اواخر قرن نوزدهم توسط زنان اروپایی در نوشته

طور که میلمن استدالل شود، همانآزادی ایجاد میاز زمانی که تغییر در درک کنیم، می

« آزادی از»به « آزادی برای»، یعنی از «یخودآیین»به « آزادی»از  حرکت کند،می

بتدا این بدان معنی بود که از نظر برخی از زنان اروپایی در . اگرچه در اگیردصورت می

اما اوایل قرن نوزدهم، حجاب به معنای آزادی یک زن مسلمان از استثمار جنسی بود، 

های اروپایی در چارچوب حقوق برابر در حال ظهور، فمینیست ویژهبهدیگران،  از نظر

 کند که برخی ازلمن استناد می. در واقع، مانگاشته شده است ی سرکوبهحجاب نشان

وسط زنان مسلمان ت یدرباره« های فرهنگیترین نوشتهترین و خودشیفتهنژادپرستانه»

 هایی مانند هریت مارتینو و آملیا ادواردز نوشته شده است.فمینیست

است که  ی قرن نوزدهمی سرکوب در میانهمنزلهسازی از حجاب بهبازمفهوم همین

ترکیب شد، آن رانه میل استعمار برای نگریستن از طریق قلمرو  ی دیگریبا رانه

 یانهنشتبدیل به حجاب نیز ی مرد مسلمان و تصاحب آن قلمرو بود. از این نظر سلطه
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زن الجزایری  تحولاروپاییان شد. در  روی یک مرد مسلمان به یخانه بودن درِبسته

 ایراستعمار الجز یحجاب به استراتژی اصلی در پروژه رفعها، تمرکز بر توسط فرانسوی

ر اولیه، استعما مکرردرام »هف، قد. به قول ش تبدیل نفوذ و تسلط بر فرهنگ مسلمانان و

در ادبیات بر روی بدن  بود،یک سرزمین شرقی زنانه  یمردانه وارتسخیر قهرمانکه 

 بین قهرمان رمانتیک و خط اصلی داستان، نبرد» و «شداجرا میزن مسلمان  جانبی

 است رقابتیمرد مسلمان بر سر تصاحب زن مسلمان است، که غالباً به صورت  یک

و صاحب  نفوذ کند زنتواند به دیوار حرمسرا و / یا حجاب چه کسی میکه سر اینبر

 29«خیره شود. زنبه بدن  نگاهی شود که

ان زن ی، منظرهگزار شدبر آن حرکت استعماریترین یادبودی که اخیراً برای جذاب

داشتن الجزایر، بخشی از کارزار فرانسوی نگه عنوانبه 1199 هالجزایری بود که در ماه م

برای یک زن الجزایری،  .پرت کردندعمومی در فضای  یهای خود را بر روی سکویروبنده

آن میراث استعماری امروز در  بودن ساخته شد.، معنای فرانسویبا همین یک حرکت

 تواند ادعایشود. بار دیگر، یک زن مسلمان تنها در صورتی میمی دوباره اجرافرانسه 

 کنار بگذارد. فضای عمومی که بخواهد حجاب خود را در  کندبودن فرانسوی

های استعماری، حجاب مورد توجه پروژه لحظه نیاز ا در تمدن قرن نوزدهم

 ها را در یک موجودیتاین پروژه قصد ندارمو فمینیستی اروپا قرار گرفت.  یونریمیس

 عنوانبهمیراث تاریخی تثبیت معنای حجاب یک زن مسلمان بکاهم، اما منفرد فرو

سرکوب جنسیتی او تا به امروز با ما باقی مانده است. این میراثی است که  ینشانه

 بگیرند.توانند آن را نادیده ها نمیفمینیست

 کنماستناد میترین معنا به این تاریخ انگارانهو لزوماً ساده ترین مفهوموسیع من در

متکثر معنای حجاب زن مسلمان هم  :شومدر مورد زمان حال متذکر می ای راتا نکته

و مذاکراتی بوده  هامشروط است، معنای حجاب موضوع چالش و هم به لحاظ تاریخی

ها از آن وجدلها و بحثی آن چالشبه بخش عمده د زنان مسلمانخو در آن است که

 طور که برایهمان و در دنیای امروز این امر بیشتر شدت گرفته است. اندتبدیل شده

گر تبدیل شده است، برای برخی برخی از زنان مسلمان حجاب به یک الزام سرکوب

پذیری جامعهی عرصهر د حضور امکان هابه آن چیزی است که حجابدیگر رعایت 
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الجزایر  زنان در برای سایر زنان مسلمان، مانند کند.عمومی مدرن را فراهم می

استعماری، یا در زمان پهلوی در ایران، یا در کشورهای مدرن معاصر که حجاب حداقل 

مقاومت در برابر سلطه  ینشانه عنوانبهحجاب از ها ممنوع است، در برخی حوزه

ی جلوه داد که گوی انگارانهسادهای توان به گونهها را نمی. دیدگاه آناستشده استفاده 

هایشان روسری و هستند مذهبیمردان مردان دولتی و  بین منازعه هایابژهآنها صرفاً 

 تهدید سکوالریسم است. چه در کشورهایی که اکثریت و غیرتاریخیِ روشنی نشانه

های بسیار اروپایی، زنان مسلمان به شیوهاند و چه در کشورهای مسلمان جمعیت

 اند. نو تعریف کردهرا به چالش کشیده و از نشانهمتفاوت، معنای این 

فرانسه را به  یمعنای حجاب است که سکوالریسمِ جامعه از هاآن این بازسازیِ

مانند، چالشی خود می« یربستهدهای خانه»کشد. زنان مسلمانی که در چالش می

که اصرار  یکنند. بلکه زنان مسلمانمینی سکوالریسم فرانسوی یا ترکی ایجاد برا زیادی

همگانی حضور ای و فضاهای های آموزشی و حرفه، در مکانی عمومیعرصهدارند در 

 ، مانند ریکو در پاریسکنندبودن را اجرا مینمایشی از غریبه زنانی هستند که یابند

ی نشانه این شود کهاس آن خواسته میحضور است که بر اس همینقرن هجدهم. 

 ر اساسبدولت فرانسه در واقع د. نفرانسوی پذیرفته شو عنوانبهو بودن را بردارند دیگری

به معنای تضعیف  خاص طوربهقوانین اخیر اصرار داشت که حجاب زن مسلمان 

نای به مع خاص طوربهاست و  بودنفرانسویخصلت سکوالر تضعیف بودن و فرانسوی

 ،نشان دهمتاریخی  یراههبیسرکوب زن مسلمان است. آنچه که امیدوارم از طریق این 

خاورمیانه و هم در خاک اروپاست. این معنی در  بستر، هم در این ساخت احتمال وقوع

زمانی و  هایمحدودهایجاد شده است، زیرا این نشانه از  (intersection) یابیتقاطع

ند. بازگرداندن بسیاری از ساختارها و معانی احتمالی تاریخی از کجغرافیایی عبور می

ی هایزبان عنوانبهرا  بدیلی سودبخشِهای گذشته ما بهحجابی ممکن است حجاب و بی

 های کنونی ارائه دهد.وجدلبحثبرای 
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Gender and Secularism of Modernity: How Can a Muslim Woman Be 
French? Author(s): Afsaneh Najmabadi Source: Feminist Studies, 

Vol. 23, No. 3 (Summer, 3002), pp. 322-322  

 هایادداشت

رفته، العات پیشدر موسسه رادکلیف برای مط« قانونگذاری حجاب»های قبلی این مقاله در پنل نسخه

و در دانشگاه هاروارد  ;2114نوامبر  1ارائه شد. در مرکز علوم انسانی، دانشگاه وسلیان،  2114آوریل  26

خواهم از درو فاوست، ژاکلین بابا، هنری آبلوو و خورخه دومگوئز به خاطر فراهم می .2114دسامبر  1در 

 همچنین از سایر اعضای پانل در تشکر کنم. برانگیز برای این گفتگوهای بسیار تأملکردن موقعیت

چنین از سیما شاخصی برای رادکلیف: لیال احمد، می حبیب، ماریمه هلی لوکاس و ریوا کاستوریانو. هم

نویس اولیه و از هیئت تحریریه مطالعات فمینیستی برای پیشنهادات انتقادی در مورد پیش هایپیشنهاد

  بسیار مفیدشان سپاسگزارم.
 (1199پنگوئن،  انتشاراتسی جی بتز )هارموندزورث، بریتانیا:  یهای فارسی، ترجمهمونتسکیو، نامه1

غیرممکن و در عین حال ضروری برای استفاده تبدیل شده است.  یحجاب به یک کلمه یخود کلمه 2

های مختلف کند، در زمینهاز نوع لباسی که آن را توصیف می شکل،ترین معنای آن، حتی در ساده

)پوشاندن بدن، آشکار ماندن صورت( « حجاب»تاریخی به شدت متفاوت است. مثالً در ایران آنچه امروزه 

شد. در بحث فرانسه، من )نشان دادن چهره( تلقی می« حجاببی»شود، در اوایل قرن بیستم یده مینام

یک اصطالح کلی برای اشاره به پوشاندن موهای زن معموالً با روسری، که بیانگر یک رویه  عنوانبهآن را 

 کنم.فرهنگی است، استفاده می -و هویت مذهبی

گرا و دموکراسی در های متعدد: زنان اسالمممنوعیت و روسرییک »رجوع کنید به یسیم آرات،  9

و بوراک کسکین کوزات،  ;61-49(: 2111) 1، شماره. 2المللی ، هاگار: بررسی علوم اجتماعی بین«ترکیه

ایی فرهنگی ، پوی«گرایی: زندگی کونکا کوریسدرگیرشده در ناسیونالیسم سکوالر، فمینیسم، و اسالم»

 .211-199(: 2119) 2، شماره. 19

 .Iranian.comwwwمقاالت متعدد مریم نمازی را در افشای این دیدگاه در سایت  4

ای بر سر رابطه کند، خود مبارزهیکه چه کسی برای اسالم در فرانسه صحبت ممناقشه بر سر این 9

 بین هویت اسالمی و شهروندی ملی است.

ارائه شده در  ی)مقاله« سی را در اختیار داردچه کسی فرهنگ دارد و فرهنگ چه ک»وندی براون،  6

(. این مقاله 2114فوریه  21-21کنفرانس شهروندی فرهنگی، موسسه مطالعات پیشرفته رادکلیف، 

 دهد.را تشکیل می« تنظیم بیزاری: مدارا در عصر هویت و امپراتوری»بخشی از کتاب پیش رو، 

، 112آتالنتیک جنوبی  ی، فصلنامه«کیه و آلمانزندگی در دیاسپورا: بین تر»کاترین پرت یوینگ،  9

های مربوط به عدم صدور روادید برای یکی از . اخیراً، بسیاری از پوشش91-419(: 2119) 9-2شماره. 
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حسن البنا،  یکاری آگاه شد: او نوهدانشمندان برجسته مسلمان، طارق رمضان، با این تصور از فریب

رسید بیش از هر چیزی که نوشته یا ، به نظر میبود 1191 یدهه المسلمین در مصر دربنیانگذار اخوان

 کند.که در سوئیس به دنیا آمده و بزرگ شده است، حقیقت را در مورد او بیان میانجام داده است، یا این

)دسامبر  ISIM 19، خبرنامه «سیاست محجبه: بازاندیشی در بحث حجاب»ی، علوزیره فاضیله یعقوب 9

ویژه برای کسانی که برای استداللی برای خارج کردن بحث از پارادایم انتخاب، به .212-96(: 2119

 Ajay Singh Chaudhary, "Simulacra ofمخالف ممنوعیت هستند، نگاه کنید به 

Morality': Islam Veiling, Religious Politics, and the Limits of 

Liberalism", Dialectical Anthropology 21  (2119 :)941-92 همچنین رجوع کنید .

، «فمینیستی، تجسم، و عامل مطیع: تأمالتی در مورد احیای اسالمی مصر ینظریه»به صبا محمود، 

، برای دیدگاهی متفاوت از پارادایم انتخاب، 96-212(: 2111) 2، شماره. 16شناسی فرهنگی انسان

گیرد، که سازی مدرن در نظر نمیر سوژهالگویی که درک خود زنان محجبه و جایگاه تقوای عمومی را د

 در آن عمل حجاب در فضاهای عمومی بخشی از، در واقع مرکزی، قانون اساسی تابعیت ملی مدرن است.

، «ای: ممنوعیت روسری اسالمی در مدارس دولتی فرانسهسیاست نشانه»جوآن دبلیو اسکات،  1

 26منتشر نشده،  یدستنوشته

نامه، ویرایش. حسن مرسیل رتند از میرزا ابوالحسن خان شیرازی، حیرتاین گزارش های اولیه عبا 11

، 1911-1911میرزا ابوالحسن خان شیرازی، پارسی در دربار شاه جورج،  ;(1969وند )تهران: رسا، 

(؛ میرزا ابوطالب خان لخیناوی اصفهانی، 1199ترجمه. مارگارت موریس کلوک )لندن: باری و جنکینز، 

(. محمد صفار، برخوردهای 1969ان: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، مسیر طالبی )تهر

: سفر محمد الصفار، ویرایش. و ترانس. 1946-1949سرگردان: سفرهای یک محقق مراکشی در فرانسه، 

میرزا صالح شیرازی، زارش سفر گ ;(1112سوزان گیلسون میلر )برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 

مرودی امه میرزا فتاح خان گرمیرزا فتاح خان گرمرودی، سفرن ;(1962ون شهیدی )تهران: راه نو، همای

اقلی ضری فرنامهس ;(1949پخانه بانک بازرگانی ایران، اروپا، ویرایش. فتح الدین فتاحی )تهران: چبه ا

در مورد  انتقادی ی(. برای مطالعه1961اصغر فرمانفرمائی قاجار )تهران: اساطیر،  به کوششمیرزا، 

نگاری مدرنیته ایرانی، نگاه کنید به نغمه سهرابی، رسانی این ادبیات سفر به تاریخچگونگی اطالع

 (.2119انگیز: ادبیات سفر قاجار به اروپا., دانشگاه هاروارد، هایی برای شگفتنشانه

الگریو، یورک: پمحمد توکلی طرقی، اصالح کردن ایران: شرق شناسی، غرب شناسی و تاریخ نگاری )نیو 11

2111.) 

 .9، «ایسیاست نشانه»اسکات،  12

یش: ر یو مردان ب وسبیلتر این گزاره در مورد ایران، به کتاب من، زنان برای بسط تاریخی گسترده 19

مدرنیته ایرانی مراجعه کنید )برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، در  یتجنسی هاینگرانیجنسیت و 

2119.) 



  

 
 

 مدرنیته جنسیت و سکوالریسمِ 19

                                                                                                                
هران: می )ترشید یاس مقدمهنامه(، و کیوان نامهرفانعج نامه کیوان )شامل ن قزوینی، حعلی کیواعباس 14

 .214(، 1191مطبعه بسفور، 

نقشه نگاشت تحوالت »آبادی، برای خالصه ای از این استدالل در مورد ایران، نگاه کنید به افسانه نجم 19

 .99-94(: 1994)تابستان  41، تحلیل اجتماعی «مدرن جنسیت، و جنسیت در ایرانِ

مرد در یک جامعه مدرن بیان کرد )نیویورک: جان -مرنیسی در فراتر از حجاب: پویایی زن همفاط 16

 (1199وایلی و پسران، 

آورم می« ناپذیر حجابقواعد میل: مسئله پایان»ای از این کار دوگانه را در من نمونه 19
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ر برای تفکرم مفید و روشنگ ویژهبهایرانی بسیار زیاد است. موارد زیر را  یادبیات سیاست مدرنیته 19

(؛ مهرزاد 1111ام: فریبا عادلخواه، مدرن بودن در ایران، ترجمه. جاناتان دریک )لندن: هرست، یافته

یویورک: انتشارات گرایی )سیراکیوز، نآور بومیبروجردی، روشنفکران ایرانی و غرب: پیروزی عذاب

و تألیفات  ؛(1199پیامبر )نیویورک: سیمون و شوستر،  عبایده، ح(. روی مت1116دانشگاه سیراکیوز، 

 خصوص. ظهور دو گفتمان انقالبی در ایران مدرن.هفراوان محمد توکلی ترقی، ب

دانشگاه  شاراتیند سیاسی در ایران قرن بیستم )کمبریج: انتارجوع کنید به پروین پایدار، زنان و فر 11

 (.1119کمبریج، 
21 Mohja Kahf, Western Representations of the Muslim Woman: From 

Termagant to Odalisque (Austin: University of Texas Press, 9222), 4-2 
: جنسیت، مذهب، و کار )آن آربور: 1119-1919بیلی ملمن، شرق زنان: زنان انگلیسی و خاورمیانه،  21

 (.1112انتشارات دانشگاه میشیگان، 

  ,930Kahf, Western Representations. برگرفته از 22

 .9همان،  29
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