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Antropologie islámského prostoru



vzdělání: Afganistán (87%
negramotnost) Turecko (90%
gramotnost) Sáudská Arábie (první
ženský školy po 1950)
domácí násilí: Pákistán (90% žen)
manželství: Afganistán (70-80% z
donucení), Niger (7,2 dětí/1 matka),
Egypt (2/3 žen denně zažívá
obtěžování), Egypt (53% mužů říká
že za to může žena)
zdraví: Somálsko (98% žen FGM),
Afganistán (2300 žen ročně spáchá
sebevraždu) 
veřejný život: Egypt (8 z 508
poslanců jsou ženy)

Základní data



raně islámské vzory - Chadídža, Aiša
Ibn Battúta (14. století) "pozoruhodná
věc, kterou jsem viděl…respekt
projevovaný ženám Turky…turecké ženy
se nezahalují…někdy je žena
doprovázena manželem a kdokoliv ho
vidí, mohl by ho považovat za jednoho z
jejích sluhů…"
doba kolonialismu: návrat k tradicím,
ženy v izolaci x zlepšení hygienických
poměrů a zdravotní péče (mimo jiné)
vede k následování Západu 
úpadek harému v 19. století, Istanbul
jako vzor 

Žena v islámu 



Egypt, Írán, Turecko. Afganistán 
první ženské spolky, časopisy
na univerzitě v Istanbulu od 1914
1923 Hoda Sha'arawi demonstrativně odhaluje obličej
podpora nezahalování v Íránu a Afganistánu
(vládnoucí kruhy!)
po WWII - volební právo, evropské oblečení, zlepšení
osobního statusu, zákony ve prospěch žen, zavrhnutí
polygamie

zlom - 1979
pomalý návrat k šátkům
Tálibán, Írán (Khomejní), Muslimské bratrstvo v
Egyptě

20. století 



původ ženského zahalování:
Korán jako hlavní zdroj,
interpretace veršů o zahalování
muslimská žena a
kolonialismus: role ženy
během hnutí za nezávislost
moderní kolonialismus a
záchrana muslimské ženy:
white men saving brown
women from brown men
vyjednávání s patriarchií:
šátek jako nástroj kontroly a
komunikace

Hlavní témata



LILA ABU-LUGHOD

palestinsko-americký původ 
několikaletý výzkum mezi beduíny v Egyptě
hlavní témata:

neohraničenost a nejednoznačnost kultury
zahalování muslimských žen není nutně výrazem jejich útlaku

nelze hodnotit bez ohledu na společenské konvence a znalost muslimské kultury

Writing Women's Worlds: Bedouin Stories
Veiled Sentiments

Do Muslim Women Need Saving? 



LEILA AHMED

islamoložka egyptského původu
autorka zásadního díla o ženách v arabských muslimských společnostech  (Women and Gender
in Islam)
první žena - profesorka ženských studií na Harvardu (1999)
hlavní témata: 

zdrojem útlaku žen je patriarchie, ne islám jako takový
islámská doktrína se vyvíjela v misogynické, androcentrické společnosti Abbásovského
Iráku
súfisté jako hlas odporu proti náboženství politické elity 

A Border Passage
Women and Gender in Islam

The Discourse of the Veil



FATIMA MERNISSI

marocká socioložka a feministka
vyrostla v harému ve Fezu

terénní výzkum v Maroku
hlavní témata: 

role žen v islámu a vývoj islámského myšlení ohledně ženských otázek
nástupcovství po Muhammadovi
role hidžábu
útlak žen a tradice

Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a Muslim
Society

The Veil and the Male Elite
Dreams of Trespass

Les Femmes du Maroc
 



DENIZ KANDIYOTI

výzkum v oblastí genderových studií
výuka na SOAS
vyjednávání s patriarchií 

přijetí patriarchálních pravidel ve snaze přežít
hledání výhod v konformitě
přijetí genderových rolí pro zachování vlastní identity a bezpečí
aplikovatelné i na jiné než muslimské společnosti

 
Bargaining with Patriarchy 

 
Women, Islam and the State

 



aktivistky, feministky
kritika misogynie, vyprázdněných tradicí
Mosque Me Too Movement 

NOVÉ TRENDY
 

Mona El Tahawy: Headscarves and Hymens: Why
the Middle East Needs Sexual Revolution

 
Leila Slimani: Sex et Mensonges 

 



DĚKUJI
ZA POZORNOST

Prostor pro dotazy.


