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Några tillämpningsregler:
Initialt hamza ( )ءskrivs inte ut, t ex ( أﻧﺎanā, och inte ̛anā, ”jag”).
Finalt tā’ marbūṭa ( )ةskrivs som t, t ex ( ﻋﻮرة اﻟﻤﺮأةcawrat al-mar’a,
”kvinnans skönhetsfläck”). I annat fall uteblir det, t ex ( ﻋﻮرةcawra,
”skönhetsfläck”).
Tecknet madda (˜) ovanför ett alif ( )اåterges som’ā, t ex ( ﻣﺂذنma’ādhin,
”minareter”). Madda transkriberas dock som den långa vokalen ā om det
inleder ett ord, t ex ( آﺳﻒāsif, ”förlåt”).

Ingen åtskillnad görs mellan alif ṭawīla, alif maqṣūra och alif qaṣīra utan
alla tre återges med ā (bāb för ” َﺑﺎبdörr”, shūrā för ﺷﻮرى
”rådslag”, och
َ
hādhā för " ھﺬاden här" eller "det här").
Bokstaven yā’ med shadda (dubblering) ”ي
ّ ” som föregås av i-vokal (◌ِ )
transkriberas som ī och inte iyy, t ex ﻲ
وﺳﻄ
(wasaṭī, ”som står i mitten,
ِ
ّ
”som kännetecknas av moderation”, ”rättvis”, etc.). Femininformen av
adjektivet wasaṭī transkriberas dock som wasaṭiyya (sv. wasatiyya).
Likaså transkriberas wasaṭī med tanwῑn (nunation) wasaṭiyyun i
nominativ.
ʾalif med hamzat al-waṣl efter vokal återges inte, utan eliderasإﻟﻰ( اﻟﺒﯿﺖ
transkriberas ilā l-bayt, och inte ilā al-bayt.
Arabiskans bestämda artikel ”al-” skrivs inte med stor bokstav i namn
utom i början av en sats, exempelvis ”Emiren av Qatar gav al-Qaradawi
tillgång till al-Jazira. al-Qaradawi är en inflytelserik predikant.”
Uttalsangivelser av utländska namn följer av praktiska skäl svenskt uttal,
vilket ofta skiljer sig från originalspråkets eller namnbärarens uttal:
diakritiska tecken (punkt över bokstav, streck över vokal), hamza och cayn
utgår. Likaså, skillnaden mellan lång och kort vokal samt emfatiska och
inte-emfatiska konsonenter markeras inte. Exempelvis cImāra blir Imara,
al-Qaraḍāwῑ al-Qaradawi.
Observera att ord med oregelbunden ortografi som  ِﺑﺴﻢ ﷲ, ﷲoch �
transkriberas som bismillāh, Allāh, respektive lillāh.

Teckenförklaringar
Dubbla citationstecken, ” ”, används
vid direkta citat.
då innebörden, definitionen eller översättningen av en term eller ett
begrepp åsyftas:
termen jihād (sv. jihad) betyder egentligen ”ansträngning” och inte, som
så ofta antyds, ”heligt krig”.
för att markera att författaren inte vill ta fullt ansvar för uttrycket:
al-Qaradawi menar att Sharia och livet är ett ”vetenskapligt” TVprogram.

Enkla citationstecken, ʻ ’, används för att
markera citat inuti ett citat.
Fetstil används
första gången en särskild term definieras eller diskuteras:
Vi menar med text en skriftlig såväl som inte-skriftlig produkt, d.v.s.
bilder, tal, ljud och så vidare
Kursiv används
för att understryka, betona ett ord eller uttryck:
Det finns en gudomlig lag i islam, sharia, men flera lagskolor.
i titlar på böcker, tidskrifter, tidningar och TV-program:
Sharia och livet är en talkshow om islamisk orientering i samhälle, religion
och kultur.
när utländska ord eller uttryck omtalas:
Den arabiska termen fitna är svårdefinierad och kan innebära ”prövning”,
”splittring” och ”kaos” samtidigt.

Översättning
Arabiska termer översätts till svenska utom när termen är mångtydig och
saknar motsvarighet på svenska. I sådana fall är det en fördel att termen
förekommer i texten på sitt originalspråk, t ex ”fitna” (sv. fitna) som
används som ett samlingsnamn för prövning, splittring, kaos, frestelse etc.,
eller ”wasaṭiyya” (sv. wasatiyya) som ett samlingsnamn för moderation,
balans, rättvisa, kompromiss etc.
Arabiska ord som uppträder för första gången återges först i arabisk skrift,
sedan skrivs ordet inom parentes i transkriberad form och därefter i svensk
översättning, till exempel: ( ﺷﻮرىshūrā, ”rådslag”). Vissa arabiska termer
återges dock fortsättningsvis direkt på svenska eftersom de är etablerade i
det svenska (eller engelska) lexikonet, som till exempel sharia istället för
”sharīca”, jihad istället för ”jihād”, takfir istället för ”takfīr”, alawi istället
för ”calawī”, Ashaari istället för Ashcarῑ, Shafii istället för Shāficῑ etc.
Korancitat från i Sharia och livet återges i Mohammed Knut Bernströms
(2003) svenska översättning. Valet av Bernströms hänger ihop med att
denne använder ett modernt språk som underlättar för läsaren att ta till sig
Koranens budskap. Bernströms många utfyllnadsord och utförliga
kommentarer underlättar förståelsen av surornas bakgrund, vilket är en
pedagogisk detalj som är i linje med Sharia och livets
folkbildningsmässiga ambitioner. Vilken översättning av Koranen man än
väljer är det å andra sidan föga troligt att alla muslimer skulle ta den till
sig.
Eftersom det talade språket i Sharia och livet befinner sig mitt emellan
modern standardarabiska och vardaglig arabiska, är en idiomatisk
översättning till svenska att föredra framför en bokstavlig dito.
Översättningen kommer emellertid inte att utelämna det som kännetecknar
vardagliga samtal som upprepningar, avbrott, elliptiska uttryck,
felsägningar, ambivalens och så vidare. Dessa är viktiga lingvistiska
markörer. Ljudhärmande ord eller harklingar lämnas dock därhän. En
viktig fördel med en idiomatisk översättning är att den lyckas fånga in
tankar, trådar eller uttryck bestående av flera ord som i sin sammansättning
genererar en specifik betydelse.
Författaren till den här studien står bakom den svenska översättningen av
citaten i Sharia och livet. Den arabiska transkriberingen av samtalen i
programmet är dock genomförd av Sharia och livets redaktion. Den följer
i stort aktörernas växelvisa användning av modern standardarabiska och
egyptisk arabiska, vilken är den dialekt som oftast förekommer i avsnitten.
Att kodväxlingen äger rum mellan och inne i meningarna medför att

modern standardarabiskans formlära inte sällan sätts ur spel. En lingvistisk
textanalys ligger emellertid utanför ramen för denna studie.
För att göra transkriberingen mer överskådlig har författaren satt ut
skiljetecken för att öka läsbarheten.
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1 Introduktion
Det finns få medier i arabvärlden som utnyttjar televisionens politiska
potential i lika hög grad som al-Jazira, där inte minst islam utgör ett brett
samtalsämne. Massmediernas intresse för islam har fått ny aktualitet i väst
i samband med den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september
2001 raserade World Trade Center i New York. Inte nog med att
terrorattackerna visades på TV-skärmen i direktsändning runtom i världen,
utan själva framställningen ikläddes i veckorna som följde ett ideologiskt
innehåll som utpekade islam som en religion som främjar terrorism (Matar
2007, 128). Det muslimska svaret på denna ”ensidiga” och ”obalanserade”
tolkning av terrorattackerna kom bland mycket annat att bli
arabiskspråkiga al-Jazira, uppfattad inte minst under andra Irakkriget 2003
som en symbol för motstånd mot amerikansk dominans och ett sätt att se
på världen ur ett arabiskt-muslimskt perspektiv, vilket inte minst framgår
av TV-programmet ( اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎةal-Sharīca wa l-ḥayā, ”Sharia och
livet”) (Kraidy & Khalil 2009, 81ff).
Denna introduktion avser att presentera programidén som Sharia och livet
bygger på, vilket är en förutsättning för att kunna besvara den
övergripande frågan i denna studie, nämligen vad för slags islamisk
orientering det är frågan om i Sharia och livet. Handlar det om en
orientering som reproducerar och förstärker rådande handlingsnormer och
maktrelationer (inom familj, stat och tvärs över kulturer) eller förekommer
det någon form av dialog, reflektion och självkritik?
Arabiska medie- och kulturstudier är ett relativt nytt forskningsområde.
Behovet av empiriska och kritiska studier om exempelvis islamiska TVprogram som vänder sig till en global publik är därför stort, inte minst för
att ta reda på vilken världsbild och människosyn dessa program
kommunicerar till sina tittare i islams namn. Det är ett faktum att den nya
kommunikationsteknologin har bidragit till att förmedla olika och delvis
motsägelsefulla tolkningar av islam i det offentliga rummet (Hroub 2012,
2ff). Genom att undersöka ett av de största TV-program som erbjuder
islamisk orientering i religion, kultur och samhälle bidrar föreliggande
avhandling till att fylla en lucka beträffande islams möjligheter att föra
dialog med modernitetens teknisk-vetenskapliga och värderingsmässiga
aspekter. Ett nyckelord i detta sammanhang är den från Koranen avledda
termen wasatiyya som Sharia och livets frontalfigur predikanten Yusuf alQaradawi närmast upphöjt till en teologisk åskådning.
al-Qaradawi (född 1926) är en egyptisk lärd och andlig auktoritet, en imam
med en doktorsexamen i islamiska studier från den ansedda läroanstalten
17

för sunniislam, al-Azhar- universitetet i Kairo. Ett övergripande tema i alQaradawis omfångsrika litterära produktion är hur man jämkar samman
tillämpningen av fiqh (islamisk jurisprudens) med de krav som en modern
livsstil ställer. al-Qaradawi blev känd för den breda allmänheten tack vare
sin medverkan i TV-programmet Sharia och livet som sänds på den
arabiskspråkiga TV-kanalen al-Jazira (El-Nawawy & Khamis 2009, 23).
Följande punkter definierar enligt mig programidén för Sharia och livet:
•
•
•
•
•
•
•

Förhållandet till andra religiösa program
De identiteter som programmet tillskriver sina aktörer
Dramaturgiska aspekter
Samspelet mellan aktörerna i programmet
Dialog med andra texter eller programmets hållning till den omgivande
kulturen
al-Qaradawi som Sharia och livets centralgestalt
Wasatiyya i Koranen och i al-Qaradawis föreställningsvärld

1.1 ”Sharia och livet” som multifunktionell text
Sharia och livets programidé, att erbjuda ett islamiskt perspektiv på
livsfrågor, delas även av andra religiösa TV-program, varav de flesta ingår
i så kallade religiösa TV-kanaler. Ordet religiös i betydelsen helig används
här ur ett holistiskt perspektiv och inte i motsats till det som är profant
eller jordiskt, utan heligt och profant är sammanflätade med varandra.
Sharia och livet behandlar frågor av andlig såväl som världslig karaktär.
Det som utmärker TV-programmet är dels att det visas på en av världens
största arabiskspråkiga nyhetskanaler, nämligen al-Jazira, dels att
programmet gästas av en oerhört inflytelserik predikant, schejk Yusuf alQaradawi. al-Qaradawis livsgärning som rättslärd, inklusive hans
medverkan i Sharia och livet, visar drag av det som han betraktar som
wasaṭiyya (” وﺳﻄﯿﺔmedelväg”). Med wasatiyya säger sig al-Qaradawi
förnya tron på islam som livshållning och texttolkning. Frågan om vad för
slags ”förnyelse” beskrivningen av wasatiyya betecknar i Sharia och livet
utgör en viktig fråga i avhandlingen. Termen wasatiyya används av andra
gäster i Sharia och livet än al-Qaradawi, såväl lekmän som religiösa
ledare.

1.1.1 Flerstämmighet eller splittring
Att andelen religiösa TV-program i arabvärlden är relativt stor visar klart
att islams politiska betydelse och samhällsbetydelse knappast kan
överskattas. Därmed inte sagt att alla dessa program håller samma kvalitet
när det gäller att belysa den åsiktsmässiga och rituella mångfald som
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kännetecknar islams traditioner och läror. Det bör nämnas att
arabiskspråkiga satellit-TV-kanaler upplevde en blomstringstid på 2000talet. En artikel i The Economist (24 februari 2005) konstaterar att under
2005 fanns det cirka 150 arabiskspråkiga satellit-TV-kanaler, varav några,
runt trettio stycken, går att beteckna som islamiska TV-kanaler. De
saudiska tittarna utgör vidare den viktigaste målgruppen för dessa kanaler
(Alsaleh 2007).
Enligt medieforskare som Tantawi (2012, 103) och Hroub (2012, 6f)
varierar utbudet av arabiska satellit-TV-kanalers religiösa program
kraftigt alltifrån sådana som nästan enbart fokuserar på koranrecitation
och utläggning av medeltida korankommentarer till dem som diskuterar
huruvida Koranens budskap är förenligt med det samtida samhällets
politiska, ekonomiska och etiska strukturer. En viktig fråga härvidlag
berör den västerländska globaliseringens möjligheter att tränga undan den
islamiska kulturen, identiteten och livsformen (Tantawi 2012, 121). Att
döma av de ämnen som avhandlas i Sharia och livet kan man utifrån
statsvetaren Ayish (2012, 32) slå fast att Sharia och livet hör till de
program som försöker jämka Koranens budskap med det moderna
samhällets sekulära arv.
Echchaibi (2007) anser att utbudet av muslimska TV-kanaler som riktar
sig till en arabisktalande publik visar en kraftigt splittrad bild. Hroub
(2012) å sin sida påpekar att islamiska program inte enbart strävar efter att
kommunicera en viss tolkning av Koranen och hadith utan även gynnar en
särskild social och politisk ordning i samhället. Han förklarar att religiös
TV i Mellanöstern fokuserar dels på individens fromhet och försoning med
Gud, dels på det egna samfundets politiska och sociala väl och ve. Ett
exempel på den senare kategorin är kanalen al-Manar som försvarar en
shiitisk tolkning av den islamiska traditionen och tron.
(http://www.almanar.com.lb/aboutus.php)
Religiös TV i Mellanöstern domineras av islamiska TV-kanaler vilka i
första hand försvarar ortodox islam, även kallad sunnitisk islam, eftersom
den förutsätter ett konsekvent fasthållande vid profetens normerande sed,
sunna (Campo 2008, 646). Hit hör t ex kanalerna Iqra och al-Risala. Det
förekommer dessutom TV-kanaler som propagerar för en bokstavstrogen,
puritansk och socialt konservativ strömning inom sunnitisk islam,
vanligen betecknad som salafism (Campo 2008, 204; Meijer 2013), t ex
al-Rahma och al-Nas. Därtill kan man nämna ett antal TV-program som
inriktar sig på en väckelsebetonad och marknadsorienterad islam,
personifierad bland annat av den fromme ekonomen Amr Khalid, Khalid
al-Gundi, al-Habib Ali och Safwat Hijazi (Lutfi 2005).
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Lingvisten och medieforskaren Fairclough (1995a, 49) pekar på två starka
trender som utmärker massmediernas diskurs de senaste tjugo åren,
nämligen individualism och kommersialism. Enligt Tantawi (2012, 104ff)
och Hroub (2012, 11) utgör religiösa Tv-kanaler i det avseendet inget
undantag. Individualismen tyder på att TV-konsumtionen överlag är av
privat karaktär, det vill säga att tittaren ofta är hemma med sin familj när
han eller hon följer ett program om religion, politik eller underhållning.
Kommersialiseringen i sin tur hänger ihop med förekomsten av en
gemensam intressesfär mellan islamiska TV-kanaler, kända predikanter
och publik (Tantawi 2012, 108). Resonemanget lyder så här: en
karismatisk predikant kan med fördel stärka kanalens varumärke, vilket
gör att det är viktigt att skydda dennes intellektuella verk.
Enligt Arab Advisers Group (2008), ett institut för opinions- och
samhällsundersökningar, har intresset för att diskutera religiösa frågor på
TV-skärmen ökat avsevärt de senaste tjugo åren. Populariseringen av
religiös litteratur i digitalt, analogt eller pappersformat har öppnat upp för
en mångfald av åsikter och uttryck som kunnat positionera sig som ett
alternativ till de traditionella ulamas tolkningspraxis å ena sidan och till
den esoteriska sidan av islam, sufismen, å den andra (Roy 2004, 220).
Begreppet islamiska medier har i kölvattnet av denna utveckling alltmer
fått stå för ett slags motstånd mot de muslimska ländernas assimilering till
alternativt integrering av västerländska förebilder inom kultur, media,
ekonomi eller rättssystem (Aly 2007).
Enligt journalisten Sidiya (2009) finns det cirka sextio islamiska program
i Mellanöstern som gynnar en sunnitisk tolkning av islam, varav somliga
liksom Sharia och livet företräder en pragmatisk linje som går ut på att
försona islamiska traditioner med modernitetens teknologiska och i viss
mån även värderingsmässiga aspekter. Andra kanaler, påpekar Sidiya,
tillämpar däremot en mer puritansk tolkning av islamiska källor när det
gäller synen på kvinnor och avvisandet av ”nymodigheter” som musik,
dans, idrott med mera. Konkurrensen är hård mellan dessa kanaler, menar
Sidiya, och tillägger att huvudparten av de religiösa kanalerna är beroende
av reklamintäkter och därför söker en bredare kontaktyta med sin publik,
vilket ofta sker via SMS, telefonsamtal till TV-studion eller epostmeddelanden. Sidiya påpekar att de religiösa kanalernas
programutbud inkluderande bland annat koranläsning, hadithtolkning och
utfärdande av ( ﻓﺘﻮىfatwā, ”religiöst dekret”) sannolikt fyller ett behov hos
tittaren, vilket i sin tur bidrar till kanalernas fortlevnad. al-Jazira utgör i
det avseendet genom Sharia och livet inget undantag trots att det i grunden
handlar om en nyhetskanal vars primära syfte är att eftersträva en allsidig
och korrekt nyhetsförmedling.
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Som TV-program kan Sharia och livet i enlighet med Faircloughs
resonemang (1995a, 17, 58) definieras i termer av relationer mellan
programledare, gäst och det budskap som programmet sänder till sina
tittare. Som (medie)text omfamnar Sharia och livet alltså tre funktioner,
en identitetsskapande, en interpersonell och en idémässig (ideational)
funktion. Medan den interpersonella funktionen åsyftar relationerna
mellan aktörerna i programmet, däribland programledare, gäst och publik,
avser den identitetsskapande funktionen att redogöra för den roll som
programmet tillskriver var och en av dessa aktörer. Den idémässiga
funktionen hänvisar i sin tur till de undertexter som programmet medvetet
eller omedvetet korresponderar med. Dessa funktioner ingår i det som
Fairclough kallar ”diskursiv praktik” vilken utgör den mellersta nivån i
hans modell för kritisk diskursanalys (Fairclough 1995a, 59).
Diskursiv praktik handlar huvudsakligen om de processer som ingår i
produktionen av medietexter. Det är en form av en institutionell praktik
som konstituerar den producerade textens format. I Sharia och livets fall
rör det sig om en talkshow om islamisk orientering i religion, kultur och
samhälle. Formatet på Sharia och livet anger den roll de medverkande ska
ha i programmet, hur de ska förhålla sig till varandra samt vilket budskap
som kommuniceras till tittarna. 1
Genom att närmare undersöka den identitet som Sharia och livet tillskriver
sina gäster, sin publik och sin programledare, ta reda på hur dessa parter
förhåller sig till varandra samt beskriva den idémässiga grund som hör
ihop med programmet, hoppas jag kunna nyansera bilden av den islamiska
orientering som kännetecknar Sharia och livet som TV-program.
Presentationen av Sharia och livet nedan tar upp centrala aspekter som
igenkännande, hierarki, motstånd och dialog, vilka skär tvärs igenom
Sharia och livet som multifunktionell text.

1.1.2 Sharia och livets aktörer
Den identitetsskapande funktionen har att göra med vilken identitet Sharia
och livet tillskriver programledaren, publiken och gästen, var och en för
sig (se bl.a. Fairclough 1995a, 58; Jørgensen & Phillips 2000, 132f). Som
TV-program erbjuder Sharia och livet som tidigare påpekats islamisk
orientering i kultur, religion och samhälle. Programmets format utgörs av

1

Om diskursiv praktik, se kap. 2, s. 62.
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de samtal som programledaren för med en gäst i taget. Gästen kan vara en
religiös ledare eller lekman.
Sharia och livets iscensättning gör att de inblandades roller blir lätta att
utläsa. Programledare under perioden 2007-2013, och därmed i de avsnitt
som denna studie omfattar, var Uthman Mahmud Uthman från Libanon.
När Sharia och livet inleds brukar Uthman vara klädd i kavaj och sitter
mitt emot sin gäst som antingen är iförd cabā’a (” ﻋﺒﺎءةen lång kåpa”) över
kläderna eller är civilklädd (långbyxor, slips, kavaj, ibland också Väst, i
samma material och färg). Färgen på gästens kåpa kan vara grå, mörkbrun
eller vit. Huvudbonaden utgörs antingen av en turban eller av en vit
huvudduk som vanligen läggs över ett slags kalott med plan form som hör
till islamiska skriftlärda och böneledare. Såväl kåpan som huvudbonaden
antyder att det rör sig om en skriftlärd. Från 2006 och framåt har emellertid
allt fler lekmän som inte tillhör det religiösa etablissemanget börjat gästa
programmet. I fyra av de arton program som sändes hösten 2007 fanns en
lekman med, däribland samhällsdebattören Muhammad Imara, en ansedd
figur inom islamistiska kretsar som till exempel al-Ikhwān almuslimūn” اﻹﺧﻮان( اﻟﻤﺴﻠﻤﻮنMuslimska brödraskapet”) (Sharia och livet,
21 oktober 2007). För Imara utgör islam grunden i en ideologi där termen
wasatiyya spelar en viktig roll (http://dr-emara.com, 11 oktober 2010). En
annan central term i Imaras förståelse av islam som ett sammanhängande
system är shūrā (” ﺷﻮرىrådslag”), vilken Imara framställer som ett
alternativ till parlamentariska och demokratiska representationsformer av
västerländskt snitt (Imara, 1979, 26ff). För Imara är demokrati i betydelsen
”folkstyre” en smula missvisande. All makt utgår enligt Imara från Gud,
den egentliga lagstiftaren. Insikten om att Gud är källan till all makt ligger
således till grund för att medborgarna genom rådslag skall kunna delegera
makten till parlament och regering, det vill säga den verkställande och
lagtolkande makten ̶ inte den lagstiftande (El-Solh 1993, 57ff).
Eftersom varje program av Sharia och livet tar emot en gäst åt gången
skiljer sig härmed programmet från andra talkshows på al-Jazira som i
regel bjuder mer än en gäst och ofta med skilda åsikter, som t.ex. i alIttijāh al-mucākis (” اﻹﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲMotsatt riktning”) eller Mā warā’ alkhabar (” ﻣﺎ وراء اﻟﺨﺒﺮBortom nyheten”).
Predikanten al-Qaradawi betraktas som programmets frontfigur
(Campbell 2010, 31). Han uppträdde på Sharia och livets scen i vartannat
avsnitt (55 %) mellan åren 1998 och 2005 (Dabbous-Sensenig 2006, 68).
Under höstsäsongen 2007 minskade emellertid al-Qaradawis
framträdanden till nästan vart fjärde avsnitt (Sharia och livet, 30
september 2007; 7 oktober 2007; 28 oktober 2007; 4 november 2007). al-
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Qaradawis frånvaro under våren och sommaren 2007 föranleder
programledaren Uthman att i september samma år åter välkomna honom
till Sharia och livet, som Uthman för övrigt betecknar som ”al-Qaradawis
eget program” (Sharia och livet, 30 september 2007). Att al-Qaradawis
frånvaro från programmet enbart berodde på dennes prekära hälsotillstånd
visar vilken dominerande ställning denne predikant har över Sharia och
livets dagordning. Följaktligen kan man utgå från att de nya ansikten som
dyker upp på Sharia och livets platå företräder en tolkning av islam som
inte avsevärt skiljer sig från al-Qaradawis (Ayish 2012, 14).
Så gott som alla gäster som programmet bjuder in har varit eller är knutna
till islamiska lärosäten, varför det finns skäl att i likhet med Foucaults
beskrivning av psykiatrins diskurs beteckna gästernas utsagor och
yttranden om islam som en regelstyrd kunskapsinstitution (Foucault
2002[1970], 44f). Det handlar alltså om en ackumulerad kunskap om den
islamiska lärans utveckling som är präglad av diverse tolkningstraditioner
och konventioner (Kubba 1999, 129ff). Sharia och livets gäster bestod
hösten 2007 bland annat av idéhistoriker som Abdul Qadir al-Tijani och
Muhammad Imara, hadithvetare som Ibrahim Duwaish och rättsvetare
som Bassam Ajk.
Ghassan bin Jeddo, en av al-Jaziras före detta tongivande journalister,
påpekar att programledarens roll är att tillföra Sharia och livet ett
didaktiskt upplägg. 2 Det handlar i grund och botten om att föra ut alQaradawis oemotsagda förkunnelse så effektivt som möjligt. al-Qaradawi
tilltalas i programmet som faḍīlat al-shaykh ( ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦeller faḍīlat alshaykh al- callāma ( ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼّﻣﺔungefär ”den ärade schejken” eller
”den höglärde, ärade schejken”. Tilltalet ”doktor” förekommer också då
och då vilket underförstår att al-Qaradawi erhållit en doktorsexamen i
islamiska studier. al-Qaradawis officiella titel är dock ”Ordförande för de
muslimska lärdas internationella förbund” (Gräf 2009a, 19).

2

bin Jeddo, Ghassan (2008). Intervju vid TV-kanalen arabiska al-Jaziras byrå i
Beirut. 27 februari.
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1.1.3 Dramaturgiska aspekter
Som text kännetecknas Sharia och livet av ett samspel mellan olika
meningsbärande element. Programformatet förstärker tittarens känsla av
stelhet (tonläge, klädsel, avsaknad av humor, mm), auktoritet
(tolkningsföreträde av islams heliga texter), hierarki (avsaknad av direkt
interaktion mellan publiken och gästen; gästen är nästan aldrig ifrågasatt)
och sist men inte minst manlig dominans, avspeglad i den närmast totala
avsaknaden av kvinnliga gäster.
Det finns därtill ett antal dramaturgiska aspekter som förstärker aktörernas
identitet i programmet och därför förtjänar närmare belysning. Sharia och
livet använder berättartekniska, företrädesvis visuella, grepp för att
förstärka gästens auktoritet, exempelvis genom att zooma in och uppehålla
sig vid dennes ansikte medan denne talar. Ett stående moment i Sharia och
livet är presentatörens inledning som egentligen består av ett slags
recitation eller parafrasering av ett eller flera korancitat plus ett antal
öppna frågor som riktas till gästen. Därefter nämner presentatören
avsnittets huvudrubrik och gästens namn och titel. Inledningen avslutas
med att presentatören välkomnar sin gäst.
Presentatören Uthmans insats i programmet kan lämpligen beskrivas som
formell och försiktig, vilket sannolikt har att göra med att huvudpersonen
i programmet föreställer ett slags andlig auktoritet. Det händer sällan att
tonen i samtalen höjs. Programledarens mer eller mindre systematiska
användande av det personliga pronomenet ”vi” avser förmodligen att
stärka samhörigheten med publiken eftersom det underförstår att
programledaren och publiken räknas till samma gemenskap. Det händer
att programledaren avbryter sin gäst för att hålla den röda tråden i gästens
berättelse. Humor saknas mer eller mindre helt i Sharia och livet. Det kan
kännas anmärkningsvärt att Koranen som bok inte figurerar på
programledarens bord, men dess budskap förväntas inte desto mindre vara
närvarande genom al-Qaradawis (eller annan gäst) exegetiska färdigheter.
Koranrecitation (” ﺗﻼوةtilāwa”, även ” ِﺣﻔﻆḥifẓ”) spelar stor roll i
religionsutövningen generellt och är en självklarhet för de lärda och en i
övrigt mycket uppskattad färdighet även bland vanliga muslimer (Graham
& Kermani
2006, 115ff).
Inte desto mindre
påpekar
människorättsaktivisten och författaren Khalil (2009b) att koranrecitation
i sig inte per automatik genererar en upplyst eller balanserad tolkning av
Koranen.
För den utomstående tittaren påminner Sharia och livets iscensättning om
ett slags högtidlig ritual där en eventuell kritik mot exempelvis alQaradawis exegetiska exercis riskerar att uppfattas som kritik mot
24

självaste Koranen, inte minst när al-Qaradawi själv genom vissa
formuleringar tenderar, så som Dabbous-Sensenig (2006, 69f) tydligt
visar, att framställa sin egen tolkning av Koranen som om den vore den
enda ”riktiga” och ”naturliga”. Exempelvis får al-Qaradawi i två avsnitt
av Sharia och livet (17 maj 1998 och 21 december 2003) som diskuterar
principer för islamiska klädkoder frågor som handlar om huvuddukens
(ḥijāb) rättsliga status, varpå den egyptiske lärde inleder sitt svar med
hādhā wāḍiḥ fī l-Qur’ān, (” ھﺬا واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآنdet framgår tydligt i
Koranen”) eller al-Qur’ān wāḍiḥ (” اﻟﻘﺮآن واﺿﺢKoranen är tydlig”). En
annan formulering som är värd att ta upp: al-Qur’ān huwa l-ladhī amara
hādhā (” اﻟﻘﺮآن ھﻮ اﻟﺬي أﻣﺮ ھﺬاdet är Koranen som föreskriver det”),
alternativt hādhā amr Qur’ānī (” ھﺬا أﻣﺮ ﻗﺮآﻧﻲdet är ett koranskt påbud”)
(Dabbous-Sensenig 2006, 69f). Genast efter dessa formuleringar brukar
dessutom en hijab-relaterad koranvers följa. Resultatet blir att åhöraren
invaggas i en känsla av säkerhet att det inte råder någon oenighet kring det
koranska påbudet om hijab (Dabbous-Sensenig 2006, 69f).
Nyss nämnda formuleringar, som hör ihop med al-Qaradawis utläggning
av nasṣ 3 (ﻧﺺ
ّ ), föreger emellertid att fenomen (det av människan
uppfattade) och noumen (det som är otillgängligt för kunskap) är utbytbara
(Fay 1996, 208). I konkreta ordalag innebär detta att det grammatiska
upplägget av al-Qaradawis utläggning av nasṣ bidrar till att upphäva den
annars viktiga distinktionen mellan Koranen ”i sig” och al-Qaradawis
reflektion över dess innehåll. Halliday (1989, 108) menar att den här typen
av språkliga uttryck som bland annat al-Qaradawi står bakom går ut på att
ersätta det som visar sig för medvetandet och som kan uttryckas i form av
”Jag tror/anser att Koranen är tydlig i fråga om den saken” (mental process
of sensing) med en process där objektet (Koranen) används som agent:
”Koranen föreskriver det” (material process of doing) eller beskrivs som
ett tillstånd: ”Koranen är tydlig” (relational process of being). Halliday
förklarar resonemanget:
in a clause of mental process, there is always one participant who is
human. […] the significant feature of such a participant is that of being
‘endowed with consciousness’. Expressed in grammatical terms, the
participant who is engaged in the mental process is one that is referred to
pronominally as he or she, not as it (Halliday 1989, 108).
Avsaknaden av en kritisk hållning till al-Qaradawis formulering i sin
utläggning av Koranen och hadith i Sharia och livet gör att programmet
3

Naṣṣ avser i första hand Koranen och hadith.
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skiljer sig från den gängse uppfattningen om en talkshow, där
presentatören förväntas provocera sin gäst med kritiska och fördjupande
samhällsjournalistiska frågor (Fairclough 1995a, 44).

De medverkande i Sharia och livet får sammanfattningsvis sin identitet av
programmet. Programledaren framstår som en trovärdig person genom att
klä sig formellt (stram kostym), tala med en vänlig och försiktig ton,
uttrycka sig på modern standardarabiska och ha en artig, nästan
underdånig, attityd till sin gäst. Den sistnämnda markerar med sin klädsel
sin religiösa alternativt lekmannastatus, blir väldigt sällan ifrågasatt och
kommunicerar med publiken enbart genom programledaren. Publiken å
sin sida finns inte med när Sharia och livet spelas in, utan medverkar i
programmet genom telefonsamtal till TV-studion eller när programledaren
väljer att ta upp några av deras frågor. Överlag kan man beskriva
inramningen av programmet som stel, förutsägbar och humorbefriad.
Det andra elementet i Faircloughs multifunktionella syn på texten som
diskursiv praktik är textens interpersonella funktion eller samspelet mellan
aktörerna, vilket diskuteras härnäst.

1.1.4 Samspelet mellan aktörerna i Sharia och livet
Textens interpersonella funktion understryker förhållandet mellan
reportern och publiken (den sistnämnda kan förslagsvis vara den tredje
parten), reportern och gästen eller gästen och publiken (Fairclough 1995a,
58; Jørgensen & Phillips 2000, 132f).
Samtalet mellan gästen och programledaren utgör i Sharia och livet det
viktigaste inslaget i programmet. Det händer dock ibland att programmet
vänder sig till folk ute på gatan för att höra deras åsikter om ett aktuellt
ämne, vilket huvudsakligen sker i form av bandade inslag. Folk kan som
redan påpekats även ringa in och ställa frågor. Det är programledaren som
samlar tittarnas frågor och därefter är det gästens tur att besvara dem enligt
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den ordning som bestäms av programledaren. Det sker med andra ord inte
någon direkt kommunikation mellan publiken och gästen.
Publikens roll i programmet förtjänar också närmare belysning. Vi har
redan påpekat att Sharia och livet görs efter en mall där auktoritet och
didaktisk hållning riskerar att förpassa publiken till en roll som passiva
åskådare (Galal 2009, 156). Likväl är denna beskrivning av publikens roll
en aning missvisande. Det är sant att programmet visar inslag på en
överbeskyddande inställning till sin publik när det i förväg kommenterar
och förkastar vanliga människors syn på djävulen i samband med ett
bandat inslag (Sharia och livet, 9 september 2007). Inte desto mindre är
det tveksamt om publiken överlag är beredd att acceptera en sådan
”undanskymd” ställning. Av dem som ringer programmet i direktsändning
för att få andlig eller världslig vägledning är det enligt det empiriska
materialet för denna studie långtifrån alla som ställer frågor eller ens ber
om ett förtydligande av en hadith eller koransura. En person av tre tycks
vara mer intresserad av att få kommunicera sin åsikt än av att be
programmet om rådgivning. Det finns till och med de som i direktsändning
hör av sig till programmet enbart för att tala om saker som helt eller delvis
saknar relevans för det diskuterade ämnet (Sharia och livet, 2 september
2007; 30 september 2007; 7 oktober 2007, 28 oktober 2007). I den mån
det rör sig om spörsmål eller kommentarer av politisk art, är det ofta ”den
andre” (företrädesvis inte-muslimen) framställd som ett hot av något slag,
som står i centrum (Sharia och livet, 7 oktober 2007).
Om man bortser från de tillfällen där programmet interagerar med
publiken, antingen i form av bandade inslag eller via en telefonlinje, är det
mycket tveksamt om man överlag kan betrakta Sharia och livet som en
ordinär talkshow. Dels saknar programmet studiopublik, dels är
programledarens roll anmärkningsvärt nedtonad. Samhällsvetaren Scott
(1996, 27f) påpekar att en talkshow är en TV-genre som inför en
studiopublik varvar intervjuer av kändisar med musik, humor och lek. Vad
Sharia och livet beträffar, omfattas programmet av folkbildningsideal som
varken har med musik, humor eller lek att göra (Zeghal 1999, 371ff,
Sharia och livet, 7 oktober 2007; Galal 2009, 156). Som mediediskurs
visar egentligen Sharia och livet och en kristen evangelikal predikan vissa
likheter då den senare också tenderar att uppfatta sin heliga skrift som en
lagbok. Det finns därför skäl att framställa en islamisk eller en evangelikal
talkshow som ett ”institutionellt försvarstal” för den egna trosläran
(Institutional Apologia), där TV-mediet bidrar till att förstärka och sprida
de båda trosåskådningarnas anspråk på sanning (Armstrong R. N.,
Hallmark J. R. & Williamson K. L. 2009, 67ff).
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1.1.5 Sharia och livets dialog med andra texter
Som sista nivå i Faircloughs multifunktionella syn på texten ingår den
idémässiga funktionen. Ett exempel på detta är den dialog som pågår
mellan Sharia och livet och andra närliggande texter, omfattande såväl
islamiska som inte-islamiska källor.
Sharia och livet är inte en isolerad ö, utan dialogen med andra texter utgör
ett återkommande moment i diskursanalysen av programmet. I det
följande presenteras dialogiska inslag som rör programmets format och
funktion, vilka inte minst betingas av mediernas nya arbetssätt. alQaradawi och Imara hör till de gäster som talat om vikten av att använda
den nya kommunikationsteknologin för att föra islams talan och bemöta
de nya strömningar och den praxis som det moderna samhället för med sig
(Sharia och livet, 21 oktober 2007). Sharia och livet betraktas faktiskt som
ett av de första TV-program som erbjöd sina tittare en tekniskt och
tematiskt nydanande islamisk orientering i kultur, religion och samhälle
(Zayani 2005, 134, Lamloum 2006, 85). Det rör sig för övrigt om en
orientering som omfattar en i den muslimska världen beprövad pedagogisk
praktik som går ut på att förmedla islams praxis och regelverk i form av
fråga-svar (Ben Jelloun 2002). I Sharia och livet är språket vårdat men inte
formellt, förmodligen för att, som lingvisten Fowler (1991) påpekar, det
ska vara i linje med medievärldens inställning till hur man bör tilltala
publiken. Vidare anser Sharia och livets redaktion enligt bin Jeddo att
dialogformen är ett lämpligare sätt att meddela ett budskap än att ha en
enda talare i studion eftersom avståndet mellan auktoriteter och publik då
upplevs som mindre. 4
Kombinationen av Sharia och livet som religiös talkshow och det
kommersiella företaget Qatar Electricity and Water Company illustrerar
ytterligare en form av dialog. Qatar Electricity and Water Company står
som sponsor för Sharia och livet, vilket tydligt visas i början och slutet av
programmet. En gemensam nämnare för båda dessa varumärken är emiren
Hamad bin Khalifa Al Thani som äger både Qatar Electricity and Water
Company och Sharia och livets värdkanal al-Jazira. Därmed framstår
Sharia och livet som en kommersiellt finansierad TV-predikan där
respekten för överheten och traditionen å ena sidan och statligt ägande å
den andra inte tycks strida mot islams värdegrund. Kommersialiseringen
av satellitbaserad kommunikation har också hjälpt till att föra islams

4

Bin Jeddo, programledare på TV-kanalen al-Jazira. 2008. Intervju 8 april.
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budskap långt utanför de traditionella muslimska samhällenas gränser
(Hroub 2012, 11f).
Sharia och livets blandning av religiös förkunnelse och kommersiell
reklam antyder att islams källor inte förkastar nutidens teknologiska
(satellitbaserad kommunikation) och värderingsmässiga krav (reklam som
propaganda, det vill säga spridning av idéer och värderingar som hör ihop
med produkten Qatar Electricity and Water Company). Vissa sociologer
brukar i det avseendet hänvisa till McLuhans (1967) ”The medium is the
message” som ett sätt att förklara hur mediets organiserande struktur både
kan begränsa och utveckla det budskap som ska förmedlas (Rantanen
2006, 142, Rantanen 2005a, Rantanen 2005b; Goggin 2008, 243). Få kan
exempelvis ha missat hur kanalen al-Jazira kort efter 11 septemberattackerna 2001 mot World Trade Center i New York valde att sända ett
antal inspelade videoband som visade hur Usama bin Ladin spred sitt hat
mot västerländska värderingar och intressen (Bessaiso 2005, 156f).
Annorlunda uttryckt: inte heller en extremistisk tolkning av islam, som
förordar heltäckande men ensidiga lösningar på samhällsproblemen, ofta
med inslag av politiskt våld, drar sig för att använda modern
kommunikationsteknologi för att nå ut till allmänheten (Devji 2005, 71f).

1.2 al-Qaradawi: en global auktoritet
förkunnelsen om wasatiyya

och

Sharia och livet skulle inte ha varit det starka varumärke som det är utan
en förkunnare av al-Qaradawis kaliber. En närmare analys av religiösa
program vore ofullständig om man förbisåg den roll som berömda
َ ” ُﺧpredikanter”) spelar i sammanhanget. Enligt
khuṭabā’ (ﻄﺒﺎء
religionsforskaren Hutch (1991, 221ff) finns det flera typer av förkunnare
varav två förtjänar närmare belysning: den ”traditionsförvaltande”
ledartypen och den ”anförtrodda”. Det som skiljer den
traditionsförvaltande ledartypen från den anförtrodda enligt Hutchs sätt att
resonera är att den senare bland annat saknar teologisk skolning, vilket gör
att han eller hon inte deltar i det institutionella liv som culamā’ (ﻋﻠﻤﺎء
”rättslärda”) annars omfattas av (Hutch 1991, 221ff). Hos
traditionsförvaltande ledare förknippas anspråken på religiös auktoritet
med nedärvda sociala strukturer och formell utbildning, exempelvis från
lärosätet al-Azhar. al-Qaradawi utgör ett typexempel på en
traditionsförvaltande ledartyp (mer om honom i nästa rubrik).
Möjliga exempel på anförtrodda ledartyper är en samling självutnämnda
muslimska förkunnare al-ducāt al-judud ()اﻟﺪﻋﺎة اﻟ ُﺠﺪ ُد, ofta utan formell
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skolning i exempelvis fiqh (” ﻓﻘﮫjurisprudens”). Förkunnarnas
predikoliknande tal brukar anknyta till Koranen och hadith om än inte i
lika stor utsträckning som de skriftlärdas. Därigenom gör talen anspråk på
att vara en utläggning av Guds ord. En av de mest kända i detta
sammanhang är den fromme ekonomen Amr Khalid (Lutfi 2005, 102;
Peterson 2011, 231). Denne framställs generellt av medierna som en
blandning av en amerikansk TV-predikant och en arabisk scenartist,
mycket tack vare en modern klädstil (kostym), välansad mustasch och
personlig utstrålning (Hammond 2007: 211, El-Amrani & Tjitske 2003,
34f).
En jämförelse mellan den ”traditionsförvaltande” ledartypen och den
”anförtrodda” kan kasta ljus över vilken typ av förkunnelse som
kommuniceras i Sharia och livet. Enligt Gabels, Mels och Walrave (2009,
222ff), Hafez (2010, 51f) och Seib och Janbek (2011, 15ff) och Moll
(2010) finns ett antal punkter som skiljer de båda ledartyperna åt och som
skulle kunna sammanställas på följande sätt:
1) För den ”traditionsförvaltande” ledaren föreställer det förflutna ett
slags auktoritet som inte utgår från folket medan den
”anförtrodda” ledarens auktoritet snarare relateras till personlig
utstrålning, kommunikationsförmåga och ett rättframt och delvis
känsloladdat språk.
2) Medan den ”traditionsförvaltande” ledarens möte med sin publik
tenderar att präglas av en känsla av moralism, stelhet och hierarki
brukar den ”anförtrodda” ledarens möte med publiken äga rum i
en anda av religiös optimism, samhörighet, självkännedom och
andlig utveckling.
3) Både den ”anförtrodda” och den ”traditionsförvaltande”
ledartypen betonar om än på olika sätt de troendes ansvar i
moraliska och sociala frågor. För den anförtrodda ledartypen är
det dock den troendes inre omvändelse och individens ansvar som
är det centrala, men tyngdpunkten för den traditionsförvaltande
typen snarare ligger vid församlingens sociala sammanhållning.
En sak att lägga märke till är att kvinnor förekommer bland de båda
ledartyperna. Satellit TV-kanalerna Dream2, Iqra och al-Risala har
exempelvis kvinnliga medarbetare som är utbildade i islamisk
rättsvetenskap
och
vilkas
predikningar
ofta
understryker
vardagssysslornas juridiska aspekter (Swank 2007). I Sharia och livet
medverkar kvinnorna väldigt sällan trots att det inte finns något formellt
förbud mot deras medverkan i programmet. Sommaren 2007 bjöd Sharia
och livet exempelvis in rättsvetaren Raqiyya al-Alwani som
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huvudsakligen talade om al-Mar’a bayna l-curf wa l-dīn ( اﻟﻤﺮأة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮف
” واﻟﺪﯾﻦKvinnan mellan sedvänjan och religionen”) (Sharia och livet, 26
augusti 2007).
Den andra typen av kvinnliga förkunnare utgörs generellt av personer som
saknar utbildning i islamisk jurisprudens men likväl gör anspråk på att
deras förkunnelse följer de ramar som Koranen och hadith påbjuder
(Swank 2007). Utmärkande för den senare typen av kvinnliga predikanter,
som för övrigt också försöker kombinera privatliv med förkunnelse,
undervisning och själavård, är fokus på helande i vid bemärkelse. Det
sistnämnda kan omfatta såväl vetenskapliga metoder som
alternativmedicinisk verksamhet i fråga om bot av fysiska sjukdomar,
stresshantering, personlighetsutveckling, självkännedom med mera
(Swank 2007). En representant för den sistnämnda kategorin av kvinnliga
ledargestalter är den numera kända läkaren och sexologen Heba Kotb från
Egypten vars program Kalām kbῑr(” ﻛﻼم ﻛﺒﯿﺮAllvarligt tal”) har visats på
den egyptiska kanalen El Mehwar (Swank 2007).
Efter en genomgång av en förkunnares typiska egenskaper har nu turen
kommit till att närmare stifta bekantskap med en av de mest inflytelserika
förkunnarna och tillika Sharia och livets eminenta gäst, nämligen schejk
Yusuf al-Qaradawi.

1.2.1 al-Qaradawi
Det är praktiskt taget omöjligt att diskutera religiösa ledartyper i
Mellanöstern utan att nämna Schejk Yusuf al-Qaradawi (f. 1926), vars
teologiska och politiska auktoritet sträcker sig långt utanför den enda
religiösa talkshow som kanalen al-Jazira sänder och som bär hans signum,
Sharia och livet. Följande presentation av al-Qaradawi kommer
huvudsakligen att basera sig på några av den egyptiske schejkens
viktigaste publikationer, däribland al-Ṣaḥwa l-islāmiyya bayna l-jumūd
wa l-taṭarruf (واﻟﺘﻄﺮف
” اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻮدDen islamiska väckelsen
ّ
mellan stagnation och extremism”, 2005) och Khiṭābunā al-islāmῑ fī caṣr
al-cawlama (” ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮاﻟﻌﻮﻟﻤﺔVår islamiska diskurs i
globaliseringens era”, 2008) samt antologin på engelska Global Mufti: The
Phenomenon of Yūsuf al-Qaraḍāwῑ (Gräf & Skovgaard-Petersen (red.)
2009) som tecknar ett mångfasetterat porträtt av förkunnaren Yusuf alQaradawi.
Det finns en rad faktorer som förmodligen förklarar al-Qaradawis
framgångsrika professionella karriär, däribland: 1) hans författarskap; 2)
identifikationen med institutionell islam; 3) medieexponering och
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stigmatisering; 4) den politiska dagordningen; och sist men inte minst 5)
wasatiyya (Krämer 2009, ix). Det bör också understrykas att diskussionen
av al-Qaradawis politiska agenda inte omfattar hans många och
svåröverblickade ställningstaganden under den så kallade arabiska våren
2011.

1.2.1.1 Författarskap
al-Qaradawi är en flitig författare med dussintals publikationer som i
princip diskuterar tre ämnesområden: islamisk jurisprudens, teologi och
didaktik (Gräf & Skovgaard-Petersen (red.) 2009, 5). I antologin Global
Mufti (Gräf & Skovgaard-Petersen (red.) 2009) framgår det att alQaradawis liv, liksom hans författarskap, är mångbottnat och svårt att
överblicka. Olika forskare verkar ha fokuserat på olika avsnitt i alQaradawis biografi och karriär. Enligt Lynch (2010) betraktas alQaradawi av många muslimer i och utanför Mellanöstern som en referens
i världsliga såväl som andliga frågor. En central bok i sammanhanget är
al-Ḥalāl wa l-ḥarām fῑ l-islām (” اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻓﻲ اﻹﺳﻼمDet är som är
tillåtet och förbjudet i islam”, 1960) i vilken al-Qaradawi försöker ge en
sammanhängande beskrivning av hur man på bästa sätt lever som muslim.
En närmare granskning av al-Qaradawis publikationer föranleder forskare
från olika håll att understryka att det främst är muslimer som tar avstånd
från kompromisslösa och ensidiga lösningar på samhällsproblemen som
utgör målgruppen för dennes litterära alster (Gräf 2009a, 17; Ebeid 2009).
I samlingsverket al-Ḥall al-islāmī (” اﻟﺤ ّﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲDen islamiska
lösningen”), vilket omfattar fyra volymer (1971, 1974, 1978 och 2001),
ger al-Qaradawis sin syn på hur islamisk etik och politiska rörelser kan
möta samtidens utmaningar.
al-Qaradawis bibliografi visar, enligt Gräf (2009a, 5), en spännvidd som
är tidstypisk. Ebeid (2009) anser att dagens ulama för en politisk-religiös
retorik som hör hemma i en samtida kontext. Ebeid (2009), Gräf (2009a,
18) och Euben & Qasim (2009, 17f) väljer att beteckna al-Qaradawi som
en reformvänlig muslim som försöker ge svar åt nutidens frågor krav utan
att vara låst vid äldre juridiska auktoriteter eller medeltida kommentatorer.
Krämers artikel ”Drawing Boundaries: Yūsuf al-Qaraḍāwi on Apostasy”,
publicerad 2006, poängterar emellertid att al-Qaradawis påstådda
moderation inte alltid är förenlig med det sekulära samhällets värdegrund
(Krämer 2006, 213). För al-Qaradawi utgör Koranen det rättesnöre som
alla andra skrifter bedöms efter. Koranens världsbild, historieskrivning
och människosyn ligger till grund för all samhällsutveckling (Sharia och
livet, 9 september 2007 och 4 november 2007). Det är möjligt och
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nödvändigt att överbrygga klyftan, det vill säga finna en ”medelväg”
(wasatiyya) mellan uppenbarelse och förnuft, anser al-Qaradawi (alQaradawi 2001/2005, 23ff). Enligt författaren och akademikern Abu Zeid
(1999, 74) strider dock en historisk-kritisk granskning av Koranen i
muslimska samhällen mot dogmen om att Koranen är Guds eviga bok.

1.2.1.2 Identifikationen med institutionell islam
al-Qaradawis yttranden om islam som kulturyttring kan i enlighet med
Foucaults (2002[1970]: 398f) resonemang betecknas som en regelstyrd
kunskapsinstitution. al-Qaradawis yttranden speglar en ackumulerad
kunskap om den islamiska läran vilken har traderats enligt väldefinierade
regler och konventioner. På så sätt kan man relatera al-Qaradawis
auktoritet till det institutionella liv som ingår i en islamisk
kunskapstradition.
Skovgaard-Petersen (2009, 47ff) påpekar att universitetet al-Azhar
utgjorde en viktig anhalt i al-Qaradawis teologiska bildning. Det dröjde
emellertid många år innan al-Qaradawi kunde titulera sig som ( ﻋﺎ ِﻟﻢcālim,
rättslärd). Studierna på teologifakulteten vid universitetet al-Azhar, som
1973 mynnade ut i en avhandling om zakāt (” زﻛﺎةdet islamiska
skattesystemet”) renderade al-Qaradawi gott renommé inom det islamiska
bankväsendets kretsar (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009, 3). Valet av
avhandlingsämne avslöjar för övrigt al-Qaradawis bemödanden att hitta
praktiska lösningar på samtidens utmaningar istället för att som brukligt
är vid teologifakultetens högre seminarium koncentrera sig på didaktiska
texter i teologi, jurisprudens, logik eller grammatik (Gräf & SkovgaardPetersen 2009, 7, 31).
Flytten till Qatar 1961 som sändebud för al-Azhar visade sig vara ett
lyckosamt steg i al- Qaradawis karriär. En av de tidiga och betydelsefulla
uppgifter som den dåvarande emiren av Qatar Khalifa bin Hamad Al Thani
anförtrodde den nyanlände al-Qaradawi var att se över det religiösa
utbildningssystemet i landet (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009, 3).
Senare, vid mitten av 1970-talet, utsågs al-Qaradawi av emiren schejk
Khalifa även till att leda upprättandet av en fakultet för shariastudier vid
Qatars universitet (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009, 3). Gräf (2013, 231)
betecknar al-Qaradawis kopplingar till landet Qatar som mångbottnade, en
form av maktförhandling där al-Qaradawis religiösa kunskap mobiliseras
för att skänka staten Qatars styrelseskick och institutioner islamisk
legitimitet.
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Shariafakulteten som al-Qaradawi grundade 1977 drog till sig lärda och
anhängare av politisk islam från vitt skilda håll, varav de flesta kom att
ingå i al-Qaradawis eget sociala nätverk (Gräf & Skovgaard-Petersen
2009, 3). Staten Qatar omvandlades på 1980-talet till en mötesplats för
diverse islamistiska grupper, varav många hörde till eller sympatiserade
med den politisk-religiösa islamiska organisationen Muslimska
brödraskapet (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009, 3). Denna kan beskrivas
som en transnationell väckelserörelse som eftersträvar en islamisering av
samhället genom att ersätta sekulär lagstiftning med en konkret
tillämpning av den religiösa lagen sharia på alla institutionella nivåer i
samhället (Cleveland & Bunton 2009, 199f). Brödraskapets politiska och
sociala ambitioner anses dock huvudsakligen vara ett uttryck för
opposition mot korrumperade regimer och dess utländska lakejer
(Cleveland & Bunton 2009, 302f; Gardell 2006, 14ff).
Al-Qaradawis relation till moderorganisationen, det egyptiska Muslimska
brödraskapet, förtjänar dock närmare belysning. Från att ha varit aktiv
inom organisationen under studieåren på al-Azhar, valde al-Qaradawi så
småningom en lösare anknytning till den (Vidino 2006, SkovgaardPetersen 2009, 38). Antagligen har denna distansering flera orsaker, bland
vilka kan nämnas: 1) idétorkan som al-Qaradawi anser ha drabbat
organisationen de senaste decennierna; 2) brödraskapets främste ideolog i
Sudan, Hasan al-Turabis (f. 1933) avgång från den politiska scenen; 3) allt
större intresse för vetenskap och undervisning framför politik; och sist
men inte minst 4) avståndstagande från Sayyid Qutbs tolkning av
begreppet takfir (Skovgaard-Petersen 2009, 37). al-Qaradawi anser att en
muslim kan vara okunnig om islam som ( ﻧﻈﺎمniẓām, ung. ett
sammanhängande system av politiska, sociala, juridiska och ekonomiska
element) snarare än otrogen mot Gud (kafir) (Euben & Zaman 2009, 17).
al-Qaradawis lösa anknytning till Muslimska brödraskapet beror
förmodligen också på dennes höga ambitioner att bilda transnationella
muslimska institutioner i enlighet med de idéer och den världsbild som bär
hans – och alltså inte andra teologers – signum (Gräf & SkovgaardPetersen 2009, 5, 12, Skovgaard-Petersen 2009, 36ff). Islamforskaren
Tammam, som tidigare umgicks i islamistiska kretsar, konstaterar
följdriktigt att al-Qaradawi kan betraktas som en av de få ulama som
lyckats ändra sin image från aktivist inom det Muslimska brödraskapet till
auktoritet för en mängd andra islamistiska organisationer, däribland Qatar
Islamic Funds for Zakat and Alms med säte i Qatar, al-Balagh Cultural
Society for Serving Islam, Islamic Dacwa in Africa med säte i Khartoum,
International Union for Muslim Scholars samt European Council for
Fatwa and Research, de två sistnämnda baserade på Irland (Tammam
2009, 67f).
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1.2.1.3 Medieexponering och stigmatisering
En starkt bidragande orsak till al-Qaradawis image som global lärd är
digitala media där inte minst satellit-TV-kanalen al-Jazira spelar en
betydelsefull roll (Skovgaard-Petersen 2009, 50). Emellertid är det svårt
att avgöra om det är al-Qaradawi som stärkt kanalen al-Jaziras varumärke
eller om det är tvärtom. Antagligen går påverkan i båda riktningarna.
Allmänhetens bild av dagens al-Jazira utmärks generellt av att det är en
kanal som erbjuder en nydanande tematisk och journalistisk praxis
(Zayani 2005, 17f). En viktig fråga att ställa är varför en nyhetskanal som
al-Jazira väljer att sända ett religiöst program, Sharia och livet, som i
princip gynnar en enda persons tolkning av islams normerande texter. Vad
säger detta exempelvis om de människogrupper som programmet väljer
att beteckna som ”den andre”? (Mer om detta i kap. 4.)
Mediernas arbetssätt och metoder bidrog inte enbart till att förmedla alQaradawis minst sagt vacklande attityd till shiitiska ledare utan även till
att forma den (Nakhleh 2009, 28). Enligt Haidarban, kulturredaktör vid
den statliga iranska radion, innehöll al-Qaradawis beskyllningar
konspiratoriska undertoner riktade mot den iranska statsledningen (Akbar
2008). Det finns skäl att reflektera över hur de känslor som al-Qaradawi
på ett personligt plan hyste mot några shiiter snabbt kunde omvandlas till
allmängiltiga resonemang.
Föga överraskande utlöste den här polemiken mellan sunniter och shiiter
något som liknade ett regelrätt cyberkrig med tiotals hackade hemsidor på
bägge sidor – för att inte nämna den verbala smutskastning som försiggick
utanför den digitala miljön. Den iranska halvofficiella nyhetsbyrån Mahr
gick exempelvis så långt som att utmåla al-Qaradawi som en ”sionistisk
frimuraragent” (Fleishman 2008).

1.2.1.4 Politisk dagordning
al-Qaradawi hävdar att muslimska samhällen står inför ett antal hot,
däribland 1) auktoritära styrelseskick eller rörelser som genom exklusiva
sanningsanspråk använder islam för sina egna politiska syften och
därigenom riskerar att hota ummas inre sammanhållning (al-Qaradawi
2008, 58, 162ff; 2005, 23ff); 2) intellektuella muslimer som Farag Fuda,
Fouad Zakaria och Nasr Hamid Abu Zeid, vilka förespråkar att en stats
juridiska, ekonomiska och pedagogiska institutioner till uppbyggnad och
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funktion bör vara underordnade normer, konventioner och förordningar
som inte är reglerade i en gudomligt given lag (al-Qaradawi 2006, 66ff);
och sist men inte minst 3) den västerländska kulturens och
kunskapstraditionens universella anspråk (al-Qaradawi 2006, 57ff).
Auktoritära makthavare som utnyttjar islam för sina egna syften utgör inte
något nytt fenomen för al-Qaradawi. När islamisterna under Nassers era
på 1960-talet utsattes för förföljelse ställde al-Qaradawi upp för deras sak,
försvarade deras sociopolitiska projekt och skrev under på deras
samhällskritik (Tammam 2009, 65). I boken Ḥatimiyyat al-ḥall al-islāmī
(” ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﺤ ّﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲDen islamiska lösningens oundgänglighet”, 1964) går
al-Qaradawi till hårt angrepp mot socialismens politiska ideal och den
materiella samhällsåskådning som den bygger på. Vidare skissar alQaradawi i al-Ṣaḥwa l-islāmiyya bayna l-jumūd wa l-taṭarruf ( اﻟﺼﺤﻮة
واﻟﺘﻄﺮف
” اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻮدDen islamiska väckelsen mellan stagnation
ّ
och extremism”, 2005) en dyster bild av ummas tillstånd i världen, som
han menar bland annat hotas av sekularisering, marxism, sionism och
evangelisation:
، وﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ اﻹﻟﺤﺎدﯾﺔ،ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺰﺣﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻼدﯾﻨﯿﺔ
 وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻨﺸﻘﺔ ﻓﻲ، وﺗﻜﯿﺪ اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻛﯿﺪھﺎ،وﺗﺮﺳﺦ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ أﻗﺪاﻣﮭﺎ
وﺗﺘﻌﺮض اﻷﻗﻄﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
،ﺟﺴﻢ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ّ
ﻟﻐﺎرات ﺗﻨﺼﯿﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﯾُﺮاد ﺑﮭﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺳﻠﺨﮭﺎ ﻣﻦ ذاﺗﮭﺎ
،ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻷرض
 وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾُﺬﺑﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ أﻧﺤﺎء،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ّ
.وﯾُﻀﻄﮭﺪ اﻟﺪّﻋﺎة اﻟﺼﺎدﻗﻮن اﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺑﻘﺎع ﺷﺘّﻰ
(58  ص،واﻟﺘﻄﺮف
 اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻮد:)ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
ّ
Detta i en tid där den inte-religiösa sekulariseringen är på
frammarsch, den ateistiska marxismen sprider sig, sionismen
slår rot, korstågen konspirerar, utbrytargrupperna verkar i
den stora ummas kropp, de anrika muslimska länderna i
Asien och Afrika utsätts för en ny våg av evangelisation,
avsedd att radera dess historiska identitet samt avskilja dem
från deras muslimska väsen, samtidigt som muslimer slaktas
på olika ställen på jorden och ärliga muslimska predikanter
förföljs i olika delar av världen.
(Yusuf al-Qaradawi: Den islamiska väckelsen mellan
stagnation och extremism, s. 58)

Ovannämnda citat visar bland mycket annat att omsorgen om ummas
sammanhållning framstår som en av de viktigaste frågorna på den
egyptiske schejkens politisk-religiösa dagordning (Gräf 2009a, 5). Redan
i den betydelsefulla och tidigt utgivna boken al-Ḥalāl wa l-ḥarām fῑ lislām (” اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻓﻲ اﻹﺳﻼمDet som är tillåtet och förbjudet inom
islam”, 1960) visar al-Qaradawi en strävan att kasta nytt ljus över
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vardagssysslornas juridiska aspekter. Ett nyckelord i detta sammanhang är
yusr (” ﯾُﺴْﺮsmidighet”), som hör ihop med al-Qaradawis uppfattning att
det är fullt möjligt att leva ett muslimskt liv om den enskilde muslimen
konsekvent öppnar sig för islams läror (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009,
4, al-Qaradawi 2008, 145). För al-Qaradawi är det nämligen centralt att
till den troende kommunicera en balanserad eller moderat tolkning av
islam (al-Qaradawi 2005, 24). Därmed kan en gräns dras mellan alQaradawi och de islamister som enligt Højgilt (2013, 4) uppfattar islam
som en allomfattande och normativ samhällsordning som bör tillämpas
oberoende av folkviljan och de troendes behov av bildning och andligt
välbefinnande. Uppfostran och undervisning utgjorde också en viktig
ingrediens i det tidiga 1900-talets islamiska reformatorers förkunnelse.
Muhammad Abduh (d. 1905) och Rashid Rida (d. 1935) är i detta
sammanhang namn som al-Qaradawi ofta återkommer till (Farooki &
Basheer 2004, 8).
Ytterligare en bok som behandlar en stor del av de frågor och ärenden som
konstituterar al-Qaradawis vision om ett muslimskt samhälle är Khiṭābunā
l-islāmī fῑ caṣr al-cawlama (” ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔVår islamiska
diskurs i globaliseringens era”, 2008). Boken kan betraktas som ett slags
facit för den islamiska etikens förhållningssätt till samtiden. al-Qaradawis
tal i boken om att ”det är legitimt att förnya religionen”, exempelvis genom
att ”byta ut ordet ʻkafirʼ mot ʻinte-muslimʼ”, underförstått att bemöta ”den
andre” med förnuftiga argument, speglar en reformvänlig tolkning av
islam (al-Qaradawi 2008, 26f, 44f). Trots detta höjdes röster i Väst som
kritiserade al-Qaradawi för ett antal uppseendeväckande uttalanden mot
bland annat homosexuella och judar. Enligt Smith (2011), forskaren på
Hudson institutet i Washington, betraktar al-Qaradawi homosexualitet
som ett brott som förtjänar dödstraff. Vidare såg den egyptisk lärde
Förintelsen som en gudomlig bestraffning som återigen kommer att
hemsöka det judiska folket och nästa gång blir det inte nazisterna utan ”de
troende” som ska verkställa denna bestraffning (McCarthy 2010, 86;
Smith 2011).
I essän Awwaliyyāt al-ḥaraka l-islāmiyya fī l-marḥala l-qādima ( أوﻟﯿﺎت
” اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔDen islamiska rörelsens prioriteter
framöver”, 2001) förmedlar al-Qaradawi sitt samhällsideal, ett teokratiskt
styrelseskick där sharia fungerar som den politisk-religiösa islamiska
statens lag och statsbärande ideologi. Men att tillämpa sharia innebär inte
per automatik att följa ett traditionellt livsmönster (taqlῑd). al-Qaradawi
försvarar ulamas rätt att hänvisa till övergripande islamiska principer i
situationer där det inte är möjligt att hitta direkta svar i Koranen och hadith
(Zaman 2010, 118). För al-Qaradawi är ijtihads överordnade syfte strävan
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efter reformer, vilket förutsätter en form av dialog mellan sharias
detaljrika regler och övergripande mål och nutidens sociala och politiska
verklighet (Larsen 2011, 152). Till skillnad från exempelvis den
islamistiske ideologen Sayyid Qutbs synsätt (d. 1966), är förverkligandet
av en islamisk stat inte tänkt att genomdrivas med våld (Sharia och livet,
del I & II, 30 september resp. 7 oktober 2007). Snarare är det en
islamisering nerifrån som al-Qaradawi tycks förespråka. Programmet
Sharia och livet och portalen Islamonline.net tycks i detta sammanhang
vara ett led i denna strävan (Vidino 2006; Galal 2009, 153).
al-Qaradawi betecknar vissa islamisters teologiskt och ideologiskt styrda
samhällsideal med termer som rajciyya (” رﺟﻌﯿّﺔbakåtsträvan”), jumūd
(” ﺟﻤﻮدstagnation”), taṭarruf (ﺗﻄﺮف
”extremism”) och ﺼﺐ
ّ
ّ ( ﺗﻌtacaṣṣub,
”fanatism”) (al-Qaradawi 2005, 31). Den egyptiske schejken kritiserar
därutöver hårt sekulära tänkare som Farag Fawda och Farid Zakaria för att
dessa ifrågasätter idén om att göra islam till en huvudreferens i fråga om
offentlig lagstiftning och socialpolitik (al-Qaradawi 2006, 166ff, 170,
178). Även vissa islamisters bannlysning av andra muslimer utgör
måltavlan för al-Qaradawis regelrätta kritik eftersom det rör sig om en
handling som riskerar att splittra muslimerna inifrån (al-Qaradawi 2008,
152-161, Sharia och livet, 7 oktober 2007).
Avslutningsvis är det svårt att tala om al-Qaradawis politiska dagordning
utan att nämna dennes stöd för den dåtida reformsinnade emiren av Qatar,
Schejk Hamad bin Khalifa Al Thani, vars politiskt medvetna hustru Moza
har utpekats som den som låg bakom viktiga kvinnofrämjande sociala
reformer, inte minst inom media- och utbildningssektorn (Fromherz 2012,
130, 136). al-Qaradawi, påpekar al-Khateeb, har försvarat kvinnors rätt att
utbilda sig och verka ute i samhället (al-Khateeb 2009, 58f). Genom att
försvara kvinnors rätt att rösta väckte al-Qaradawi ilska bland de religiöst
reaktionära krafterna i samhället, inte minst i Saudiarabien (Coleman
2013, 68).
Al-Qaradawis reformvänliga ansatser kan förmodligen inte separeras från
hans förståelse av begreppet wasatiyya. Frågan om vilken betydelse alQaradawi tillskriver wasatiyya blir ämnet för nästa avsnitt.

1.2.2 Wasatiyya: från en Koransk term till en teologisk
åskådning
En bättre förståelse av wasatiyya i Sharia och livet förutsätter en
redogörelse för termens lexikaliska och teologiska betydelser. Det
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sistnämnda utgör i sin tur ett viktigt underlag för att kunna förstå vilken
funktion wasatiyya upptar i al-Qaradawis föreställningsvärld.
Samtidens förståelse av wasatiyya avslöjar komplexa och delvis
motsägelsefulla verklighetsbilder som skiljer sig från traditionell islamisk
exegetik, något som även gäller Sharia och livet (al-Khateeb 2009, 98).
Konkurrerande tolkningar av wasatiyya som via massmedia lyckats erövra
det offentliga rummet visar ett brett begreppsomfång utan några tydliga
kopplingar till Koranen, där termen har sitt ursprung. Således kan man tala
om ett semantiskt gap mellan massmediernas tolkningar av wasatiyya och
det koranska uttrycket ummatan wasatan (ً ” أ ّﻣﺔً وﺳﻄﺎett mittens
samfund”). 5 Å andra sidan är det tveksamt om samtida tolkningar av
wasatiyya kan vinna legitimitet om de förlorar kopplingen till den
betydelse av wasatiyya som är implicit i Koranen.
4F

Den språkliga analysen av wasatiyyadiskursen inbegriper Sharia och livets
gästers föreställningar om och gestaltningar av vad som enligt dem är
wasatiyya när det gäller synen på den egna arabisk-islamiska kulturen,
traditionen och samtiden. Det sistnämnda avser vår egen tid med allt vad
det innehåller av postkolonial ambiguitet, teknologisk utveckling,
identitetssplittring, globalisering, individualism och sekularisering.
Wasatiyya som begrepp förekommer i avsnitten antingen uttryckligen
eller i form av en undertext. Vi inleder dock med en kort presentation av
wasatiyyas lexikaliska betydelse.

1.2.2.1 Wasatiyyas lexikaliska betydelse
Ordet ”wasatiyya” är ett abstrakt substantiv härlett från substantivet wasaṭ
()وﺳﻂ. Enligt Wehrs arabisk-engelska ordbok betecknas wasaṭ som
”middle”, ”center”, ”middle ground”, ”mediocrity”, ”waist” och
”average” (Wehr 1994). I klassisk arabiska förekommer betydelser som
”justice”, ”au milieu” och ”riche”, enligt Kazmirskis arabisk-franska
ordbok (Kazimirski 1860). Shariaexperten Kamali (2015, 9), som skrivit
en bok om principen om wasatiyya i Koranen, föreslår i sin tur betydelser
som ”preeminence”, ”justice”, ”purity” för ordet wasaṭ samt ”average”,
”core” och ”non-alignment” för wasaṭiyya. Wasatiyyas mångskiftande
innehåll gör dock att det kan bli svårt att hitta en entydig översättning,
varför det är en fördel att hålla sig till den arabiska benämningen.

5

[al-Baqara 2: 143].
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1.2.2.2 Wasatiyyas betydelse(r) i Sharia och livet
Många av de gäster som Sharia och livet bjuder in ̶ inklusive al-Qaradawi
själv ̶ brukar beskriva sitt sätt att närma sig skriften som ”wasatiyya”.
Termen förekommer i olika varianter i hela det empiriska materialet för
denna studie (se bl.a. avsnitten om ”Ungdomarna och religiositeten”, 2
sept 2007; och ”Takfirs fitna”, del I & II, 30 september resp. 7 oktober
2007). Sharia och livets gäster nämner orden ”wasaṭ”, ”wasaṭῑ” eller
”wasaṭiyya” (abstrakt substantiv av ”wasaṭῑ”) ett trettiotal gånger, varav
fem avser betydelser som ”mitten”, ”miljö” eller ”medel”, medan resten
antyder någon form av anknytning till det koranska uttrycket i sura 2:143:
”ummatan wasaṭan” (”ett mittens samfund”).
Det är dock inte i första hand den lexikaliska betydelsen av wasatiyya som
det är fråga om i Sharia och livet utan snarare den ideologiska.
Programmet Sharia och livet ägnade redan 1997 ett helt avsnitt åt att
diskutera wasatiyyas grundvalar och termen har sedan dess förekommit i
många sammanhang (Soage 2008, 51ff; Gräf 2009b, 213). En viktig fråga
som delvis går utanför området för denna studie är varför många grupper
och organisationer bekänner sig till wasatiyya trots sina skilda religiösa
uttryck? (Sharia och livet, 2 september 2007). Följande exempelv
illustrerar svårigheten att frigöra termen wasatiyya från dess ideologiska
grundval.
Ett direktsänt inlägg från en tittare som kallar sig Abu Usama hävdar att
muslimerna upptäckte wasatiyya först i modern tid och att termen har sitt
ursprung i Väst och innebär en medelväg, vilket tittaren förklarar att man
skulle sluta fred med judarna och göra avkall på större delen av Palestina.
Abu Usama bestrider dock själv den här tolkningen av wasatiyya och
påpekar att det som det koranska uttrycket för wasatiyya (”ett mittens
samfund”) egentligen syftar på var ”ummas rättvisa och särställning bland
andra nationer” och inget annat (Sharia och livet, 2 september 2007).
 ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻻ ﻓﻲ، أﺧﻲ ﻋﺜﻤﺎن:أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ وھﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ دﺧﯿﻞ ﻣﺼﺪره اﻟﻐﺮب اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﻘﯿﺪة اﻟﺤﻞ
اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻐﺮﯾﺐ ھﻮ ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﯾﺪﻋﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺴﺘﺸﮭﺪﯾﻦ ﺑﺎﻵﯾﺔ
اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ }و َﻛﺬَﻟِﻚَ َﺟﻌَ ْﻠﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أ ُ ﱠﻣﺔً و َﺳﻄﺎً{ ﻓﻘﺎﻟﻮا إن ﻛﻠﻤﺔ وﺳﻂ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪل واﻟﻌﺪل
ﻋﻨﺪھﻢ ھﻮ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ ﻓﺠﻌﻠﻮا اﻟﻌﺪل ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﻠﺢ وھﺬا
ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻧﺼﺎﻟﺢ اﻟﯿﮭﻮد ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻊ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ھﻮ ﻋﺪل اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى أي ﺷﺎھﺪا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﻮم
.اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺑﻠّﻐﺘﮭﻢ اﻹﺳﻼم وﺷﻜﺮا ﻟﻚ
(2007 ﺳﺒﺘﻤﺮ2 ،" "اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﺪﯾﻦ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
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Abu Usama: Broder Uthman, termen wasatiyya dök inte upp
hos muslimerna förrän i modern tid. Det är en främmande
term som kommer från Väst där doktrinen om den gyllene
medelvägen hör hemma. Det anmärkningsvärda är att
somliga skriftlärda ställt sig bakom den här tanken genom att
åberopa följande sura i den heliga Koranen: ”Och Vi har gjort
er till ett mittens samfund”. Dessa skriftlärda sa att
tolkningen av ordet wasat betyder rättvisa, och enligt dem
går rättvisan ut på att medla mellan två stridande parter.
Därmed jämställde de skriftlärda rättvisa med förlikning,
vilket enligt denna logik kräver att vi förlikar oss med judarna
angående större delen av Palestina. Vad alla kommentarer
[till termen wasat] i själva verket syftar på är ummas rättvisa
över andra nationer, det vill säga att bära vittnesmål om att
ha förmedlat islam till andra nationer vid uppståndelsens dag.
Tack för ordet!
(Sharia och livet, ”Ungdomarna och religiositeten”, 2 sept.
2007)

Abu Usamas inlägg visar om inte annat hur svårt det kan vara att fixera
betydelsen av wasatiyya – för att inte tala om de ideologiska konnotationer
som hör ihop med termen. Hur wasatiyya tolkas i Sharia och livet och hur
det uppfattas av tittarna behöver inte vara samma sak.

1.2.2.3 Wasatiyya i Koranen
I Mohammed Knut Bernströms svenska koranöversättning (2002) återges
uttrycket ”ummatan wasaṭan” som ”ett mittens samfund”:
”Och vi har gjort er till ett mittens samfund, för
att ni skall stå som vittnen mot alla människor och
Sändebudet vara vittne mot er” (sura 2: 143)

En utgåva av Koranen på engelska (Interpretation of the Meanings of the
Noble Qur’ān, 2001), översatt av al-Hilali och Muhsin Khan och baserad
på al-Tabaris, al-Qurtubis, Ibn al-Athirs och al-Bukharis kommentarer,
återger ”ummatan wasaṭan” med ”a just nation”:
Thus we made you [true Muslims - real believers of Islamic
Monotheism, true followers of the Prophet Muhammad and
his Sunnah (legal ways)], a just (and the best) nation, that
you will be witnesses over mankind and the Messenger
(Muhammad) will be a witness over you. (Sûrah 2, 143)

En fransk översättning av Koranen från 1826 av orientalisten Savary
återger ”ummatan wasaṭan” som ”communauté de justes”: ”Et aussi Nous
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avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins
aux gens, comme le Messager sera témoin à vous” (sourate 2, 143). Henri
Laoust (1965, 17) understryker att al-Ghazali (d. 1111) framställde
sunniternas doktrin som ( ﻋﻘﯿﺪة وﺳﻄﯿﺔcaqīda wasaṭiyya, ”une juste
mesure”). Teologen al-Tabari (d. 923) verkar å sin sida härleda det
koranska uttrycket ”ummatan wasaṭan” till dem som först dyrkade den
ende Guden, däribland profeten Abraham:
وذﻟﻚ ھﻮ دﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﻨﯿﻒ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺼﺎروا ]اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺤﻤﺪ
وﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ[ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺔ وﺳﻂ ﻟﻤﺎ وﺻﻔﮭﻢ ﺑﮫ رﺑﮭﻢ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﺷﮭﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
.(4061  ﺗﻔﺴﯿﺮرﻗﻢ،18ـ22  ﺟﺰء،(1911) )ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن
Och det där är muslimen, monoteisten och Guds vän Abrahams
religion, och de [som trodde på Muhammad och på hans
budskap] utgjorde därmed ett mittens samfund så som Gud
beskrivit dem för att de ska stå som vittnen mot alla människor
(författarens översättning)
(Kitāb Jāmic al-Bayān fi Tafsῑr al-Qur’ān, 1911, del 18-22,
kommentar 4061)

Medan arabisten Parets tyska koranöversättning från 1979 lyder:”eine in
der Mitte stehende Gemeinschaft” 6 (”ett samfund som står i mitten”)
föreslår dennes konkordans som kom ut ett år senare en annan översättning
av det koranska uttrycket ”ummatan wasaṭan”, nämligen ”zu einer
ordentlichen Gemeinschaft” (ung. ”ett rättfärdigt samfund”) (Paret 1980,
35). Enligt Gräf (2010, 138) figurerade termen wasaṭ för islamologen
Schimmel som en underliggande princip för såväl al-Shafiis uttolkning av
fiqh (1987) al-Asharis teologi som al-Ghazalis teologiska kommentarer.
Schimmel valde därmed att beskriva denna teologi som en
Vermittlungstheologie (ung. ”medelvägsteologi”) (1990, 72) eller för att
använda al-Qaradawis uttryck: al-manhaj al-wasaṭ (”medelvägen”) (alQaradawi 2005, 23). Det är viktigt att påpeka att al-Ghazalis, al-Ashaais
och al-Shafiis skrifter konsekvent försvarade en sunnitisk tolkning av
islam, d.v.s. det som utgör majoritetens tro, grundad på profetens och
kalifernas sunna (ﺳﻨّﺔ
ُ ”normerande sed”) (Esposito 2001[1998], 78f).
Således skulle man ur sunnitisk horisont kunna betrakta wasatiyya som det
islamiska samfundets huvudfåra (al-Qaradawi 2005, 23f).

6

[al-Baqara 2: 143] i tysk översättning: ”Und so haben wir euch (Muslime) zu
einer in der Mitte stehenden Gemeinschaft gemacht, damit ihr Zeugen über die
(anderen) Menschen seiet und der Gesandte über euch Zeuge sei.”
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I en traktat av den medeltida teologen Ibn Taymiyya, al-caqīda lwāsiṭiyya 7 (” اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔwasitiyyadoktrinen”), påpekar denne att Ahl alsunna wa l-jamāca (” أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔden normerande sedens och
gemenskapens folk”) står ”i mitten av ummas folk”, det vill säga tar
avstånd från ytterlighetssekter (Harras 1996, 144). 8 Ibn Taymiyya är en
portalfigur inom sunniislam, känd för sin bokstavstrogna tolkning av
Koranen och förmodligen ett av de namn som oftast förekommer i Sharia
och livet (7 oktober 2007; 9 september 2007). Mycket tyder på att uttrycket
”ummatan wasaṭan” för Ibn Taymiyya avsåg dem som följer profeten och
de rättledda kalifernas normerande sed och som intar en mittenposition
bland ummas falanger:
7F

 ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺎ أﺧﺒﺮ ﷲ ﺑﮫ، أھﻞ اﻟﺴﻨّﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮق اﻟﻨﺎﺟﯿﺔ
 ﺑﻞ ھﻢ اﻟﻮﺳﻂ، وﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻜﯿﯿﻒ وﻻ ﺗﻤﺜﯿﻞ، ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ وﻻ ﺗﻌﻄﯿﻞ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ
ّ  ﻛﻤﺎ،ﻓﻲ ﻓﺮق اﻷﻣﺔ
.ان اﻷﻣﺔ ھﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ
1986 ،41  ص، اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔ:)اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿّﺔ
Och de räddade falangerna, den normerande sedens och
gemenskapens folk, tror på detta likaväl som de tror på det som
Gud berättat i sin bok, utan förvrängning eller förbiseende,
anpassning eller förställning, utan falangerna utgör mitten av
ummas falanger likaväl som umma utgör mitten av [alla]
nationer
(Ibn Taymiyya: Al-caqīda l-wāsiṭiyya, 1986, 14) (min
översättning)

Statsvetaren Kamalis bok (2015) om wasatiyya, betraktad som en koransk
princip, understryker generellt wasatiyyas normerande funktion för
muslimernas texttolkning och livshållning, i synnerhet vad beträffar
tillämpningen av fiqh samt med tanke på de troendes självbild och respekt
för andra. Kamali (2015, 9) hävdar att den underliggande principen för den
från Koranen hämtade termen wasatiyyas många betydelser är ”rättvisa”,
vilket han associerar med ”mitten av ytterlighetspositioner”. Således
Wāsiṭiyya (sv. wasitiyya) är ett abstrakt substantiv av wāsiṭῑ som i sin tur är
besläktat med det aktiva participet wāsiṭ, vilket betecknar en medeltida stad i
nuvarande Irak.

7

Till de sekter eller falanger som omtalas i Ibn Taymiyyas traktat al-caqīda lwāsiṭiyya (”wasitiyyadoktrinen”) hör al-jahmiyya (” اﻟﺠﮭﻤﯿﺔde som förnekar Guds
attribut”), al-mushabbiha (” اﻟﻤﺸﺒّﮭﺔantropomorfister”, eller de som hävdar att Guds
attribut inte motsäger Hans absoluta enhet), al-qadariyya (” اﻟﻘﺪرﯾﺔqadariter” eller
de som betonar människans ansvar och förmåga att välja sina handlingar) och aljabriyya (” اﻟﺠﺒﺮﯾﺔjabriter” eller de som betonar Guds allmakt och därmed
människans tvång att ställa sig under Hans vilja).
8
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framstår wasatiyya som en motpol till taṭarruf (ﺗﻄﺮف
ّ ”extremism”), en
hållning som vi skall se inte helt är olik al-Qaradawis (Kamali 2015, 9).

1.2.2.4 Wasatiyya i al-Qaradawis föreställningsvärld: en
översikt
När den unge studenten al-Qaradawi definierade sin egen juridiska och
ideologiska hållning som ”wasatiyya” i början på 1970-talet var han
sannolikt medveten om i vilken utsträckning wasatiyya var förankrad i de
skriftlärdas medvetande (al-Qaradawi 2005, 23, 109). Genom att härleda
termen wasatiyya till det koranska uttrycket ”ummatan wasaṭan” har alQaradawi successivt framställt wasatiyya som ett slags teologisk princip
som kännetecknas av medelvägens politik (Ibid.). 9 Ett fungerande
samhälle förutsätter enligt al-Qaradawi ett slags medelväg mellan ﺗﻘﻠﯿﺪ
(taqlīd, ”det att följa de rättslärdas tidigare utsagor”) och ijtihād (” إﺟﺘﮭﺎدatt
tolka Koranen och hadith på nytt istället för tvångsmässigt följa ett
traditionellt livsmönster”) (al-Qaradawi 2005, 163).
 وﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ،ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ھﺆﻻء ﻣﻦ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻟﻤﺬھﺐ ﺑﻌﯿﻨﮫ وﯾﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻹﺟﺘﮭﺎد
 ﺿﺎرﺑﺎ ً ﺑﺠﮭﻮدھﺎ واﺟﺘﮭﺎداﺗﮭﺎ ﻋﺮض،اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاھﺐ ﻛﻠﮭﺎ
اﻟﺤﺎﺋﻂ
 ص، 2005 ،واﻟﺘﻄﺮف
 اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻮد،)اﻟﻘﺮﺿﺎوي
ّ
(163

Bland dessa människor finner vi sådana som förordar taqlid av en
särskild rättsskola och utesluter ijtihad. Och på andra sidan [finns] de
som avfärdar alla rättsskolor och förkastar deras bemödanden och
tolkningar
(al-Qaradawi, Den islamiska väckelsen mellan stagnation och
extremism, 2005, s. 163)
Vad som menas med ”medelväg” varierar dock brett. I Ibn Taymiyyas
medeltida värld betecknade exempelvis wasiṭiyya-doktrinen en
gemenskap som befann sig mitt emellan (wasaṭ) två fromhetsriktningar
med motsatt syn på människans fria vilja, nämligen qadariyya ( )ﻗﺪرﯾﺔoch

För al-Qaradawi kunde wasatiyya associeras med  ﺗﻮﺳّﻂtawassuṭ, ”att medla”
eller ”stå i mitten”), ( إﻋﺘﺪالictidāl, ”måttfullhet”) eller ( ﺗﻌﺎدُلtacādul, ”jämvikt”)
och ( ﺗﻮازنtawāzun, ”balans”) eller ( إﺗّﺰانittizān, ”balans”). (al-Qaradawi 2005, 23,
109).
9
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jabriyya (( )ﺟﺒﺮﯾﺔHarras 1996, 14). al-Qaradawi i sin tur framställer
wasatiyya som en ma’mūn (” ﻣﺄﻣﻮنtillförlitlig”) kompromiss mellan skilda
motsatta företeelser (al-Qaradawi 2001/2005, 163):
،واﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺄﻣﻮن ھﻮ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﺘﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻐﻼة واﻟﻤﺘﺴﯿﺒﯿﻦ
 وﯾﻼﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻮاﻗﻊ،اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻗﻠﺐ اﻟﺘﻘﻲ
 وﯾﻌﺮف أن ﻟﺤﺎﻟﺔ، وﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺠﻲ اﻟﺨﻮاص وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯿﮫ اﻟﻌﻮام،اﻟﻤﻌﺎش
 وﻻ ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮإﻟﻰ إذاﺑﺔ، وﻟﻠﻀﺮورات أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ،اﻹﺧﺘﯿﺎر واﻟﺴﻌﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ
. اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام
(163  ص، 2005 ،واﻟﺘﻄﺮف
 اﻟﺼﺤﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻮد:)اﻟﻘﺮﺿﺎوي
ّ
Och den efterfrågade och tillförlitliga sorten är den moderata
sort som står mitt emellan de högmodiga och de vårdslösa.
[Den efterfrågade och tillförlitliga sorten] förenar
rättsvetarens hjärna med den frommes hjärta, förenar den
erforderliga plikten med den upplevda verkligheten och
skiljer mellan privatpersoners önskan och allmänhetens
vånda. [Den efterfrågade och tillförlitliga sorten] vet om att
det att välja brett är lagbundet och att nöden inte har någon
lag samt att mildhet inte föranleder [den efterfrågade och
tillförlitliga sorten] att luckra upp gränsen mellan det tillåtna
och det förbjudna.
(al-Qaradawi, Den islamiska väckelsen mellan stagnation
och extremism, 2005, 163).

I  ﻓر�ﻀﺔ وﻀرورة:اﻟﺤﻞ اﻹﺴﻼﻤﻲ
ّ (al-Ḥall al-islāmī: farīḍa wa ḍarūra, ”Den
islamiska lösningen: plikt och nödvändighet”) refererar al-Qaradawi
(1974, 131) till wasatiyya som ett alternativ till och en medelväg mellan
socialism och kapitalism, som enligt honom misslyckats med att reformera
de arabisk-muslimska samhällena. Efter mordet på Egyptens president
Anwar Sadat 1981 uttryckte al-Qaradawi kritik mot den radikaliseringsvåg
som präglade flertalet islamistiska rörelser och boken al-Ṣaḥwa lislāmiyya bayna l-jumūd wa l-taṭarruf (اﻟﺘطرف اﻟﺼﺤوة
ّ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ﺒﯿن اﻟﺠﻤود و
”Den islamiska väckelsen mellan stagnation och extremism”, (2005) kan
betraktas som en redogörelse för de politiska konflikter som
kännetecknade denna period.

Sammanfattningsvis kan man med Gräf (2009b, 223f) konstatera att
wasatiyya i al-Qaradawis tappning berör många ämnesområden, däribland
en strävan till balans mellan förkunnelse och förnuft (teologi), taqlid och
ijtihad (fiqh), ett alternativ till en socialistisk/kommunistisk och sekulär
samhällsåskådning (politik) och sist men inte minst en samhällsordning
som förenar islamisk värdegrund med modern livsstil (kultur) (Sharia och
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livet, 30 september 2007; 7 oktober 2007; 28 oktober 2007; och 4
november 2007).
Kamali anser att det främst är bristen på balans mellan tradionalism och
förnyelse hos den salafatiska rörelsen som al-Qaradawi vänder sig mot i
wasatiyyas namn (Kamali 2015, 219). Gräf (2009b, 213ff) påpekar å andra
sidan att al-Qaradawis ambition med wasatiyya är att överbrygga
skillnaderna mellan olika rättsskolor och doktriner inom islam, inklusive
de som tillhör den shiitiska riktningen. Därför var det kanske föga
överraskande att se ett av shiiternas före detta religiösa överhuvuden i
Libanon, Sayyid Muhammad Husayn Fadlallah, framträda för att
diskutera ”Den islamiska inhemska dialogen” (Sharia och livet, 18
november 2007). Förhållandet till shiiter har dock visat sig vara
problematiskt i samband med al-Qaradawis uttalande om en shiitisk
omvändelsevåg bland egyptiska sunniter hösten 2008 (Fleishman 2008).
Härmed står det klart att wasatiyya utgör en försonande princip som är
förenlig med al-Qaradawis strävan att med hjälp av nya media och
överstatliga institutioner (The European Council for Fatwa and Research)
till den troende kommunicera en bild av islam som en cālamῑ (ﻋﺎﻟﻤﻲ
”universell”), rabbānῑ (” رﺑّﺎﻧﻲgudscentrerad”), insānῑ (” إﻧﺴﺎﻧﻲhuman”)
och shumūlῑ ( ” ﺷﻤﻮﻟﻲheltäckande”) livsyttring (Sharia och livet, 28
oktober 2007).
Enligt al-Khateeb (2009, 98), Sharia och livets producent, står wasatiyya
för en sammanjämkning av olika religiösa traditioner och en samlande
hållning i teologiska frågor. Bilden av al-Qaradawi som en samlande,
försonlig figur inom den arabisk-muslimska världen har dock kraftigt
ifrågasatts i samband med det som kom att kallas den arabiska våren.
Kritiken mot den egyptiske lärde berodde huvudsakligen på hans tydliga
ställningstagande för Muslimska brödraskapets maktanspråk efter den
egyptiske presidenten Mubaraks avgång den 11 februari 2011.
Avslutningsvis är det med wasatiyya som al-Qaradawi själv: att hitta en
heltäckande definition av wasatiyya framstår som lika svårt som att
definiera al-Qaradawis profil. Den egyptiske schejkens ambivalenta
attityd gentemot kvinnor, pragmatiska förhållningssätt till den arabiskmuslimska elitens myndighetsutövning, institutionella status,
massmediala kapital och intellektuella förmåga gör honom till en polemisk
figur i global skala (Ayish 2012, 18).
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1.2.3 Sammanfattning
En presentation av Sharia och livet som religiös talkshow låter sig inte
göras utan att redogöra för idén som programmet bygger på. Väsentliga
aspekter i detta sammanhang är t ex förhållningssättet till andra
konkurrerande religiösa talkshows, de identiteter som programmet
tillskriver sina aktörer och samspelet dem emellan, dramaturgiska aspekter
och självfallet dialogen med den omgivande kulturen. I följande
sammanfattning knyts alla dessa delar ihop och återges kortfattat. Därtill
får man inte glömma Sharia och livets hedersgäst schejk Yusuf alQaradawi, som spelar en central roll när det gäller den kunskap om islam
som programmet erbjuder sin publik. Denne rättslärde predikant beskrivs
i denna studie utifrån ett antal punkter som förklaras i korta ordalag,
inklusive nyckeltermen wasatiyya som spelar en viktig roll i al-Qaradawis
föreställningsvärld.
Det övergripande syftet för gästernas medverkan i Sharia och livet är att
erbjuda programmets tittare islamisk orientering inom så varierande
områden som välgörenhet, högtidsceremonier och politiskt våld med
mera. Sharia och livets gäster består av en bildad elit av religiösa
auktoriteter såväl som lekmän. Programmets retorik hör hemma i en
samtida kontext och bottnar i komplexa fenomen som identitetssplittring,
rotllöshet, kolonialism och globalisering.
De lärdas auktoritet i Sharia och livet åberopar sig på en lång islamisk
kunskapstradition. Den egyptiske schejken exempelvis utbildades vid
Azharuniversitetet. Hans politiska sympatier låg ursprungligen hos
Muslimska brödraskapet, vars medlemmar än idag ser honom som en
ledarfigur fastän al-Qaradawi själv inte är formellt knuten till rörelsen.
Enligt islamforskaren Tammam (2009, 67f) betraktas al-Qaradawi som en
av de få ulama som lyckats bredda sin maktbas från att ha varit aktivist
inom brödraskapet till att bli en aktad figur hos den breda allmänheten. En
bidragande faktor i denna strävan är skapandet av portalen
IslamOnline.com och al-Qaradawis egen hemsida samt medverkan i TVprogrammet Sharia och livet. Den ökade medieexponeringen har skänkt
al-Qaradawi ett rykte som ”global mufti” som inte behöver känna sig
bunden av äldre auktoriteter när han orienterar de troende om
vardagssysslornas juridiska aspekter. Likaså tyder al-Qaradawis planer att
inrätta transnationella institutioner i stil med The European Council for
Fatwa and Research (ECFR) på att den egyptiske schejken inte vill vara
beroende av de lokala eller nationella myndigheternas jurisdiktion.
Enligt al-Qaradawi och en rad andra gäster i Sharia och livet finns det i
princip två saker som hotar det globala muslimska samfundet, umman.
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Islam som universell, heltäckande och human kulturyttring hotas av de
extrema islamisternas oresonliga metoder. Andra grupper som skulle
kunna splittra muslimerna inifrån är sekulära tänkare, som förespråkar att
samhället bör styras utan påverkan av religiösa principer.
Föreliggande introduktionskapitel har främst fokuserat på de punkter som
utgör Sharia och livets programidé eller format. Genom att ringa in den
redaktionella idé som programmet Sharia och livet bygger på, inklusive
den roll som programmets förgrundsgestalt schejk al-Qaradawi spelar i det
avseendet, avser den här introduktionen att erbjuda en ingång till de frågor
och det syfte som studien formulerar.

1.3 Tidigare forskning
Det mediala intresset för religion var lågt i Väst en bra bit in på 1900-talet
på grund av den utbredda sekulariseringen i samhället (Marsden &
Savigny 2009, 7f). Emellertid försåg den iranska revolutionen 1979
världspressen med stora rubriker som generellt förmedlade en dualistisk
världsbild (Ayish 2008, 196), vilken nådde sin kulmen i samband med den
samordnade terrorattacken i USA den 11 september 2001. Dussintals
böcker gavs ut i Väst, däribland Hallidays bok:”Two hours that Shook the
World” (2013), med reflektioner kring de sociala och politiska
konsekvenserna för världspolitiken av att förknippa islam med politiskt
våld. Parallellt med detta uppstod i den muslimska världen ett behov av att
avbilda världen ur ett perspektiv som kunde utmana globala nätverk såsom
CNN, BBC och Sky (Seib 2008, 143) och som muslimer runtom i världen
kunde relatera till (Ayish 2008, 196). Den systematiska framställningen av
en världsbild från en muslimsk horisont fick beteckningen ”islamiska
media” (Hroub 2012, 5), en definition som dock saknade en tydlig ram för
vilka eventuella moraluppfattningar eller handlingsnormer inom
mediebranschen som skulle kunna betecknas som ”islamiska” (Ayish
2008, 196).
Den islamiska talkshowen som står i fokus i denna studie skiljer sig från
andra islamiska TV-sändningar i det att den inte hör till en renodlad
religiös TV-kanal, där en del gäster består av lekmän och inte skriftlärda.
Sharia och livet visas på den arabiska nyhetskanalen al-Jazira, baserad i
Qatars huvudstad Doha. Det tål att upprepas att religiös TV är ett nytt
fenomen i Mellanöstern och den första samlade konferensen i ämnet ägde
rum så sent som i december 2009. Följande forskingsöversikt kastar ljus
över de vanligaste kategorierna av islamiska TV-sändningar (Hroub 2012,
vii).
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Från början diskuterades islam på TV uteslutande av statsägda TVkanaler. Materialet i den första kategorin av islamiska TV-sändningar
inskränkte sig då till enstaka mosképredikningar och ādhān (” آذانkallelse
till bön”).
Den andra kategorin av islamiska TV-sändningar utgörs av inte-statsägda
islamiska TV-kanaler, främst baserade i Saudiarabien, exempelvis alMajd, al-Nas, Iqra och al-Risala. Dessa kanaler betonar särskilt islams
grundläggande satser snarare än sharia, eller rättare sagt förhållandet
mellan sharia och lagstiftningen i staten, vilket är en stark debatterad fråga
i den islamiska världen. al-Majd, al-Nas, Iqra och al-Risala erbjuder en
djupt konservativ, moralisk och social vägledning samt undviker politiskt
känsliga ämnen, t ex Saudiarabiens inrikes- eller utrikespolitik (Hroub
2009, 7ff). Abeer al-Najjars artikel ”‘Pure’ Salafis: Al-Majd Channel
(Saudi Arabia)” belyser exempelvis kanalen al-Majds redakitionella linje.
Författaren konstaterar att kanalens förkunnare, vilka ingår i det religiösa
etablissemanget, noggrant följer den saudiska ledningens politiska
dagordning (al-Najjar 2009, 54f).
Utöver Saudiarabien är den salafitiska televisionen etablerad i Egypten.
Doktoranderna Nathan Field och Ahmad Hamam undersöker sambandet
mellan TV-predikningar och den salafitiska doktrinens förankring i
samhället. I ”Salafi satellite TV in Egypt” understryker Field och Hamam
att den salafitiska televisionens popularitet snarare är ekonomiskt betingad
än att det skulle vara ett utlsag av en extrem puritansk islamistisk trend i
samhället (Field och Hamam 2009, 8). Den liberala marknadsekonomin
har drabbat de fattiga i Egypten hårdast. Enligt Field och Hamam kunde
de fattiga finna en tröst i salafismens dogmatiska läror i avsaknad av
framtidsutsikter. Dessutom bidrog medborgarnas identitetssplittring och
rotlöshet till att somliga, inte minst medelklasskvinnor, kunde dras till
salafismens läror, vilket dock inte behöver betyda att de helt underkastade
sig salafismens klädkod (Field & Hamam 2009, 7).
Det som möjligen förenar Iqras, al-Risalas och al-Majds islamiska
orientering med Sharia och livets är den pragmatiska hållningen i politiska
frågor. Att diskutera eller kritisera den politiska ledningens tolkning av
islam i exempelvis länder som Saudiarabien eller Egypten är förenat med
stora risker (Stenslie 2012, 11).
Antropologen Yasmina Moll undersöker i sin artikel ”Islamic
Televangelism: Religion, Media and Visuality in Contemporary Egypt”
(2010) hur man producerar kunskap om islam genom televiserade
predikningar. Det sistnämnda utgör en särskild genre inom ”islamiska
media” som diskuterar livsfrågor ur ett islamiskt perspektiv.
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Kännetecknande för dessa pratprogram är att gästen ofta är ett känt namn.
Det kan röra sig om en skriftlärd eller självutropad predikant som är
lekman. Att kändisfaktorn hör intimt ihop med ekonomiska intressen
understryks i en välskriven artikel av journalisten och akademikern Zaied
al-Sayed, ”Da’wa for Dollars: A New Wave of Muslim Televangelists”
(2008).
Den tredje kategorin av islamsika TV-sändningar består av televiserade
predikningar som enligt Moll (2010) utgörs av en hybrid som kombinerar
den nya kommunikationsteknologin och den kommersiella TV:n
produktionssätt med den religiösa förkunnelsens förmat. 10 En central figur
inom denna kategori är den självutropade televangelisten och fromme
ekonomen Amr Khaled. Dennes predikningar enligt Moll kännecknas av
ett känsloladat tilltal och en andlig optimism och samhörighet (Moll
2010).
Den fjärde och sista kategorin av islamiska TV-sändningar omfattar
satellit-TV-kanaler med en stark ideologisk prägel, exempelvis al-Manar,
al-Aqsa och al-Thawra. Utbudet i dessa kanaler domineras av program
som diskuterar politiska frågor i en polemiserande och generaliserande
ton. Till skillnad mot al-Aqsa och al-Thawra, vilka försvarar en sunnitisk
tolkning av islam, är al-Manar en shiitisk kanal som har en stark koppling
till den shiitiska islamistiska rörelsen i Libanon, Hizbollah. Kanalerna alAqsa och al-Thawra relaterar å sin sida till den sunnitiska islamistiska
rörelsen i Palestina respektive Egypten (Hroub 2012, 6f).
Utmärkande för TV-kanalen al-Manars reaktionella linje, enligt
kommunikationsforskaren Dakhlallah, är en holisitsk syn på begreppet
motstånd, undeförstått mot den israeliska ockupationen av Libanon.
Kanalens grundläggande uppgift, enligt Dakhlallah, är att bidra till att det
offentliga rummet genomsyras av motståndets arbetsformer, ideal och
redskap, en process som enligt Hizbollahs andreman schejk Naim Qasem
bidrar till al-ḥāla l-islāmiyya ( اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔung. ”det islamiska offentliga
rummet”) (Naim 2008, 8). Dakhlallah hävdar att ”det islamiska offentliga
rummet” underlättas av den libanesiska centralmaktens svaga ställning
och det libanesiska samhällets sekteristiska drag (Dakhlallah 2009, 226,
235f).

Molls beskrivning av den islamiska televangelismen som en korsning mellan
olika genrer, däribland den kommersiella TV-kulturen och den religiösa
förkunnelsens förmat överensstämmer med det som Faircough i vanliga fall kallar
”diskurstyp” (Firclough 1995, 66f).
10
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Utöver al-Manar samverkar Hizbollahs sociala institutioner och
medienätverk (radiostationer, hemsida, tidningar och magasin) i
”disciplineringen” av människan i Foucauldiansk mening, d.v.s. få henne
att agera och tänka som en muqāwim (” ﻣﻘﺎومmotståndskämpe”)
(Dakhlallah 2009, 228). Dakhlallah påpekar i sin artikel ”Al-Manar TV
and the Islamic Sphere in Lebanon: An Evolving Agenda” att den typiske
motståndskämpen är en from muslim, modern, tolerant och
förändringsbenägen, ofta i riktning mot avskaffande av orättvisor
(Dakhlallah 2009, 235).

1.4 Syfte och frågeställningar
Det senaste decenniets sociologiska studier om islamiska samhällen tycks
alltmer fokusera på den nya kommunikationsteknologins potential att
omstrukturera det offentliga samtalet om islam på lokal såväl som global
nivå (Seib 2008, 142). Sharia och livet utgör i detta sammanhang inget
undantag då det visas på en satellit-TV-kanal som även tillhandahåller en
rad
andra
digitala
plattformar
(streaming,
poddsändning,
diskussionsforum, bloggar, portal för medborgarjournalistik och så vidare)
för att kommunicera med sina tittare (Seib 2008, 55f).
Som enda religiösa talkshow vid nyhetskanalen al-Jazira kan Sharia och
livet i enlighet med värdkanalens slagord al-ra’y wa l-ra’y al-ākhar ( اﻟﺮأي
” واﻟﺮأي اﻵﺧﺮÅsikt mot åsikt”) presentera och kommentera ett urval av
muslimernas syn på sin kultur, sina traditioner och sitt fromhetsliv. Ett
nyckelord i den här studien är wasatiyya. Några tongivande programgäster
med al-Qaradawi i spetsen definierar wasatiyya som manhaj wa sulūk
(” وﺳﻠﻮك ﻣﻨﮭﺞett sätt att tänka och handla”). Men medan programgästen
och hadithexperten Duwaish påpekar att wasatiyya förutsätter cilm (ِﻋﻠﻢ
”religiös vetenskap”), talar al-Qaradawi om fahm al-nuṣūṣ (ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص
”[grundläggande] förståelse av Koranen och hadith”) (Sharia och livet, 2
september 2007 och 7 oktober 2007). Således framstår det som kan
beskrivas som wasatiyya i programmet som skiftande och betecknar
dessutom angelägenheter som berör muslimer såväl som inte-muslimer.
Syftet med avhandlingen är att göra en kritisk diskursanalys av drygt tiotal
avsnitt ur ett TV-program som diskuterar livsfrågor ur ett muslimskt
perspektiv. Valet av kritisk diskursanalys som angreppssätt är till för att
synliggöra eventuellt missbruk av makt (Fairclough 2005, 132f). Främst
syftar dock avhandlingen till att få kunskap om huruvida tolkningarna av
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islam i Sharia och livet bottnar i att bevara och bekräfta en hierarkisk
ordning med patriarkala förtecken eller om det ges utrymme för dialog,
reflektion och självkritik.
På frågan om varför detta syfte utgör en viktig forskningsansats, kan man
svara med att transnationella islamiska samhällsorienterande radio och
TV-program utgör nya fenomen som har sin grund i den digitala teknikens
utveckling (Seib 2008, 141f). De senaste tio-femton åren har erfarit en
strid ström av växande islamiska satellitbaserade radio och TV-program
som understryker islams avgörande roll i samhället. Många – för att inte
säga alla - program gör anspråk på att tala i islams namn och därigenom
försvara en viss samhällsordning och människosyn (Hroub 2012).
Annorlunda uttryckt finns det all anledning att granska de tolkningar av
islam som förmedlas av islamiska pratprogram, studera vilken
människosyn och samhällsordning de förespråkar. Är människosynen
inkluderande eller inte? Är den den politiska samhällsordningen
reformvänlig och folkförankrad eller inte? Frågorna är viktiga. I synnerhet
när det handlar om program som har en stor, gränsöverskridande publik
och som därtill leds av en religiös auktoritet på global skala, som alQaradawi (Skovgaard-Petersen 2009, 43f).
Tilläggas bör att föreliggande avhandling inte består av en
receptionsstudie som belyser hur publiken uppfattar framställningen av
islam i Sharia och livet. Det är snarare forskarens egen analys av Sharia
och livets program som ligger till grund för kartläggningen av al-Jaziras
islamiska profil. Sociologiska studier av hur publiken konsumerar
medietexter är krävande och förutsätter omfattande empiriska
undersökningar vilka faller utanför ramen för denna studie. Denna studie
ställer följande frågor:
1) Speglar gästernas framställningar av ”den andre” i Sharia och
livet, den som hör till umma såväl som den som förknippas med
ett ”neokolonialt” arv, en rigid eller dynamisk världsbild som ger
utrymme för självkritik och dialog?
2) Vilken roll spelar termen wasatiyya, definierad som en försonande
princip, i fråga om den egna gemenskapens självbild och i synen
på ”den andre”?
3) Bidrar programsatsernas förhållningssätt till den egna
gemenskapens traditioner i islams namn till att bevara och
förstärka en hierarkisk ordning med patriarkala förtecken, eller
förekommer det också ansatser till självkritik och dialog?
4) Avser tolkningarna av islam i Sharia och livet överlag en
progressiv hållning, exempelvis i riktning mot fördjupad
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solidaritet, bekämpning av maktmissbruk och stereotyper eller
reflekterar den snarare en normerande syn på traditionen då man
hellre väljer att följa en tidigare sed framför alternativa
handlingsmönster?
Frågan om varför just al-Jaziras framställningar av islam i Sharia och livet
skulle vara viktiga att studera besvaras rimligen med att al-Jazira är den
största arabiskspråkiga nyhetskanal med cirka 50 miljoner tittare världen
över (Allied Media Corporation, 2010) och att islam i sin tur är en
världsreligion som direkt eller indirekt påverkar skeendena inom
världspolitiken samt att en betydande del av den samtida politiska och
religiösa diskursen kring islam är medierad, det vill säga förmedlad till en
stor publik via tekniska medier som TV, radio, tidningar och Internet.
Traditionella religiösa genrer som undervisning i koranskolor,
predikningar i moskéer och exegetiska utläggningar av olika slag
underkastas numera massmediernas genrer och format, som till exempel
nyheter, dokumentärer, debattprogram etc. där TV-mediet i övrigt spelar
en dominerande roll. Politik och massmedia hör på många sätt ihop
(Fairclough 1995a, 188). För Sharia och livets del anses
folkbildningssträvanden vara ett viktigt mål för programmet 11 (Sharia och
livet, 7 oktober 2007). Att al-Qaradawi därutöver skänker Sharia och livets
popularitet extra tyngd är det få som betvivlar. Hela idén med Sharia och
livet var från början att förmedla al-Qaradawis predikningar (bin Jeddo,
2008). Få ulama har nämligen lyckats stå i rampljuset så länge och i
samma grad provocerat sin omvärld med sina uttalanden som al-Qaradawi
gjort.
Kombinationen al-Jazira och al-Qaradawi utgör en mäktig röst i den
gränsöverskridande debatten om islam som den yttersta referensen för den
egna gemenskapens politiska stabilitet, andliga och sociala
sammanhållning samt inte minst i dialog med ”den andre”. Härmed bidrar
Sharia och livet till att få inblick i hur det arabisk-muslimska samfundet
försöker överbrygga gapet mellan att följa ett traditionellt livsmönster och
att leva i informationsteknologins tidsålder.

11
I ett av sina framträdanden understryker al-Qaradawi att det han ägnar sig åt i
Sharia och livet är ”cilm” (religiös vetenskap), vilket förmodligen syftar på vissa
välbeprövade regler för tolkningen av Koranen och hadith. Syftet härmed är att
erbjud tittarna islamisk orientering i samhälle, kultur och religion (Sharia och
livet, 7 oktober 2007).
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1.5 Studiens disposition
Kapitel ett (s.8-34) i den här studien inleds med en kort översikt över
islamiska TV-program som dominerar medielandskapet i Arabvärlden. Ett
vanligt ämne som kännetecknar flertalet av dessa program berör huruvida
Koranens budskap är förenligt med det samtida samhällets juridiska och
värderingsmässiga strukturer. En viktig målsättning för den här typen av
islamisk orientering, dit inte minst Sharia och livet hör, är att reflektera
kring alternativ till den västerländska globaliseringen och dess tendenser
att tränga undan islamisk kultur, identitet och livsstil.
Översikten över islamiska TV-program framstod som en ingång till en
närmare presentation av Sharia och livet utifrån den funktionella
grammatikens teoribildning (kap.1, s.8). En grundtanke i denna är att
medietexter omfattar tre funktioner: 1) en identitetsskapande funktion; 2)
en interpersonell funktion; och 3) en idémässig funktion. En presentation
av al-Qaradawis som en nära knuten figur till Sharia och livet följer
beskrivningen av TV-programmet och omfattar bland annat en
redogörelse för al-Qaradawis författarskap, politiska dagordning och
föreställningar om den ur Koranen härledda termen wasatiyya.
En presentation av studiens syfte och frågeställningar (kap.1, s.27)
avrundar introduktionskapitlet. Syftet och frågeställningarna kretsar kring
huruvida Sharia och livets islamiska orientering avsåg att bevara och
bekräfta rådande maktrelationer inom familj och stat eller inte. Ett delmål
i syftet hör samman med i vilken utsträckning gästernas förståelse av och
redogörelse för det som enligt dem utgör medelvägens politik, wasatiyya,
kan förstärka alternativt försvaga de auktoritära och överbeskyddande
tendenserna i samhället.
Kapitel två (s.35-56) berör studiens teoretiska och metodologiska
anknytning. Utgångspunkten är definitionen av begreppet diskurs som ett
speciellt sätt att se på världen. Därefter presenteras en diskursanalytisk
modell som lingvisten Fairclough kallar ”kritisk” (läs maktkritisk).
Begreppet diskursanalys diskuteras senare i anslutning till studiens
reliabilitet och validitet. Studiens generaliserbarhet belyses med
utgångspunkt i diskursiva studier och följs av en redogörelse för några
metodologiska utgångspunkter. Kapitel två omfattar de teoretiska
resonemang som är av vikt för studiens problemformulering och metod.
En viktig fråga som kapitlet försöker belysa handlar om huruvida
teoribildningen tjänar arbetets syfte på ett tydligt och insiktsfullt eller inte.
En annan fråga berör val av metod i avhandligen. Framstår detta val som
väl anpassat, beskrivet och motiverat för avhandlingens problemställning
och teoretisk förankring? Kapitel två avrundas med en presentation och
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beskrivning av det empiriska materialet vilket delas upp i kategorier som
förekommer inom islamisk jurisprundens: cibādāt (”Tillbedjan”) och
mucāmalāt12 (”Mellanmänskliga relationer av social eller politisk art”).
Det breda perspektivet i fråga om den transnationella televisionens
potential i Mellanöstern snävas in i kapitel tre (s.57-69) i redogörelsen om
al-Jazira som en betydelsefull aktör inom det arabiska medielandskapet.
Här talas det framför allt om TV-kanalen al-Jaziras redaktionella linje,
utvecklingstendenser och framtida utmaningar. I denna kontextualisering
möts
ett
antal
element,
däribland
utvecklingen
inom
kommunikationsteknologi, globalisering som en oåterkallelig process som
knyter samman samhällen och stater, kanalen al-Jaziras frispråkighet,
yttrandefrihetens status i Mellanöstern och sist men inte minst
konkurrerande TV-kanaler som söker balansera al-Jaziras sätt att avbilda
världen.
Kapitel fyra (s.70-101) består av en kritisk diskursanalys av ”den andre”
inom kategorierna ”Tillbedjan” och ”Mellanmänskliga relationer”.
Härmed avser ”den andre” dels den som tillhör den världsvida islamiska
församlingen ( أ ّﻣﺔumma, ”umma”), dels den som företrädesvis identifieras
med Väst. I kritiken mot de två typerna av ”den andre” spelar wasatiyya
en särskild roll. I kapitel fyra framstår bland annat diskursen om ”den
andre” som dominerarande inom kategorin ”Mellanmänskliga relationer”.
Innehållet i kapitel fem (s.102-133) består av en kritisk diskursanalys av
den egna gemenskapens traditioner, vilka omfattar synen på auktoriteter,
historieskrivningen, familjegemenskapen, religionen, polititisk kultur etc.
Ett viktigt mål för analysen är att granska huruvida tolkningen av den egna
gemenskapen i programmet bidrar till att bekräfta och vidmakthålla
maktrelationer i samhället eller snarare ifrågasätta dem.
I kapitel sex (134-145) fördjupas diskussionen av ”den andre” med
utgångspunkt i tre nyckelord som förekommer i beskrivningen av
avhandlingens syfte, nämligen ”självkritik”, ”brist på självkritik” samt
”dialog”. Den övergripande frågan i detta kapitel rör sig kring huruvida
den islamiska orienteringen i Sharia och livet överlag speglar en
progressiv hållning, eller tvärtom, reproducerar samma syn på auktoriteter
inte minst inom familj och stat.
I kapitel sju (s.146-149) analyseras den samlade bilden av islam i Sharia
och livet. Analysen inriktar sig främst på huruvida islam definieras som
I fortsättningen kommer jag att av praktiska skäl att översätta mucāmalāt med
”Mellanmänskliga relationer”.

12
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en enhetlig och tidsenlig lära som är främjande för dialog och självkritik
eller inte.
Kapitel åtta omfattar en redogörelse för bibliografiska referenser i form av
vetenskapliga verk och artiklar i digital- och pappersformat som direkt
eller på annat sätt anknyter till studiens övergripande ämnen: islam och
media och kommunikation.
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2 Diskursanalys som teori och metod
En diskursanalys betecknar en analys av uttryck och utsagor, det vill säga
betydelsefixeringar, vilka står i instabila förhållanden till varandra
(Jørgensen & Phillips 2000, 136). Kritisk diskursanalys avser i sin tur att
granskandet av texter i ljuset av den kontext som de hör till och bygger på
antagandet att inga texter befinner sig i ett socialt vakuum. Text och
samhälle är, enligt en av den kritiska diskursanalysens stora upphovsmän,
lingvisten Norman Fairclough, två storheter som förhåller sig dialektiskt
till varandra (Norman Fairclough 1995a, 53ff).
Utmärkande för massmedietexter, som till exempel Sharia och livet, är att
de är så vanliga och verkar vara lätta att förstå, medan det i själva verket
kan vara svårt att närmare precisera TV- eller radioprogrammens
tolkningar, format och betydelseinnehåll (Østbye H., Knapskog K.,
Helland K. & Larsen L.O. 2004, 22). Vad Sharia och livet beträffar finns
det skäl att kalla detta TV-program för talkshow om än vissa moment som
vanligen förknippas med talkshow saknas, däribland det att inför
studiopublik varva förtroliga och samhällskritiska samtal med inslag av
musik, sång eller dans (Munson 1993, 64ff).
Som TV-program, som diskuterar livsfrågor ur ett islamiskt perspektiv,
utgör således Sharia och livet exempel på en diskurs. Uppfattningen om
att det som sägs i Sharia och livet inte kan skiljas från den sociala
verklighet som programmet är en del av hör ihop med en central
hermeneutisk insikt, nämligen att förståelsen av en särskild social praktik
alltid är beroende av subjektets historia, tradition, sociokulturella miljö
och sist men inte minst språk (Østbye H., Knapskog K., Helland K. &
Larsen L.O. 2004, 64f).

2.1 Om begreppet diskurs
När ordet diskurs förekommer i dagligt tal betecknar det förmodligen
samtal, kallprat eller konversation (Bourdieu 1991, 39). I sociologiska och
filosofiska sammanhang avser diskurs summan av utsagor, uttryck och
begrepp som mer eller mindre hänger ihop och vilka bidrar till att avbilda
världen på ett särskilt sätt, till exempel den ekologiska eller den
feministiska diskursen (Jørgensen & Phillips 2000, 31, 64). Foucault
definierar diskurs som en institutionaliserad form av kunskap rörande en
bestämd social praktik, exempelvis psykiatrins eller biologins diskurs
(Jørgensen & Phillips 2000, 19f, 134). Enligt Foucault (2002, 59) äger
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exempelvis den medicinska eliten, det vill säga läkarkåren, ett
kunskapskapital som gör att de kan utesluta vissa grupper ur den normala
gemenskapen genom att beteckna dem som galna, dåraktiga eller psykiskt
labila:
We must also describe the authorities of delimitations: in the
nineteenth century, medicine (as an institution possessing its
own body of knowledge and practice, as an authority recognized
by public opinion, the law and Government) became the major
authority in society that delimits designated named and
established madness as an object [...] (The Archeology of
Knowledge, 2002a, 46)

Om man tillämpar en sådan exkluderingsmekanism på Sharia och livet
skulle det innebära att programmet genom de lärdas medverkan
(underförstått elitens kunskapskapital) framställer vissa utsagor om islam
som mer angelägna och meningsfulla att diskutera än andra. Till exempel
talas det ytterst sällan i Sharia och livet om helgondyrkan eller
gravhelgedomar trots att det handlar om en central aspekt av den folkliga
fromhet som bland annat kännetecknar Nordafrikas muslimska befolkning
(Krämer 2006, 128). Denna avhandling antar i enlighet med Foucaults
resonemang att det inte är någon slump att Sharia och livet hellre väljer att
diskutera det politiska våld som hör ihop med fenomenet takfir (ﺗﻜﻔﯿﺮ
”takfir” eller ”bannlysning”) än att exempelvis tala om de ”undergörares”
gravar som kan bli föremål för pilgrimsbesök.
Hos Habermas associeras diskurs till en kritisk analys av exempelvis
politiska eller sociala giltighetsanspråk (Englund & Svensson 2003, 81ff).
En annan beskrivning av diskurs erbjuder också Fairclough som menar att
diskurser är betydelsefixeringar av sociala mönster som är kontextbundna
och därmed föränderliga (Jørgensen och Phillips 2000, 136). Föreliggande
avhandling följer emellertid i större utsträckning Faircloughs syn på
diskurs enligt vilken diskurs är en viktig form av social praktik som både
reproducerar och förändrar vårt sätt att se på världen, oss själva och våra
medmänniskor (Jørgensen och Phillips 2000, 71; Fairclough 1995a, 14ff).
Att bruka ett språk innebär enligt Fairclough, Foucault och Habermas, inte
en social praktik vilken som helst, utan det är en form av maktutövning
som helt är i linje med en socialkonstruktivistisk syn på språket (Englund
& Svensson 2003, 75, 77, 81). Det sistnämnda erbjuder ett perspektiv på
den verklighet vi möter. Vi kan exempelvis inte utföra sociala handlingar
som inte kan förklaras i språket (Bergström & Boreus 2000, 234).
Följaktligen skulle allt tal om exempelvis ”den andre” som diskurs framstå
som meningslöst om inte ”den andre” går att definiera med hjälp av
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språket. Nedan presenteras de premisser som, enligt Jørgensen & Philips
(2000, 11f), ringar in socialkonstruktivism som forskningsfält:
1) Vår kunskap om världen filtreras genom vårt sätt att tänka och
kategorisera saker och ting och är alltså inte en direkt spegelbild
av verkligheten utanför oss.
2) Vårt sätt att beskriva oss själva och världen är inte statiskt eller
stabilt utan ett resultat av ett pågående samspel mellan vårt
historiska medvetande, vår kulturella miljö och vårt språk.
Människor omfattar således inte några ”essenser”, det vill säga en
uppsättning autentiska och stabila karaktäristika som gör att deras
sociala värld och identiteter framstår som givna på förhand.
3) Vår kunskap om världen skapas och upprätthålls i sociala
processer. Att interagera med andra är nödvändigt för en
världsbild där man försöker bygga gemensamma sanningar,
kämpa för det som är sant och bekämpa det som är falskt. Den
sociala vardagsverkligheten är alltså inte på förhand given, utan
tvärtom något som människor i samspel med varandra hela tiden
skapar och upprätthåller.
4) I en bestämd världsbild framstår vissa handlingar som legitima
medan andra inte gör det. Olika världsbilder medför således olika
sociala handlingar. Den sociala konstruktionen av kunskap får
därmed konkreta sociala konsekvenser. Exempelvis utsattes
sinnessjuka på 1800-talet för kroppslig bestraffning på grund av
tron att onda andar kunde fördrivas med hugg och slag. Numera
erbjuds de istället behandling i länder där den psykiatriska vården
är utvecklad.
Ovannämnda premisser utgör en kunskapsteoretisk grund för olika
diskursanalytiska angreppssätt, däribland kritisk diskursanalys. Det
sistnämnda betraktar verkligheten som förhandlingsbar, det vill säga att
det som människor uppfattar som sant oftast är ett resultat av hegemoniska
tendenser eller maktkamp, där en social grupp underordnas en annan
(Jørgensen & Phillips 2000, 24).

2.2 Kritisk diskursanalys enligt Fairclough
Fairclough ställer upp en användbar modell för analys av kommunikativa
händelser som jag finner relevant för min diskursanalys av wasatiyya i
Sharia och livet. Modellen knyter samman tre nivåer av en kommunikativ
händelse (talkshow, radioprogram, tidningsartikel med mera), vilka är 1)
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textens lingvistiska uppbyggnad; 2) de textproduktionsprocesser som
texten är förbunden med; och 3) den bredare sociokulturella praktik som
den kommunikativa händelsen är en del av (Fairclough 1995a, 37ff, 58ff).
Processer av textkonsumtion och textproduktion formar det som
Fairclough kallar ”diskursiv praktik” trots att han i praktiken enbart väljer
att hålla sig till det sistnämnda, d.v.s. textproduktion (Fairclough 2005a,
16). Diskursiv praktik avser bland annat sätten att samla in, välja ut,
bearbeta och producera material i massmedier (Gripsrud 2002, 369f). Det
handlar om journalistikens regelstyrda berättande, ett institutionaliserat
sätt att åstadkomma entydighet i ett begrepp eller en utsaga, även kallat
betydelsefixering (Fairclough 2005a, 16). Medan en analys på den
diskursiva praktikens nivå kretsar kring den producerade textens
tolkningshorisont, handlar den sociokulturella analysen i Sharia och livet
om den ömsesidiga påverkan mellan religiösa föreställningar och
institutioners struktur och funktion i ett samhälle (exempelvis al-Jazira
som medieföretag) och samhället i övrigt.
Enligt Faircloughs (1992, 1995a, 1995b) sätt att resonera innebär alltså en
kritisk diskursanalys av Sharia och livet att man granskar 1) de
textproduktionsprocesser som Sharia och livets redaktion står bakom, 2)
de lingvistiska egenskaperna hos de samtal som äger rum i programmet,
och sist men inte minst 3) de ideologiska, etiska, pedagogiska och
kulturella betydelsesystem som dominerar den epok eller kontext som
Sharia och livet är en del av.
Fairclough menar att målet med hans analysmodell är att synliggöra de
ojämlika maktförhållanden som resulterar från den sociala värld och de
sociala relationer som omger en bestämd diskursiv praktik (Jørgensen och
Phillips 2000, 69). På motsvarande sätt är målet med föreliggande studie
att granska i vilken utsträckning tolkningarna av islam i Sharia och livet
bidrar till att bevara, alternativt ifrågasätta, maktordning och
maktrelationer inom familj och stat.
Fairclough anser nämligen att förhållandet mellan kommunikativa
händelser (radio- eller TV-program, tidningsartiklar och så vidare) och
diskursordningar är spänningsfyllt, det vill säga beroende på om
blandningen av olika diskurser inom eller mellan olika diskursordningar
sker på ett konventionellt eller kreativt sätt (Fairclough 1995a, 56). En
diskursordning omfattar enligt Fairclough (1995a, 56) olika diskurser som
konkurrerar om samma sak inom en social institution, exempelvis
tolkningar av islam inom kanalen al-Jazira.
Interdiskursivitet är också ett begrepp som Fairclough använder vid
sidan av ”diskursordning” för att klargöra att diskurs är en form av social
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praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och
sociala relationer (Jørgensen och Phillips 2000, 71; Fairclough 1995a,
14ff). Interdiskursivitet uppstår bland annat när skilda diskurstyper
blandas in på ett nytt och komplext sätt inom en eller flera diskursiva
praktiker (Fairclough 1995a, 75ff). I vårt fall kan kombinationen av två
olika diskurstyper, exempelvis religiös talkshow och kommersiell reklam,
betraktas som en form av interdiskursivitet.
Ytterligare ett begrepp förtjänar närmare belysning. Enligt Fairclough
(1995a, 65) är det möjligt att genom analys av diskursordningar komma
åt graden av stabilitet respektive förändringar i de samhällen som dessa
diskursordningar är förankrade i. Ett exempel på diskursordning skulle
kunna vara synen på islam i arabiskspråkiga samhällsorienterade TVprogram. En diskursordning är en konfiguration av olika diskurser vilka
konkurrerar inom en bestämd social praktik (Fairclough 1995a, 65).
Fairclough (1995a, 65) menar att i konservativa samhällen, exempelvis
Saudiarabien, tenderar de diskursiva praktikerna inom olika
diskursordningar att vara enhetliga och stabila medan de i samhällen som
undergår förändring snarare framstår som instabila. De senaste
årtiondenas modernisering och sociala rörlighet i Saudiarabien lyckas
enligt Peterson (2002, 45f) inte på allvar rubba de traditionella stam- och
klansamhällen som utmärker landets samhällssystem. De saudiska
myndigheternas nutida försök att begränsa tillgången till Internet som ett
led i att bibehålla det tämligen ”lojala” saudiska medielandskapet skulle,
enligt Faircloughs sätt att resonera, alltså vara ett tecken på att det saudiska
samhället är på väg att förändras.
Till slut låter sig kritisk diskursanalys som forskningsfält inte introduceras
utan att namnge den holländske lingvisten Teun van Dijk, vars kritiska
diskursanalytiska modell visar likheter med Faircloughs och därmed är
intressant att presentera för att öka läsarens förståelse av modellens
samhällskritiska udd.
van Dijk är bland annat känd för sin uppmärksammade forskning om
rasism och etnisk diskriminering som han för övrigt definierar som en
underliggande samling systematiserade sociokognitiva föreställningar om
karaktärsdrag och makthierarkier (van Dijk 1987, 1988, 1993, 2008a,
2008b). För van Dijk bidrar rasism som diskurs att reproducera
föreställningar om att hudfärg och vissa genetiska egenskaper är kopplade
till karaktärsdrag, bildningsnivå samt kulturell och nationell tillhörighet
(van Dijk 1987, 1993). Målet med van Dijks diskursanalys är i likhet med
Fairclough att avslöja de dolda maktstrukturer som opererar inom det
spänningsfyllda förhållandet mellan text och kontext (van Dijk 1987,
1993).
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van Dijks analys av nyhetstexter som en särskild typ av diskurs sker såväl
på makro- som mikrostrukturell nivå (van Dijk 1988, 59ff). På makronivån
riktas fokus på textens tematiska och schematiska struktur vilket handlar
om hur berättandet formaliseras utifrån sättet att knyta samman rubrik,
bild och brödtext (Berglez 2000, 200ff). Mikroperspektivet utgår å sin sida
från analys av texten på ”detaljnivå”, närmare bestämt i fråga om
koherens, implikation, transitivitet, modalitet och stil (i syntaktisk och
lexikal bemärkelse) (Berglez 2000, 200ff). Den tredje nivån i van Dijks
modell inkluderar ett moment som är avsett för vidare reflektioner över de
perspektiv som redan diskuterats på mikro- och makronivån, ”politiskhistorisk kontextualisering” (van Dijk 1988, 59ff; Berglez 2000, 206ff).
Tabellen nedan visar dels hur Faircloughs tredimensionella analytiska ram
korresponderar med van Dijks modell för analys av nyhetstexter, dels hur
den diskursiva praktiken i Faircloughs modell svarar mot hans
multifunktionella syn på texten. Sharia och livets format innebär att
programledaren ställer frågor till den enda gäst som programmet bjuder in
åt gången. Denne får agera som sakkunnig och blir sällan emotsagd, vilket
i sin tur säger en del om den roll programledaren intar i programmet
(identitetsskapande). Samspelet mellan gästen och programledaren
kännetecknas av respekt för hierarkin och traditionen (interpersonell).
Idén med programmet är till slut att erbjuda tittarna orientering i kultur,
religion och samhälle ur ett islamiskt perspektiv (idémässig).
Faircloughs
multifunktionella syn
på texten

Faircloughs modell för
analys
av
kommunikativ
händelse

van Dijks modell för analys av
nyhetstexter

Mikro
Text
(lingvistisk
uppbyggnad)

Identitetsskapande
Interpersonell
Idémässig

Diskursiv praktik
(textproduktion)
Sociokulturell
praktik (kunskaps-
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Makro

implikation,
koherens,
lexikalitet,
modalitet, etc.
tematisk
&
schematisk
struktur
Politisk/historisk
kontextualisering

&
betydelsebildning)
En sammansatt kritisk diskursanalytisk modell

Om man som forskare väljer att jämställa nyheters schematiska och
tematiska struktur med det som inom radio och TV kallas format,
skulle man i princip kunna tillämpa van Dijks modell för kritisk
diskursanalys på en annan genre än nyhetsprogram. Föreliggande
studie utgår emellertid enbart från Fairclouhgs tredimensionella
modell för kritisk diskursanalys eftersom den tydligare understryker
den mångbottnade och dialektiska relationen mellan text och
kontext.

2.3 En
modifierad
diskursanalys

modell

av

kritisk

Ett viktigt mål för den kritiska diskursanalysen är att belysa förbindelserna
mellan språkbruk och sociokulturell praktik eller mellan text och samhälle,
två ömsesidigt påverkbara storheter enligt Fairclough (1995a, 16ff, 57ff).
Det handlar hela tiden om samhället-i-texten och texten-i-samhället
(Jørgensen och Phillips 2000, 72ff). Detta kan förslagsvis illustreras
genom att hänvisa till de uppfostrande, auktoritära drag som utmärker
Sharia och livet och som är vanliga i samhällen med en tydlig hierarkisk
struktur (Owen 2004, 40ff). Man kan härmed tala om ett kontinuum
mellan Sharia och livets textproduktion (diskursiv praktik) och den
auktoritära maktordning (den sociokulturella praktiken) som kännetecknar
de flesta nationalstaterna i den arabisk-muslimska världen (Ibid.).
Textanalysen i denna studie utgår bland annat från den kritiska
lingvistikens analysmetoder där lingvistiska element som semantisk
täthet, deixis, lexikaliska aspekter, nominalisering, dikotomi, anafor och
så vidare står i centrum. ”Semantisk täthet” innebär att en avbildad
kategori (exempelvis ”Väst”) jämställs med någon av dess aspekter
(exempelvis ”erövring”) på ett sätt som får kategorin och aspekten att
framstå som varandras förutsättningar (Jørgensen & Phillips 2000, 171).
Deixis handlar om ord som bestäms av kontexten men vars betydelse är
konstant, exempelvis pronomenet ”jag” kan ha många referenter men
betyder alltid ”den som yttrar sig, skriver, tänker och så vidare” (Cassirer
1993, 173). Lexikaliska aspekter innebär alla de betydelser som ett ord kan
ha i olika sammanhang (Cassirer 1993, 174). Nominalisering syftar på att
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de verb som mer fullständigt beskriver en process ersätts med substantiv,
exempelvis ”en polisnämnd åtalar polisman för att ha misshandlat sin fru”
ersätts med ”polis åtalad för misshandel” (Bergström & Boréus 2000,
201). Dikotomi syftar på en variabel som är delad i två motsatta kategorier.
Variabeln ”kön” utgjorde för inte så länge sedan ett exempel på en sträng
eller naturlig dikotomi, d.v.s. den kunde endast anta två värden, manligt
eller kvinnligt. Anafor, till sist, går ut på att upprepa ett inledningsord i ett
antal på varandra följande satser (Cassirer 1993, 106). Dessa lingvistiska
element utgör en del av språkliga yttranden vilka rymmer olika
tankemodeller för hur man kan beskriva skeenden och relationer
(Bergström & Boréus 2000, 197; Fowler 1991, 70ff).
För att kritiskt analysera den bredare sociokulturella praktiken räcker det
emellertid inte med diskursanalys eftersom sociokulturell praktik kan
bygga på diskursiva såväl som inte-diskursiva element (Jørgensen och
Phillips 2000, 71; Fairclough 1995a, 204f). Exempel på en inte-diskursiv
praktik kan bland annat vara det fysiska byggandet av en fastighet.
Planritningen däremot brukar relatera till en diskursiv verksamhet. Den
kritiska diskursanalysen av Sharia och livet kompletteras därför i denna
avhandling med en sociologisk analytisk ansats som bygger på
makt/kunskapsperspektivet (se kap. 3). Kunskap om islam i Sharia och
livet kan inte enbart definieras genom de skriftlärdas exegetiska
färdigheter och världsbilder utan också genom de olika regler, rutiner,
konventioner som präglar kanalen al-Jazira som medieinstitution.
Programmets format sanktionerar exempelvis en enda persons tolkningar
av islam åt gången. Leon Barkhos avhandling Strategies of Power in
Multilingual Global Broadcasters: How the BBC, CNN and Aljazeera
Shape Their Middle East News Discourse (2008) visar hur ett antal globala
nätverks nyhetsdiskurs om Mellanöstern i hög grad utformas av deras
respektive ”diskursiva praktik”, det vill säga redaktionella sätt att avbilda
världen. Ett intressant exempel är användandet av ordet ”martyr”,
betecknande de palestinier som dödas av staten Israel. Medan arabiska alJazira använder termen martyr i sina nyhetssändningar avstår den engelska
systerkanalen al-Jazeera Internationals redaktion enligt Barkho från att
göra det (Barkho 2008, 18).
En viktig aspekt av Foucaults maktbegrepp är att makt utövas i sociala
nätverk som konstitueras av individer vilka alltid kan utsättas för och
utöva makt (Foucault 1976, 26). Följaktligen går det inte att begränsa
Foucaults maktbegrepp till en enda person, oavsett vilken personlig
utstrålning eller socialt kapital denne förfogar över. Skovgaard-Petersen
(2009, 7), al-Khateeb (2009, 87) och Zeghal (2007, 127) betraktar
exempelvis al-Qaradawi som en inflytelserik person. För Foucault (1976,
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26) kan makt inte reduceras till eller identifieras med en viss person, klass
eller grupp, utan makt är spridd över hela samhället. Ett sätt att illustrera
Foucaults tankegång är att hänvisa till Sharia och livets gästers vilja att
skänka Qatars styrelseskick religiös legitimitet genom att uppträda på
Sharia och livets platå. Emiren i sin tur visar sin världsliga makt genom
att inte förbjuda sändningen av Sharia och livet.
Att den här studien till slut fokuserar på en enda diskursiv praktik, Sharia
och livet, beror på programmets ”symboliska kapital” vilket hör ihop med
kanalen al-Jaziras betydande status inom arabisk media å ena sidan och
den världsberömda predikanten Yusuf al-Qaradawi å andra. Studien
omfattar även vissa visuella och ljudbaserade semiotiska markörer av
betydelse för förståelsen av en kommunikativ händelse, Sharia och livet.
En systematisk bildanalys faller emellertid utanför ramen för denna studie
av den enkla anledningen att den visuella miljön i programmet ̶ liksom
dramaturgin ̶ inte förändras speciellt mycket över tid. Det är som om de
fjorton avsnitt som konstituerar det empiriska materialet för denna studie
består av en enda löpande text. Känslan av att komma till samma ”rum”
med relativt kännbara ansikten eller bekanta namn, vecka efter vecka, år
efter år, skapar trygghet hos tittaren och kan vara ett medvetet val från
producentens sida.

2.4 Validitet, reliabilitet och diskursanalys
Validitet står för huruvida en forskare undersöker det han eller hon avser
att undersöka med tanke på vilket mätinstrument som väljs (Kvale 1997,
215). Annorlunda uttryckt hänvisar validitet till relevansen av data och
analyser i anslutning till problemformuleringen (Østbye, Knapskog,
Helland & Larsen 2004, 40). Med konstruktionism som utgångspunkt ter
sig emellertid frågor om validitet som problematiska. Om det inte existerar
en objektiv sanning och att verkligheten eller delar av den är socialt
konstruerad, d.v.s. produkten av ett mellanmänskligt utbyte, förefaller den
analys som forskaren ligger bakom vara en av många möjliga tolkningar
av ett undersökningsmaterial. Således går det inte att peka ut en enda
”sann” tolkning av ett undersökningsmaterial som en forskare gör anspråk
på (Jørgensen & Phillips 2000, 29).
I en kvalitativ metodteori betecknar validitet den utsträckning i vilken den
metod som används är lämplig för att besvara frågeställningarna. Ett sätt
att öka validiteten är att göra undersökningen tillgänglig dels genom att
redovisa representativa exempel från empirin, dels redogöra i detalj för
hur tolkningen skett och vad den grundar sig på. Genom att göra det
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möjligt att följa forskarens analytiska påståenden, blir det lättare att
undersöka om de texter som ligger till grund för analysen är representativa
för det forskaren vill uttala sig om eller inte (Jørgensen & Phillips 2000,
123). Då denna kritiska diskursanalys baserar sig på en noggrann och
systematisk läsning av samtliga avsnitt som ingår i empirin förefaller
validiteten vara god.
Om validitet står för frånvaro av systematiska mätfel, i synnerhet i fråga
om kvantitativa studier, betecknar reliabilitet frånvaro av slumpmässiga
sådana (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004, 40). Brist på
noggrannhet i undersökningen medför således risk för slumpmässiga
analytiska påståenden. Reliabilitet beskriver i vilken utsträckning
forskaren varit noggrann i sin undersökning. En undersökning bedöms
som tillförlitlig om kravet på intersubjektivitet uppfylls, d.v.s. om samma
resultat nås, förutsatt att den görs på samma sätt (Føllesdal, Walløe &
Elster 1993, 412). Än en gång gör konstruktionismen det svårt att uppfylla
kravet på intersubjektivitet i och med utgångspunkten att forskaren aldrig
kan förhålla sig objektiv till det ämne han eller hon avser att belysa. I
samhällsvetenskapliga sammanhang handlar undersökningsförfarandet
bland annat om tolkningar av diskursiva texter, vilket är en form av social
praktik som skiljer dig från person till person.
I diskursanalytiska sammanhang är tolkningsaspekten en fråga om
reliabilitet. En välunderbyggd tolkning förutsätter en noggrann och
systematisk läsning av materialet som korresponderar med syftet med
undersökningen. Under ”Induktiv analysmetod” eftersträvade jag
exempelvis
att
ge
detaljerande
beskrivningar
angående
tillvägagångssätten i analysen. Det sistnämnda innehåller beskrivande
citat och referat från de aktuella texterna i Sharia och livet vilka utgör
typexempel på det som omtalas i syftet. Inte desto mindre bör påpekas att
mina redovisade tolkningar av Sharia och livets material är att betrakta
som en tolkning av många möjliga. Att det rör sig just om mina tolkningar
och inga andra har att göra med de diskurser jag ingår i eller den
förförståelse jag bär med mig (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004,
21f).

2.5 Generaliserbarhet och diskursiva studier
Att tala om generaliserbarhet i objektiv mening låter sig inte riktigt göras
i samband med kvalitativa studier och i diskursanalytiska sammanhang
eftersom de tolkningar som forskaren står bakom i sin analys är beroende
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av vem han eller hon är och i vilken kontext denne befinner sig (Jørgensen
& Phillips 2000, 28).
Vad diskursiva studier beträffar är dock den analytiska
generaliserbarheten relevant då det handlar om i vilken utsträckning
forskarens bedömning av materialet är välöverlagd i relation till teorin och
huruvida resultatet kan ge vägledning i andra situationer (Kvale 1997,
209ff). Fairclough visar i sin variant av kritisk diskursanalys en
välgenomtänkt modell för förhållandet mellan språkbruk och bredare
samhälleliga praktiker (Jørgensen och Phillips 2000, 90). Analysen av
förhållandet mellan textens lingvistiska egenskaper, diskursiv praktik och
den breda sociala praktiken genererar konklusioner som är av betydelse
för att bemöta frågan om förändring och ideologiska konsekvenser.
Konkret uttryckt bidrar min analys av förhållandet mellan Sharia och
livets textproduktionsprocess och det omgivande samhället till att belysa
huruvida tolkningarna av islam i Sharia och livet medverkar till att bevara
förhärskande maktstrukturer i samhället eller om det ges utrymme för
förändringar.
En möjlig brist i Faicloughs teoribildning berör hanteringen av dialektiken
mellan det diskursiva och det inte-diskursiva. Exempelvis går det inte att
utesluta att Sharia och livets redaktionella linje inte betingas av någon
ekonomisk logik som i Faircloughs ögon skulle betraktas som intediskursiv i betydelsen befriad från ”ideologiska verkningar” (Jørgensen &
Phillips 2000, 161). Därmed inte sagt att Fairclough inte förordar att man
kan komplettera den egna kritiska diskursanalysen med en sociologisk,
nationalekonomisk eller kulturteori (Jørgensen och Phillips 2000, 93),
vilket är alltså fallet med denna avhandling.
Det kritiska diskursanalytiska angreppssättet enligt Fairclough visar
likafullt många fördelar beträffande kartläggningen av ideologiska
diskursers maktmissbruk (Jörgensen & Phillips 2000, 152f). Det är en
beprövad modell som kan föra kunskapen framåt och förstärka de
sociologiska studierna av massmedier, ett kunskapsområde som pågått
under en relativt kort period i Sverige.

2.6 Metodologiska utgångspunkter
2.6.1 Begreppsförklaringar
Det finns ett antal nyckeltermer i föreliggande studie som kan ha fler än
en betydelse varför det finns anledning att närmare definiera vad de står
för i och utanför programmet. Det handlar först och främst om författarens
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egna analytiska termer, vilka är: extremism patriarkal, occidentalism, det
moderna projektet, hegemoni, salafism, kulturkomplex med mera. Många
arabiska termer kan dessutom svårligen översättas till ett annat språk, som
till exempel takfῑr, tawḥῑd, umma, wasaṭiyya eller fitna, varför det är en
fördel att dessa återges i originalspråk.
Umma (” أ ّﻣﺔumma”) avser den världsvida islamiska församlingen.
Fitna (” ﻓﺘﻨﺔfitna”) har många betydelser varför föreliggande avhandling
kommer att återge ordet fitna i sin ursprungliga form. Från början
hänvisade ”fitna” till stridigheter, konflikter eller inbördeskrig som tidigt
drabbade det islamiska samfundet. En annan vanlig betydelse är
”frestelse”, vilket syftar på det kaos som man menar kan uppstå ifall
kvinnan visar för mycket av sin kropp ( ﻋﻮرةcawra, ”defekt”,
”skönhetsfläck”). Inom ramen för Sharia och livet används ordet fitna
främst som ett samlingsnamn för upplopp, stridighet, uppvigling, oenighet
med mera (Campo 2008, 241f).
takfīr ( ﺗﻜﻔﯿﺮtakfir) innebär generellt ”exkommunicering” eller
”bannlysning” i betydelse att betrakta människor som tidigare varit
muslimer som inte-muslimer och därmed uteslutna ur umma. Givet att
ordet takfir är etablerat i det svenska språket kommer avledda termer ur
roten K F R också att återges i sin ursprungliga form, exempelvis ُﻛﻔّﺎر
(kuffār, ”kuffar”) är pluralis av det aktiva participet kāfir ()ﻛﺎ ِﻓﺮ, den som
förnekar Guds existens och verbalnomenet kufr (” ُﻛﻔﺮkufr”) betyder alltså
vantro (Chaudry 2012, 593f). I modern tid har dock takfir använts av
diverse lärda i syfte att skänka den egna maktutövningen islamisk
legitimitet (Brachman 2009, 45f). Uttrycket fitnat al-takfῑr ()ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ,
som valts som rubrik till två avsnitt av Sharia och livet, betyder ”takfirs
stridigheter och splittring” vilket i sämsta fall kan leda till regelrätt
inbördeskrig inom umma (Sharia och livet, 30 september 2007; och 7
oktober 2007).
tawḥῑd ( )ﺗﻮﺣﯿﺪavser muslimens bekännelse till Guds enhetliga väsen och
till att Gud är unik: ”ingen gud utom Gud” (Fierro 2013, 34).
Ordet ”extrem” används av författarens till denna studie som ett
samlingsnamn för texttolkningar som hänvisar till heltäckande men
ensidiga lösningar på samhällsproblemen, utan att ta hänsyn till rationella
argument och med inslag av politiskt våld. Den arabiska motsvarigheten
till extrem enligt al-Qaradawis tolkning skulle kunna vara jumūd (ﺟﻤﻮد
ُ
”inertia”, ”stagnation”), taṭarruf (ﺗﻄﺮف
”extremism”), ghuluw (ﻏﻠُﻮ
ّ
c
”högmod”) och unf (ﻋ ْﻨﻒ
ُ ”våld”) (Sharia och livet, 30 september 2007;
och 7 oktober 2007).
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Patriarkal är ett adjektiv som bland annat avser en faderligt uppfostrande,
auktoritär figur eller institution. Den arabiska motsvarigheten till
”patriarkal”, abawī, förekommer dock inte i Sharia och livet men är något
som går att utläsa i samtalen mellan programledaren och gästerna.
Occidentalism betecknar generellt negativa stereotyper av västerländsk
kultur, vilken av al-Qaradawi, Imara och Shafiq brukar beskrivas som
gudlös, promiskuös eller maktfullkomlig (Sharia och livet, 28 oktober,
2007; 21 oktober 2007; och 11 november 2007).
”Det moderna projektet” avser en samhällsordning som bygger på
upplysningens förnuftbaserade tro och respekt för värderingsmässig
mångfald.
”Hegemoni” refererar till marxisten Gramsci (1967) och betecknar hur den
politiska eliten i ett land får den rådande samhällsordningen att framstå
som naturgiven och självklar.
Salafism betecknar en puritansk och socialt konservativ fromhetsörelse
inom sunniislam som är nära knuten till den i Saudiarabien allierade
statsreligionen wahabism. Salafism delar med wahabism bland annat en
fientlig inställning till andra muslimer i fråga om vad som utgör den rätta
texttolkningen inom islam (Hamid 2009, 385 och Haykel 2013, 37).
Salafisternas popularitet bland samtida muslimer är dock
gränsöverskridande (Roy 2004, 233f). Den puritanska salafisten gör ofta
anspråk på religiös visshet och autenticitet i fråga om Korantolkning och
citering av hadith. Salafister betraktar exempelvis den västerländska
samhällsmodellen likaväl som medeltida juristers Korankommentarer som
( ﺑﺪﻋﺔbidca, innovation) eftersom man misstänker inflytande från
främmande element (Hamid 2009, 385 och Haykel 2013, 37).
Islamism är en benämning som hänvisar till en uppfattning om islam som
ett politiskt handlingsprogram som reglerar individen och samfundets
sociala, kulturella, ekonomiska och rättsliga liv. Islamister ser islam som
en politisk ideologi som ska omsättas i handling oberoende av folkviljan
(Dalacoura 2011, 151). Ett exempel på en islamist bland Sharia och livets
lekmannagäster är tänkaren Muhammad Imara. Den arabiska
motsvarigheten till ”islamist” är islāmī eller islāmawī. Den senare
betydelsen har en mer negativ klang och det är svårt att enas om en
gemensam benämning (Hammond 2007, 62f).
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Wasatiyya är en mångtydig term som förklarats ovan i detalj. 13

2.6.2 Induktiv analysmetod
För att kunna fånga in huruvida den islamiska orienteringen i Sharia och
livet bidrar till att bekräfta rådande maktstrukturer i samhället eller inte har
en induktiv analysmetod använts (Østbye et al. 2004, 110f). De
antaganden och insikter som ligger till grund för mina frågeställningar har
följaktligen formulerats under arbetets gång och gett upphov till ytterligare
frågor.
Redogörelsen för den induktiva metod som använts i denna studie följer
det upplägg som Schatzman och Strauss tillhandahåller i Field Research.
Strategies for a Natural Sociology (1973), vilken består av tre olika typer
av observationsanteckningar varav en deskriptiv, en teoretisk och en
metodologisk.
1) Deskriptiva
observationsanteckningar:
I
min
kritiska
diskursanalys av Sharia och livet har jag eftersträvat jag så få
tolkningar som möjligt av de begrepp, uttryck och utsagor som
speglade en konservativ alternativt progressiv hållning när det
gäller synen på familjen, ”den andre”, offentlig maktutövning med
mera. Diskursen om ”den andre” omfattar i denna studie dels
muslimska grupper, vilka försöker bannlysa andra muslimer ur
den egna gemenskapen genom att betrakta dem som otrogna mot
Gud (” ﻛﻔّﺎرkuffār”), dels företrädare för västerländska militära och
kulturella system med neokolonialistisk agenda.
2) Teoretiska observationsanteckningar: När relevanta observationer
kring tillbedjan eller mellanmänskliga relationer av social eller
politisk art kontinuerligt omvandlades till data, uppstod nya
frågeställningar. Är förståelsen av den egna tron och kulturen i
Sharia och livet enhetlig när det gäller synen på familjen, umma,
”den andre” och den offentliga makten, eller ges det också
utrymme för självkritik, reflektion (djup och noggrann eftertanke)
och dialog? Bidrar den islamiska orienteringen i Sharia och livet
till att bekräfta rådande maktstrukturer i samhället?
3) Metodologiska observationsanteckningar: Växelverkan mellan
mina empiriska observationer av utsagornas ideologiska botten å

13

Se kap. 1, s.42-45.
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ena sidan och arbetet med att fastställa och utveckla en teoretisk
ram för dessa å andra kan med fördel beskrivas som en
hermeneutisk process, där min förförståelse av den politiska eller
ideologiska dagordningen i Sharia och livet utvecklats genom
delförståelser och vice versa.
Ovannämnda observationsanteckningar ligger till grund för
problemformuleringen, vilken främjas av en kvalitativ analytisk ansats
snarare än av en kvantitativ. Noteras bör att de utsagor som citeras i denna
studie är att räkna som spegelbilder av eller typexempel på det som
förekommer i Sharia och livet som helhet. Det handlar närmare bestämt
om ett ”koncentrat” av uttryck eller resonemang i ett annars löst
strukturerat samtal mellan programledaren och dennes gäst. Att citaten
inte är jämnt fördelade över programmets 14 avsnitt har sannolikt att göra
med diskussionsämnets karaktär och det analytiska angreppssättet. Det är
exempelvis inte särskilt förvånande att wasatiyya som term företrädesvis
förekommer i kategorin ”Mellanmänskliga relationer av social eller
politisk art”. Termen betecknar ett slags politiskt eller kulturellt motstånd
mot en dagordning med neokoloniala företecken såväl som extrema
religiösa yttringar som hör hemma inom umma.

2.7

Material 14

Föreliggande avhandlings empiriska material dateras från hösten 2007.
Sharia och livet är en direktsänd islamisk talkshow som sänts på söndagar
kl. 22:06 saudisk tid (19:06 GMT) med repris på måndagar kl. 14:06
saudisk tid (11:06 GMT) (Ayish 2012, 17). En bit in på 2000-talet
förkortades dock programmet från cirka 90 minuter till cirka 50. Sharia
och livet har haft flera presentatörer under åren, varav Ahmad Mansour
var den första och Uthman Uthman den senaste (Ayish 2012, 17).
Som TV-program betraktat faller Sharia och livet i en egen kategori i och
med att det handlar om nyhetskanalen al-Jaziras minst kontroversiella och
enda religiösa talkshow som diskuterar livsfrågor ur ett islamiskt
perspektiv (Dabbous-Sensenig 2006, 67). Varumärket ”al-Qaradawi” är
enligt Motaz al-Khateeb, Sharia och livets producent, en framgångsfaktor
som gjort Sharia och livet till al-Jaziras näst största program (Abdelsattar
2011). Det är dock svårt att närmare precisera hur många som tittar på
Sharia och livet. Att anlita oberoende institutioner som kan producera
14

Materialet till denna avhandling presenteras som en bilaga (se bilaga 1).
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statistik på vetenskapliga grunder är ett relativt nytt fenomen i
Mellanöstern (Cherribi 2012, 482). Viljan att förena islam som
livshållning med nutidens tekniska krav samt inte minst förekomsten av
en ”religionskritisk” ton skänker Sharia och livet en särställning bland
religiösa talkshows, menar al Khateeb (Abdelsattar 2011). För al-Khateeb
(2010) går vägen till en bättre förståelse av islam huvudsakligen genom
ett kritiskt förhållningssätt till islams rättstradition och historieskrivning.
Föreliggande avsnitt inkluderar en tematisk och programvis presentation
av det empiriska materialet. Varje program av Sharia och livet presenteras
nedan med information om programmets titel och undertitlar,
sändningsdatum och några upplysningar om gästens bakgrund och
litterära alster.
Syftet härmed är att erbjuda läsaren en överblick över programmens
innehåll och bredd vilket skulle kunna delas i två kategorier: cibādāt
(” ﻋﺒﺎداتtillbedjan”) och 2) mucāmalāt (” ﻣﻌﺎﻣﻼتmellanmänskliga
relationer av social och politisk art” 15). I den första kategorin möter man
tillbedjan som troslära och som ritual. Det sistnämnda inkluderar en
samling riter, läror och traditioner som exempelvis synliggörs vid
högtidsfiranden som ramadan. Tillbedjan som troslära hänvisar till de
avsnitt som diskuterar den islamiska bekännelsens syn på djävulen i
Koranen och det okända i tillvaron. I kategorin ”mellanmänskliga
relationer” ryms en rad ämnen, däribland diskussionen av fenomenet takfir
(se bland annat Sharia och livet 30 september 2007 och 7 oktober 2007)
och sätten att bekämpa ”den andres” politiska, kulturella och militära
inflytande i de egna länderna (se bland annat Sharia och livet 7 oktober
2007, 21 oktober 2007 och 28 oktober 2007).
14F

Uppdelningen mellan ”tillbedjan” och ”mellanmänskliga relationer”
bidrar till att kasta ljus över vilka typer av handlingar som debatteras i
programmet: Är det handlingar som är riktade mot Gud och som uttrycker
vördnad i form av ritualer och lärosatser eller handlingar som
huvudsakligen reglerar det sociala eller politiska samspelet mellan
människor. Inte desto mindre tyder en hel del på att handlingar av rituell
eller läromässig karaktär också rymmer en politisk botten. Det pågår
nämligen en kontinuerlig omtolkning bland de rättslärda om vilka ritualer
och läror som får betraktas som renläriga och vilka som inte gör det. Om
detta vittnar flera avsnitt av Sharia och livet (se bl.a. ”Ungdomarna och

15

Hädanefter förenklat till ”mellanmänskliga relationer”
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religiositeten”, 2 september 2007, ”fastans rättsregler”, 23 september
2007, ”Takfirs frestelse”, 7 oktober 2007 m.fl.).
I min kritisk-diskursanalys av programmets utsagor presenteras
praktexempel från båda kategorierna, dock med en viss övervikt för
”mellanmänskliga relationer”. Båda fallen aktualiserar emellertid en
tolkning av islam som en samling handlingsnormer, erfarenheter,
rättstraditioner och uppförandekod som ligger till grund för hur en grupp
människor som uppfattar sig själva som muslimer bör organisera sitt
samhällsliv.
Till slut består det empiriska materialet för denna studie av texter som
omfattar fjorton inspelade program som täcker en slumpvist vald säsong
mellan 2 september till den 2 december 2007. Sammanlagt uppgår den
språkbaserade analysen av Sharia och livet till cirka 150 A4-sidor
transkriberad text. Transkriberingen till arabiska är genomförd av kanalen
al-Jazira själv och följer i regel det som inom språkvetenskap kallas för
”code switching”, det vill säga att växla mellan modern standardarabiska
och vardagsarabiska (Versteegh 2001, 222f). Det sistnämnda visar inte
sällan inslag av egyptisk arabiska, vilken utgör al-Qaradawis egen
språkvariant.

2.7.1

Sharia och livet mellan
mucāmalāt ()ﻤﻌﺎﻤﻼت

cibādāt

( )ﻋ�ﺎداتoch

I ett kapitel som diskuterar al-Qaradawis kommunikativa strategier och
förhållnigssätt till nya media föreslår forskaren Galal en tematisk
indelning av Sharia och livet som består av fyra punkter: 1) Politiska
frågor, 2) Tillbedjan som lära och som ritual; 3) Den enskilde
medborgarens ansvar för samhällsutvecklingen; och 4) samfunds- och
familjeangelägenheter (Galal 2009, 165).
Som tidigare påpekats omfattar de omfattar de avsnitt i Sharia och livet
som tillhör kategorin ”Tillbedjan” också politisk botten. Gästerna i Sharia
och livet har tolkningsföreträde beträffande exempelvis de påbud som
regelrar firandet av ramadan eller avbildningen av Djävulen i Koranen.
Valet av cibādāt (”tillbedjan”) och mucāmalāt (”mellanmänskliga
relationer”) följer i vilket fall en uppdelning som förekommer inom
islamisk jurisprudens. Vilken indelning man än väljer, kommer man dock
inte ifrån att vissa ämnen i Sharia och livet utgör en kontaktyta där det
politiska och religiösa överlappar varandra, i synnerhet beträffande
fenomenet takfir; därav svårigheten att hitta välavgränsade kategorier.
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Programmens huvudrubrik

SHARIA
OCH
LIVET

Tillbedjan

Ritual

Troslära

(cibādāt)

”Muslimernas liv under
ramadan”;
”Fastans
rättsregler”;
”Eids
paroller”

”Djävulen i Koranen och
folk- föreställningar”; ”Det
okända och kunskapen om
framtiden”

Mellanmänskliga
relationer
av
social
och
politisk
art
(mucāmalāt)

”Ungdomarna och religiositeten”; ”Takfirs fitna” (i + ii);
”Identitetens diskurs”; ”Tro och kultur”; ”Islamisk
politisk aktivism”; ”Den inomislamiska dialogen”;
”Institutionskulturen”; ”Islamisterna och Islam”

Presentatören i Sharia och livet heter Uthman Uthman. Denne har lett
programmet från 2005 till 2013. Programmets format utgörs av det samtal
som programledaren för med al-Qaradawi – och nu senare med andra
inbjudna gäster, varav en dominerande del består av religiösa ledare, andra
lekmän. Varje program av Sharia och livets tar cirka femtio minuter i
anspråk och omfattar ett reklamavbrott i mitten av sändningen. Under
hösten 2007 har al-Qaradawis bräckliga hälsotillstånd medfört att alltfler
islamiska tänkare som inte tillhör det religiösa etablissemanget börjat
gästa programmet (Sharia och livet, 30 september 2007). Dessa tänkare
består oftast av universitetslektorer som exempelvis specialiserat sig på
den islamiska religionens politiska historia. Fyra av de arton program som
sändes hösten 2007 gästades av lekmän, däribland den kände
samhällsdebattören och islamisten Muhammad Imara (Sharia och livet, 21
oktober 2007). Under 9 år, det vill säga från 1997 till 2006, dominerades
annars Sharia och livet av gäster som närmast uteslutande tillhörde det
religiösa etablissemanget. Det faktum att vart fjärde avsnitt av Sharia och
livet under hösten 2007 gästades av lekmän visar bland annat att islamisk
samhällsorientering även förmedlas till allmänheten av utbildade lekmän
och inte enbart religiösa företrädare.
Predikanten al-Qaradawi räknas till programmets frontfigur (Sakr 2005,
133f). Hans reflektioner kring och kommentarer av de religiösa texter och
traditioner som kännetecknar den arabisk-muslimska kultursfären
konstituerar Sharia och livets signum.

2.7.2 Avgränsning
Valet av fjorton avsnitt av Sharia och livet hör ihop med önskemålet att
undersöka en hel säsong utan avbrott, ett förfarande som både har fördelar
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och nackdelar. Fjorton avsnitt kan förstås inte vara helt representativa för
ett veckoprogram som sändes under cirka femton år, med start 1997. Inte
desto mindre avslöjar den kritiska diskursanalysen av Sharia och livets
fjorton avsnitt en hel del kunskap om programmets självpåtagna
didaktiska uppdrag, val av tema, politisk-religiösa dagordning etc. Den
systematiska analysen av huruvida gästernas tolkningar av islams tro och
kultur bidrar till att bekräfta en viss social ordning i samhället eller inte
belyser om än inte heltäckande viktiga aspekter av Sharia och livets
islamiska profil.
Jag har noga studerat varje avsnitt av Sharia och livet som ingår i denna
studie. Därmed inte sagt att de citat som förekommer i min kritiska
diskursanalys täcker alla avsnitt på ett likvärdigt sätt. Omfattningen av
citaten kan skilja sig från avsnitt till avsnitt. Det handlar snarare om
typiska exempel, ett koncentrat av uttryck, utsagor och resonemang som
åskådliggör huruvida den islamiska orienteringen i Sharia och livet
omvärderar alternativt vidmakthåller en viss typ av maktrelationer i
samhället. Att det råder balans mellan antalet avsnitt som sorteras under
kategorin ”tillbedjan” och ” mellanmänskliga relationer” tyder på att
Sharia och livet är ett samhällsprogram som eftersträvar bredd i sitt
ämnesutbud och val av gäster, vars teologiska hemvist varierar en del, inte
minst vad beträffar den enda shiitiska lärde som medverkade i programmet
hösten 2007.
Det förekommer varken någon systematisk bild- eller samtalsanalys av de
14 TV-program som konstituerar det empiriska materialet för den här
studien eftersom det i första hand är språkets begreppsliga och ideologiska
aspekter som utgör navet i min kritiska diskursanalys. Dessutom ser den
sceniska inramningen av Sharia och livet som talkshow i hög grad enhetlig
ut. Och det är heller inte ett mål i sig att i denna studie redogöra för de
kommunikativa strategier som ger mening åt en social interaktion, som till
exempel felsägelser, turtaganden, återkopplingar med mera (Niemelä
2008, 36).
Fördelen med Faircloughs modell för kritisk diskursanalys är ambitionen
att knyta textens lingvistiska egenskaper till en bestämd diskursiv praktik,
exempelvis produktion av medietexter, som i sin tur befinner sig i en
dialog med det omgivande samhällets sociokulturella struktur. Men att
binda tre olika analysnivåer med varandra innebär också vissa risker, inte
minst med tanke på att den sociokulutrella praktikens nivå kan handla om
åtskilliga juridiska, ideologiska eller moraliska betydelsesystem som
opererar inom samhälllet samt att samspelet mellan text och kontext ytterst
är avhängigt av subjektets observationer.
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3 al-Jazira som Sharia och livets värdkanal:
Kontextualisering
Det finns skäl att undra hur det kommer sig att en renodlad nyhetskanal
som al-Jazira omfattar en enda religiös talkshow i sitt programutbud,
nämligen Sharia och livet. Om saklighet och allsidighet framstår som
ledord för en nyhetskanal är det snarare en kombination av olika element
som ligger till grund för kanalen al-Jaziras redaktionella dagordning,
däribland utvecklingen inom kommunikationsteknologi, kanalens
frispråkighet och personalens yrkes- och utbildningsbakgrund,
konkurrerande TV-kanaler och inte minst yttrandefrihetens status i
Mellanöstern.
Föreliggande kapitel inleder med den transnationella televisionens
potential i Mellanöstern för att sedan snäva in perspektiven på kanalen alJazira vars politiska redaktion till syvende och sist anger de riktlinjer för
de tolkningar av islam som äger rum i Sharia och livet. En närmare
diskussion av kanalen al Jaziras redaktion öppnar av allt att döma för att
få värdefull kunskap om Sharia och livets islamiska orientering.
Redogörelsen för den transnationella televisionen ryms inom ett
tidsperspektiv som föregår den så kallade arabiska våren vilken avser de
folkliga protester som ägde rum i flera länder i Nordafrika och
Mellanöstern under 2011 och framåt.
En av globaliseringens effekter är att tecken, bilder och symboler, det vill
säga de element som är nödvändiga för vår förståelse av oss själva och
omvärlden, numera rör sig obehindrat, tvärs över skilda kulturer och
gemenskaper (Thörn 2005). Det handlar av allt att döma om en
oåterkallelig utveckling som på längre sikt kan sätta våra grundläggande
antaganden och tankemönster, vilka ger ordning och inriktning i våra liv,
i gungning (Thompson 2001, 187ff).
Globaliseringens orsaker anses vara nära kopplade till den teknologiska
utvecklingen, i synnerhet inom kommunikationsteknologin (Castells
2001; Seib 2008, 18). I detta avsnitt kommer vi att kasta ljus över vad
kombinationen av teknik och politik inneburit för utvecklingen av globala
nyhetskanaler, vilka verkar i ett känsligt geopolitiskt läge som
Mellanöstern. Viktiga frågor att ställa är i vilken utsträckning förekomsten
av al-Jazira såväl som andra ledande Tv-kanaler bidragit till ideologisk
mångfald i regionen?
En allmän uppfattning bland medie- och kulturvetare är att televisionen
utgör den kulturella och politiska globaliseringens medium per se (Seib
2008, 17f). Det är mediet som i hög grad konstituerar vår världsbild och
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tidsålder (Thompson 2001, 162ff). Televisionen har på grund av sin
uppfostringspotential länge betraktats som ett nationellt medium oavsett
om det som visades på skärmen handlade om underhållning, vetenskap
eller nyheter (Tuchman 2002, 84). Dess uppgift var att bidra till att
utveckla nationen som ”föreställd gemenskap” för att använda Andersons
ord. 16 Enligt Thörn (2005) och Riegert (2010) finns det exempelvis ett
starkt samband mellan Sveriges Televisions långa monopol och
svenskarnas ökande medvetenhet om sin nationella identitet som till
skillnad från radions dagar fick en visuell gestaltning. Samma roll spelade
också televisionen i Libanon under den första fasen av den så kallade
Beirut-våren 2005 (Khatib 2007, 34).
Insikten om att televisionen kan påverka den politiska dagordningen i
samhället har de flesta arabiska regimer haft under lång tid, det vill säga
alltsedan televisionen på allvar övertog radions roll som offentlighetens
centrum (Rugh 2004, 186). Det som gör Tv:n särskilt tilltalande för
allmänheten i Mellanöstern jämfört med tryckta medier är den utbredda
analfabetismen (UNESCO:s Rapport 2003; Sakr 2005, 127). Fram till
1990-talet handlade etermedia i Mellanöstern med få undantag om att
pådyvla medborgarna makthavarnas världsbilder vid sidan av
nöjesprogram (Sakr 2007, 136; Zayani (red.) 2005, 3).
Enligt William Rughs klassiska typologi över arabisk massmedia, vilken
utgår från politiska markörer som presslagstiftning, fackföreningskultur,
styrelseskick med mera, är det få arabländer (Kuwait, Libanon, Irak efter
2003) som har en press (tryckta massmedier samt radio och TV) som i
skälig omfattning kan uttrycka en åsiktsmässig och kulturell mångfald
(Rugh 2004, 87ff). De övriga länderna förfogar, enligt Rugh, antingen
över en ”lojal” press (Saudiarabien, Jordanien, Marocko, Egypten, med
flera) där privat likaväl som statsägd massmedia förmedlar värderingar,
attityder, tankar, livsstilar, etc. vilka inte krockar med centralmaktens
världsbild och handlingsnormer, eller en ”mobiliserande” dito, där
journalister av kända skäl avstår från att framföra den minsta kritiken mot
statsmaktens politik. I den mobiliserande pressen framställs viktiga
politiska spörsmål ur en enda synvinkel, nämligen den sittande
regeringens (Rugh 2004, 43ff). Det sistnämnda brukar, enligt Rugh, söka

16
För Benedict Anderson var det dock det tryckta ordet och närmare bestämt
tryckteknikens utveckling i Europa, och alltså inte det visuella mediet, som
banade väg för en läsande masspublik, vilket småningom bidrog till upplevelsen
av att vara en del av en språklig och kulturell gemenskap (Anderson 1993, kap.
1).
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medborgarnas aktiva stöd för sin genomförda politik (Rugh 2004, 29ff).
Exempel på länder som passar in i Rughs sistnämnda typ är Sudan, Libyen
och Syrien. En senare bearbetning av typologin ledde emellertid Rugh att
mynta en ny kategori, ”Transitional Media”. Rugh menar exempelvis att
massmedia i Algeriet övergick på 1990-talet till att bli mer och mer av den
mobiliserande sorten från att ha betraktats som lojal (Rugh 2004, 121ff).
Trots att Rughs typologi belyser det som kännetecknar massmedia i
Arabvärlden framstår den likväl som summarisk och schematiserande i det
att den inte tillräckligt tydligt klargör i vilken utsträckning det arabiska
medielandskapet påverkas av socioekonomiska faktorer eller av
globaliseringens dynamik (Lamloum 2006, 45f). Ett av
satellittelevisionens utmärkande drag är, enligt Sakr, dess förmåga att
problematisera förhållandet mellan den nationella statens maktmonopol
över det egna territoriet å ena sidan och medborgarnas rätt till
informations- och åsiktsbildning å den andra (Sakr 2001, 193). Gazakriget som utbröt december 2008 utgör ett bra exempel därpå. Genom att
i direktsändning kabla in bilder av lemlästade kroppar i var mans hus och
samtidigt visa Egyptens president Hosni Mubaraks ovilja att öppna
gränsövergången i Rafah, vilket är det enda sättet att ta sig in Gaza utan
att passera Israel, avslöjar de arabiska satellitkanalerna sin särskilda
genomslagskraft. Direktsända bilder från Kriget i Gaza 2008 rörde om
känslorna hos miljontals TV-tittare i Mellanöstern och Nordafrika, varav
en stor del av invånarna är under 18 år (Lybarger 2013, 216).

3.1

Nya aktörer på nyhetsfronten

I början på 2000-talet har traditionella kommunikationssystem undergått
stora förändringar. Övergången från analoga till digitala
överföringssystem (inklusive kablar, fiberoptik och satelliter) har bland
annat banat väg för ett stort utbud av satellit Tv-kanaler vilka grovt kan
indelas i Två grupper: nyheter (samhälle och vetenskap) och underhållning
(kultur, nöje) (Kraidy & Khalil 2009, 33). Vidare har den nya
kommunikationsteknologin medfört nya metoder för insamling, urval,
bearbetning och presentation av text och grafik i massmedier, något som i
sin tur enligt Seib (2008, 10) inneburit större förutsättningar för
journalisterna att påverka den allmänna opinionen. Kepel (2004, 7f)
noterar exempelvis att den fria tillgången till information på nätet om det
senaste Irakkriget 2003 med bland annat bilder av amerikanska väktare
som sexuellt förnedrar och förödmjukar irakiska fångar å ena sidan och
videotagningar av terrorister som kidnappar och avrättar västerlänningar å
andra bidrog till att rubba den traditionella islamiska ideologi som delar in
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världen i två zoner dār al-islām ( دار اﻹﺳﻼمislams boning) och dār al-ḥarb
(” دار اﻟﺤﺮبkrigets boning”). Antagligen menar Kepel att islams boning
inte längre får betraktas som en homogen massa som hotas av yttre, intemuslimska fiender. Fienden kan enligt Kepel (2004, 7f) vara muslim och
leva bland andra muslimer. Alpher (2005) påpekar å sin sida att nutida
arabiska nyhetskanalers rapportering om Mellanöstern tycks vara mer
nyanserad än tidigare. Som exempel nämner Alpher tvångsförflyttningen
av de judiska bosättarna från Gaza 2005. Det är framför allt vissa inslag i
rapporteringen, menar Alpher, där man låter några judiska bosättare,
inklusive en militär stabschef, ocensurerat berätta om sina känslomässiga
band till bosättningen, som förtjänar att uppmärksammas (Alpher 2005).
Statsägda nyhetskanaler i Mellanöstern har enligt Alpher aldrig visat en
sådan empatisk hållning varför det finns anledning att se framtiden an med
tillförsikt när det gäller utvecklingen av transnationella arabiska
nyhetskanaler (Alpher 2005).
Enligt Lamloum (2006, 44ff) och Seib (2008, 19ff) utmanade al-Jaziras
nyheter, debatter och talkshows de stora västerländska mediebolagen såväl
som de arabiska regeringarnas officiella världsbild. Därmed bidrog alJazira till att skapa ett ”rum” för att allmänheten i arabvärlden skulle bli
varse hur makten i de samhällen de lever i utövas och reproduceras (Hahn
2007, 23f, Maalouf 2008). Al-Jazira är dock inte längre ensam om detta
(Roberts 2014, 159f). I början av 2000-talet har ett antal transnationella
nyhetskanaler som också sänder dygnet runt samt riktar sig till den breda
allmänheten dykt upp på den arabiska mediescenen, varav de viktigaste är
al-Arabiya (2003) och BBC Arabic Television (2008). Det sistnämnda
utgör ett respekterat varumärke hos den arabiska publiken tack vare en
lång tradition av varierat programutbud där både bredd och kvalitet
betonas. En gemensam nämnare för dessa nya kanaler, förutom en
ansenlig tittarskara, är deras självutnämnda uppgift att balansera al-Jaziras
etos (Worth 2008, Seib 2008, 143, Roberts 2014, 159f ).
Kraidy och Khalil (2009, 80ff, 124), och Seib (2008, 22ff) radar upp ett
antal punkter som förenar nyhetskanaler som al-Jazira, al-Arabiya, BBC
Arabic Television med mera:
1) Formell eller informell koppling till en statlig maktsfär. Al-Jazira
anknyter om än informellt till Qatars styrelseskick medan alArabiyas huvudsakliga ägare, den saudiske affärsmannen schejk
Walid al-Ibrahim och Libanons Hariri grupp, har nära förbindelser
med det saudiska politiska etablissemanget. BBC Arabic
Television finansieras i sin tur av brittiska Foreign Office.
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2) Viljan att markera ett avståndstagande från kanaler med en alltför
tydlig religiös profil som al-Manar, Iqra, al-Risala, etc.
3) Strävan att utveckla ett varierat programutbud av hög
professionell standard.
4) Strävan att vara en integrerande, gemensam referenspunkt för den
breda allmänheten i och utanför Arabvärlden.
Vår redogörelse om al-Jazira inleds med en presentation av
nyhetskanalens viktigaste konkurrent, nämligen al-Arabiya som
etablerades år 2003. Redogörelsen kompletteras med en sammanställning
av al-Jaziras utvecklingstendenser samt de framtida utmaningar som alJazira ställs inför.

3.1.1 al-Arabiya
TV-kanalen al-Arabiya betraktas som Saudiarabiens svar på Qatars
inflytelserika ställning över al-Jazira (Maiola & Ward 2007, 116). alArabiyas programtablå påminner en hel del om al-Jazira i det att den mixar
nyhetssändningar med diverse talkshows om bland annat Iraq: Min alc
irāq (” ﻣﻦ اﻟﻌﺮاقFrån Irak”), USA:s utrikespolitik i Mellanöstern cAbr almuḥῑṭ (” اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻋﺒﺮPå andra sidan av oceanen”) (Seib 2008, 23); och om
islamisk kultur och samhällsliv  وﺟﻮه إﺳﻼﻣﯿﺔWujūh islāmiyya (”Muslimska
ansikten”) (Al-Arabiya 2009). Vid 2010 utgick dock islamiska talkshows
från Arabiyas tablå.
Enligt Fandy (2007, 8ff) följer al-Arabiya och al-Jaziras redaktioner en
politisk agenda som i stora drag är förenlig med Saudiarabiens respektive
Qatars utrikespolitik. Båda länderna sitter i Gulf Cooperation Council
(GCC), där en viktig uppgift är att samordna medlemsstaternas utrikesoch försvarspolitik (The Cooperation Council for the Arab States of the
Gulf, 2010). Men det finns motsättningar staterna emellan och för
Saudiarabien och Qatars del är det främst Irans roll i regionen som utgör
den största stötestenen (Dirgham 2009). Qatars strävan att aktivt delta i att
lösa de konflikter som härjar i Mellanöstern, däribland i Gaza, Libanon
och inte minst i Syrien, Libyen och Egypten i samband med ”Den arabiska
våren”, avslöjar dessutom landets ambitioner att vara en inflytelserik aktör
som kan överbrygga motsättningarna mellan olika stater; en roll som av
hävd var förbehållen Saudiarabien (Fandy 2007, 39).
En konsekvens av att al-Arabiya och al-Jazira i stora stycken har anammat
riktlinjerna för sina beskyddarregimers utrikespolitik är att stater eller
organisationer som är på god fot med Saudiarabien respektive Qatar sällan
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skärskådats av kanalernas journalister trots att en stor del av dessa stater
eller organisationer egentligen saknar demokratiska traditioner (Khalil
2009a). Journalisten Khalil (2009) hävdar till exempel att företrädare för
saudisk media i Egypten (Rotana Media Group, MBC, al-Hayat) hade nära
relationer till den egyptiska underrättelsetjänsten, något som möjligen
förklarar al-Arabiyas ovilja att syna den dåvarande egyptiske presidentens
politik eller den egyptiska regimens legitimitet. Detsamma skulle kunna
sägas om al-Jaziras redaktions behandling av den palestinska islamistiska
motståndsrörelsen Hamas, där den sistnämnda betraktade Qatar som en av
sina politiska beskyddare i regionen (Dirgham 2009). Bör noteras att den
transnationella proteströrelse som svepte över Mellanöstern och
Nordafrika år 2011 har dock inneburit en förskjutning av dessa
lojalitetsband.
Al-Jazira sänder från Doha medan al-Arabiya har sitt huvudkontor i
Dubai, där även moderbolaget MBC-gruppen (Middle East Broadcasting
Center) håller hus (Seib 2008, 22). Al-Arabiya är med andra ord en av alJaziras främsta konkurrenter och betraktas i regel som mindre
kontroversiell än al-Jazira (Maiola & Ward 2007, 116). Enligt Khalil
(2009a) utgör det ideologiska och estetiska förhållningssättet en viktig
skiljelinje mellan al-Arabiya och al-Jazira. I konkreta ordalag innebär det
bland annat att al-Arabiya lägger stor vikt vid inramningen och
färgsättningen av bilden vilken ofta visar en ultramodern studiomiljö,
bemannad med vackra och stiliga programledare och nyhetsankare (Khalil
2009a). Till skillnad från al-Arabiya visar al-Jazira kvinnliga nyhetsankare
som bär slöja vilket somliga kommentatorer tolkat som ett tecken på
islamisternas allt större inflytande över kanalen (Zayani & Sahraoui 2007,
83).
Journalisten Worth (2008) påpekar att al-Arabiyas ”affärsidé” bygger
enligt grundarna på att avbilda världen på ett mindre hetsigt och
polemiserande sätt. Huruvida detta förhållningssätt är liktydigt med en
samhällskritisk journalistik från al-Arabiyas sida återstår att se. En av alArabiyas journalister som kanske mer än någon annan illustrerar den
hållning som Forth pekar på är Abdul Rahman al-Rashed, tidigare
verkställande direktör på den ansedda tidningen ( اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂAsharq AlAwsat). Al-Rashed hade på en ledarsida i Asharq Al-Awsat anklagat alQaradawi dels för anstiftan till mord på civila amerikaner som arbetade i
Irak (Seib 2008, 24), dels för en fatwa (juridiskt utlåtande) som förbjöd
irakierna att söka amerikanskt medborgarskap eftersom det enligt alQaradawi är förkastligt att ansöka om ”ockupantens” medborgarskap (alRashed 2009).
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Enligt Worth, menar al-Rashed att al-Arabiyas självutnämnda roll att är
sätta stopp för den transnationella arabiska televisionens (läs al-Jazira)
diskutabla hållning till politisk islam, något som enligt al-Rashed kräver
att man anammar en saklig ton och ett neutralt språkbruk (Worth 2008).
Al-Jaziras framställning av den i Saudiarabien födde statslöse
affärsmannen och tillika ledaren för den extremistiska muslimska
organisationen al-Qaida, Usama bin Ladin, som en ”romantisk
revolutionär”, var enligt al-Rashed förenad med oförutsägbara risker
(Worth 2008). Genom att inte balansera bin Ladins karisma och tal om en
enad muslimsk umma med en undersökande samhällskritisk udd gjorde
sig al-Jazira enligt många bedömare skyldig till populism (se bl.a. ElNawawy & Iskandar 2002, 113-40; Lamloum 2006, 124-33; al-Jak 2006).
Seib, som också citerar al-Rashed, anser att det både är skrämmande och
generande att en stor del av dem som utför terrordåd har muslimskt påbrå
(Seib 2008, 24). Därmed menar al-Rashed förstås inte att alla muslimer är
att betrakta som terrorister, men inte desto mindre finns det skäl att
reflektera över vad en sådan omständighet säger om den kultur och de
samhällen som muslimerna lever i (Seib 2008, 24). Arabiska medier
upprätthåller överlag en ambivalent relation till de muslimer som söker
allomfattande men enkelriktade lösningar på samhällsproblemen. Ett
exempel därpå är deras avbildning av al-Nusra-frontens blodiga kamp mot
den syriska regimen. al-Nusra-fronten har av USA förklarats som en
terroristorganisation men i folkmassornas ögon betraktas soldater i alNusra som martyrer eller hjältar (Wood 2013). Nabil Khatib, ansvarig
utgivare för al-Arabiya, antyder vidare att al-Jaziras journalistik inte sällan
går ut på att skapa uppseendeväckande och medryckande rubriker istället
för en balanserad och sannfärdig framställning av hur saker och ting
faktiskt förhåller sig (Seib 2008, 24).
al-Rasheds utsaga om att al-Arabiyas professionalism har Tvingat alJazira att se över sin krigsrapportering, inte minst från ”de militära
upproren” i Irak (Worth 2008) antyder en konkurrenssituation mellan de
stora TV-kanalerna, något som enligt Zayani är nödvändigt för att kunna
åstadkomma en substantiell förändring av det arabiska medielandskapet
(Zayani 2005, 38ff).

3.1.2 al-Jazira
En av de tidiga satellitbaserade arabiskspråkiga TV-kanaler som på allvar
försökte utmana de arabiska makthavarnas självbild och
samhällsåskådning var som tidigare påpekats al-Jazira (Lamloum 2006;
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Zayani 2005; Seib 2008). Kanalen hamnade tidigt på grund av sin ovanligt
frispråkiga redaktionella linje på kollisionskurs med flera arabstater och
senare även med USA (Zaharna 2005, 188; Kraidy & Khalil 2009, 81).
Denna utveckling hjälpte till att öka kanalens trovärdighet bland de
arabiska massorna (Zayani 2005, 21ff; Seib 2008, 15). Genom att erbjuda
en plattform dels åt israeliska tjänstemän och militärer, vilket vid denna
tid ansågs vara ett mycket djärvt företag, dels åt politiska dissidenter från
olika delar av Mellanöstern och Nordafrika, medverkade al-Jazira till att
luckra upp de psykologiska och ideologiska spärrar som länge präglat den
arabiska allmänhetens syn på ”den andre” (Da Lage 2005, 56ff). Några
viktiga händelser som fick al-Jazira att stå i rampljuset var publiceringen
av ett antal exklusiva intervjuer med nätverket al-Qaidas ledare Usama bin
Ladin sommaren 1998, det vill säga kort efter sprängningen av USA:s
ambassad i Nairobi, och vid ett senare tillfälle, hösten 2001, då de allierade
styrkorna utkämpade ett krig mot talibanerna i de afghanska
bergstrakterna (Bessaiso 2005, 153ff). Politiska kommentatorer har
beskyllt al-Jazira för att vara al-Qaidas språkrör samt glorifiera dess ledare
och få honom att framstå som frihetskämpe snarare än terrorist (Zayani
2005, 24). USA:s invasion av Irak våren 2003 befäste emellertid al-Jaziras
profil som en TV-kanal med en särskild kritisk udd riktad mot USA:s
inflytande i regionen (Shahira & El-Emad 2008).
Kanalen al-Jazira bildades 1996 tack vare ett lån motsvarande 150
miljoner US dollar som dåvarande emiren av Qatar Schejk Hamad bin
Khalifa Al Thani beviljade kanalen (Zayani 2005, 14). Ambitionen vid
starten var att kanalen skulle bli självförsörjande inom loppet av fem år,
det vill säga fram till 2001. Men reklamintäkterna uteblev, sannolikt på
grund av att viktiga marknader som Saudiarabien valde bort al-Jazira för
att demonstrera sitt missnöje mot kanalens redaktionella linje som den
saudiska ledningen uppfattade som kontroversiell (Zayani 2005, 15). alJazira tvingades därför ansöka om ytterligare lån vilka betalats ut
fortlöpande (Zayani 2005, 16). Numera definieras al-Jazira som ett
internationellt mediebolag omfattande diverse tjänster och TV-kanaler
som till exempel Al Jazeera Sport, Al Jazeera English, Al Jazeera
Documentary etc. Mediebolaget al-Jaziras främsta inkomst kommer dock
från sändningsavtal av inte minst sportevenemang (Jones 2014, 44f).
Forskare som Sakr (2001, 58), Zayani (2005, 2ff) och Kraidy & Khalil
(2009, 81ff) anser att al-Jaziras inte konventionella nyhetsprogram,
debatter och dokumentärer erbjuder ett tillfälle för den arabiska
allmänheten att bilda sina egna uppfattningar om hur makten i samhället
utövas. När Saddam Husains regim var på väg att kollapsa år 2003
öppnade al-Jazira upp för diverse arabiska röster som ocensurerat kunde
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reflektera över konsekvenserna av den irakiska regimens fall (Lynch 2006,
194). Samtidigt går det inte att bortse från att al-Jaziras rapportering från
krigen i Afghanistan (2001), Irak (2003) och Gaza (2008) i stor
utsträckning gick ut på att framställa de allierade styrkorna – med USA
och Israel i spetsen – i dåligt dager (Seib 2008, 15). Kepel (2004, 7f)
noterar att al-Jaziras ”heroiska” skildring av de palestinska offren under
den andra intifadan år 2000 genererade ett hat mot israeler samtidigt som
den stärkte känslan av kränkning hos den muslimska allmänheten.
Som institution inkluderar al-Jazira en journalistkår som är förtrogen både
med västerländsk journalistik och arabiskt och muslimskt kulturliv och
idéhistoria (Seib 2008, 143). Därmed inte sagt att den yrkesetiska grunden
för al-Jaziras journalister skulle vara exakt densamma som för sina
västerländska kollegor. I frågan om en journalist kan skylta med sina
politiska sympatier utan att påverka trovärdigheten i det han eller hon
rapporterar om, anser Wilkins (2011, 126) att en politisk reporter ska dölja
sina politiska sympatier så gott det går eftersom dessa kan användas som
tillhygge mot honom eller henne, vilket riskerar att kompromettera
trovärdigheten i reporterns arbete. För al-Jaziras medarbetares del
förefaller det däremot vara acceptabelt att man som journalist inte behöver
skyffla sina åsikter under mattan när man utövar sitt yrke. Taysir Alluni,
al-Jaziras före detta korrespondent i Afghanistan, tillhör de som inte ser
något motsatsförhållande mellan att stå för sin politiska uppfattning och
samtidigt arbeta som politisk journalist så länge det görs på ett
professionellt sätt (Bessaiso 2005, 167f). Crawford (2006) menar att det
är ganska tydligt att Allunis uttalade islamistiska sympatier kan komma
att ligga honom till last i hans yrkesutövning, i synnerhet efter hans
intervju med terrornätverket al-Qaidas ledare Usama bin Ladin i oktober
2001. Medieforskaren Monan (al-Jak 2006) frågar vidare om inte Alluni
fanns med i bilden när al-Jazira hade ensamrätt på att visa al-Qaidas
inspelade videoband. 17 Att bin Ladin därtill framträtt på al-Jaziras skärm
som en ”romantisk revolutionär” kan bara förstärka detta intryck (Bessaiso
2005, 154).

Den 5 september 2003 blev Taysir Alluni tagen av spansk polis, anklagad för
att ha kopplingar till terrornätverket al-Qaida. Han dömdes i november 2005 till
sju års fängelse för att i utbyte mot journalistiskt material ha arbetat för
organisationen. Leslie Crawford skriver i Financial Times (2006, July 26) att
Allunis juridiska ombud hävdade att rättegången mot hans klient bröt mot det
mest grundläggande när det gäller medborgarnas rättssäkerhet i det att den
fullständigt ignorerat principen om ”the presumption of innocence”.
17
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En annan av al-Jaziras dåvarande journalister som inte drar sig för att
skylta med sina politiska sympatier är Ghassan bin Jeddo (2009). Enlig
Rougier (2011, 61) har bin Jeddo som konverterat till den shiitiska
riktningen av islam mer eller mindre öppet visat sina sympatier för den
shiitisk-islamistiska rörelsen i Libanon Hizbollah och inte minst för dess
ledare Hasan Nasrallah.

3.1.2.1 Politisk dagordning
En närmare titt på al-Jaziras tablå visar att man kan urskilja två
dominerande trender vad gäller kanalens redaktionella linje, varav en som
försvarar arabisk identitet och en islamisk dito (Lamloum 2006, 52ff).
Kraidy & Khalil (2009, 81) talar dessutom om en sekulär, antikolonial
trend som värnar om rättvis och global samhällsutveckling och som
förslagsvis avhandlas i programmet Akthar min ra’y (” أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رأيMer än
en åsikt”). Den arabnationalistiska trenden i al-Jazira företräds av en före
detta anställd vid arabiska BBC, Faysal al-Qasim, vars program al-Ittijāh
al-Mucākis (” اﻹﺗّﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲMotsatt riktning”) går ut på att elda upp
massorna genom att bjuda upp två gäster med diametralt motsatta åsikter
(Ayish 2005, 106ff). En stor del av dramaturgin i Motsatt riktning består
av ödesmättade slagord refererande till panarabisk solidaritet och till
bilder som illustrerar arabnationalisternas kamp mot kolonialism eller
sionism (Ayish 2005, 111f). Vidare är kvalitén på diskussionerna ofta
ojämn (se bl.a. Motsatt riktning, 26 juni 2007). Likväl är det svårt att bortse
från det här programmet som helhet eftersom det är många tittare som
fortfarande följer programmet, vilket gör det till en viktig del av kanalens
varumärke (Ayish 2005, 110ff; Kraidy & Khalil 2009, 81).
Det andra tongivande program som i synnerhet definierar al-Jaziras
”islamiska identitet” är Sharia och livet. Programmet är skräddarsytt för
att föra fram idéer tillhörande den ”globala muftin” Yusuf al-Qaradawi, en
av dem oerhört inflytelserika predikanter som den arabisk-muslimska
världen känt till (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009, 7ff).
Det är svårt att diskutera al-Jaziras politiska agenda utan att nämna TVkanalens främsta finansiär, nämligen emiren av Qatar Hamad bin Al Thani
(Zayani 2005, 11ff). Enligt Fairclough (1995a, 45) kan det vara svårt att
klarlägga de egentliga samband som föreligger mellan dominerande
sociala klasser eller grupper och inflytelserika medieföretag. Zayani
(2005a, 12) påpekar att al-Jaziras dåvarande styrelseordförande Hamad
bin Al Thani, i en intervju med Abdallah Schleifer år 2001, uttryckte en
ambition att kanalen al-Jazira ska vara en öppen informationskälla som
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bidrar till att öka medborgarnas politiska medvetande. En rad forskare
(Zayani 2005, 9; Seib 2008, 15, 20; 2007; El-Nawawy & Iskandar 2002,
76f) bekräftar att al-Jaziras sätt att avbilda världen är betydligt mer
nyanserad än statsägda massmedier vilka oftast behäftas med långtgående
redaktionella inskränkningar.
Hur skall man egentligen beskriva relationen mellan al-Jaziras redaktion
och kanalens ägare? Närmare uttryckt, i vilken utsträckning anses Sharia
och livets redaktionella linje vara politiskt sanktionerad? Svaret på denna
fråga skulle kunna vara: så länge al-Qaradawi eller andra religiösa profiler
inte ifrågasätter värdlandets Qatars islamiska legitimitet. Al-Qaradawi har
försvarat en rättstradition som utmärker det qatariska samhället och som
går att härleda till en av islams främsta teologer, Ibn Taymiyya (d. 1328),
ett namn som det oftast refereras till i Sharia och livet. Enligt Mūsawī
(2009, 67) var Ibn Taymiyya en ihärdig talesman för en sunnitisk tolkning
av islam som erkänner profetens och de fyra rättledda kalifernas
normerande sed. Staten Qatar - liksom Saudiarabien - domineras av den
strängare formen av den hanbalitiska rättsskolan wahabismen vars
grundare håller Ibn Taymiyya som sin förebild. Härmed tycks Sharia och
livet representera ett slags kontinuum mellan emirens styre och det
qatariska samhällets rättspraxis. Det juridiska systemet i Qatar bestäms
annars av två parallella domstolar, varav den ena följer den islamiska
rättskipningen sharia medan den andra vilar på en sekulär grund och är
konstruerad efter den brittiska modellen (Emery 2013, 1021).
Medan Sharia och livet tycks dela Ibn Taymiyyas avsky för såväl folklig
relik- och personkult som spekulativ teologi och mysticism, intar
programmet en försonligare hållning gentemot shiitisk islam som Ibn
Taymiyya annars tog strid emot (Sharia och livet, 7 oktober 2007; och 21
oktober 2007). Öppenheten gentemot shiiter kan möjligen förklaras dels
av den bakgrund som utgörs av det spända förhållandet mellan den
angränsande staten Bahrains sunnitiska elit och dess shiitiska
majoritetsbefolkning (ca.60 %), vilken med jämna mellanrum utsätts för
diskrimineringspolitik (Esposito 2010, 58, 79), dels som ett utslag av
Sharia och livets inkluderande språk, vilket bottnar i övertygelsen om att
shiiter är att räkna som muslimer (Sharia och livet, 7 oktober 2007).
Därmed inte sagt att programmet inte ställer sig skeptiskt till viss shiitisk
praxis, som till exempel sabb al-ṣaḥāba 18 (” ﺳﺐّ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔförolämpningen

Somliga shiiter förolämpar några av profetens följeslagare. De sistnämnda
anklagas för att ha hindrat profetens svärson och kusin Ali från att leda umma
efter profetens död (Mughadam 2011, 11)
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av profetens följeslagare”) (Sharia och livet, 7 oktober 2007). alQaradawis attityd gentemot shiamuslimer har emellertid blivit mer
omtvistad från och med hösten 2008. Denna ambivalens visas med hjälp
av ett tolererande språkbruk, vilket speciellt artikuleras i Sharia och livet,
samt tron på en konspiratorisk plan bakom vilken ligger shiitiska ideologer
som söker omvända alltfler egyptiska sunniter till den shiitiska grenen av
islam (al-Qaradawi 2008).

3.1.2.2 Utvecklingstendenser
Nedanstående punkter handlar om kanalen al-Jazira, sett med andras ögon.
Punkterna behandlar al-Jaziras journalistik med utgångspunkt i den kritik
som två av varandra oberoende skribenter Khalil (2009b) och Khalid
Shawkat (2006) framfört om kanalen, där den senare själv varit
medarbetare om än för en kort period. Punkterna speglar också vad
etablerade forskare som följt al-Jazira på nära håll formulerat, däribland
Kraidy & Khalil (2009), Seib (2008) och Zayani & Sahraoui (2007). Det
kan vara värt att anmärka att de angivna tendenserna nedan flätar samman
och berör al-Jaziras ideologiska, ekonomiska och organisatoriska
aspekter:
1) Välvillig hållning till politisk islam: Enligt Khalil (2009a), Shawkat
(2006) och Kraidy & Khalil (2009, 81) synliggör en närmare
undersökning av de värderingar och ståndpunkter som utmärker alJaziras journalistik att kanalen mer eller mindre ställt sig på
islamisternas sida i konfrontation med moderata muslimer såväl som
Väst. Som exempel kan man nämna al-Jaziras försök att stötta
oppositionella krafter i kollisionskurs med deras respektive
regeringar, exempelvis Hamas, Hizbollah, Muslimska brödraskapet
etc. Khalil (2009) anser att det långtifrån är en slump att en
inflytelserik person som al-Qaradawi samt tongivande qatariska
politiker öppet tolererar dessa rörelser. Det hela bottnar enligt honom
i förhoppningen om att Hizbollah, Muslimska brödraskapet och
Hamas tids nog kommer att ta över makten i deras respektive
hemländer och att al-Jaziras instrumentella roll härvidlag knappt går
att överskatta. Hroub (2006), även han en före detta medarbetare på
al-Jazira, betecknar kanalen al-Jaziras vilja att erbjuda diverse
islamistiska rörelser en plattform helt i linje med redaktionens
slagord: ”Åsikt mot åsikt”. Statsvetaren Lamloum (2006, 90ff) är
också inne på den linjen. Det finns enligt Hroub (2006) inte mycket
som tyder på att den journalistiska mångfald som al-Jazira
eftersträvar skulle vara ett tecken på att det finns en dold agenda
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någonstans. Islamister är en heterogen grupp som spelar en politiskt
betydelsefull roll i de samhällen där de är verksamma. Att ignorera
dem vore att anamma de metoder och den ideologi som annars är
typiska för dåtidens statskontrollerade massmedia (Hroub 2006). Å
andra sidan går det inte att utesluta att islamisterna försöker dra nytta
av den tillgång till etermedia som diverse massmedier erbjuder dem
för att marknadsföra sin egen ideologi (Hroub 2006).
Khalil (2009) och Shawkat (2006) ser ett tydligt samband mellan
kanalens självpåtagna roll som islamisternas språkrör och al-Jaziras
dåvarande direktör Waddah Khanfars kopplingar till den politiskreligiösa islamiska organisationen Muslimska brödraskapet. De
påpekar att Khanfar de senaste åren prioriterat den rekryterade
personalens ideologiska sympatier framför yrkesskickligheten; något
som bekräftas i Zayani och Sahraouis studie (2007, 175) över alJaziras organisationskultur:
In terms of reward […] the problem of meritocracy or
equitable opportunity is somewhat critical. The combination
of untapped talent within the organization, favoritism and
clan mentality, which are gradually developing and are
reinforced by certain hiring practices, may be detrimental to
the organization if not addressed.

2. Förhållandet till emiren av Qatar: Zayani och Sahraoui (2007, 174f)
tar även upp al-Jaziras omtvistade’ kopplingar till emiren av Qatar,
kanalens alltjämt viktigaste finansiär. Att ekonomiska vinstintressen
kommer att ha en styrande inverkan på vad ett medieföretag kan
producera för material och hur detta görs är det inte många som
betvivlar, inte ens när det handlar om public service-organisationer
vilka i vanliga fall opererar på uppdrag av statsmakten (Gripsrud
2002, 357). Sådana uppdrag innebär dels en strävan att anamma en
politisk diskurs som huvudfåran av lyssnarna kan identifiera sig med
(Kraidy & Khalil 2009, 92), dels att förvalta ett samhällsansvar som
inte direkt styrs av marknaden (Gripsrud 2002, 347f). Kanalen alJazira utgör i det här sammanhanget ett intressant fall eftersom den
eftersträvar att dess programutbud innehåller en betydande andel av
originella verk, inte minst när det gäller dokumentärfilm, samtidigt
som den alltmer framstår som beroende av reklamintäkter (Zayani &
Sahraoui 2007, 174; Al-Jak 2006). Paradoxalt nog framstår emirens
subvention av kanalen som ett tecken på både styrka och svaghet
(Zayani & Sahraoui 2007, 175). Dessa kommer ifrån att emirens stöd
hittills visat sig bidra till att försäkra kanalen ett slags buffert som gör
den mindre sårbar för marknadens krafter samtidigt som den fått
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kanalen att framstå som alltjämt beroende av hans välvilja. Zayani
och Sahraoui (2007, 175) problematiserar denna tvetydiga situation
med hjälp av frågor av hypotetisk karaktär: Vad händer om staten
Qatar i en nära framtid skulle normalisera sina förbindelser med
Israel? Hur skulle i så fall kanalen al-Jazira reagera så att den kunde
leva upp till sitt samhällskritiska förhållningssätt utan att fördenskull
vare sig stöta sig med emiren eller förlora de arabiska gräsrötternas
stöd?
3. al-Jaziras organisationsstruktur: I den industriella delen av världen
betecknas medieproduktion som en affärsverksamhet som präglas av
arbetsdelning och effektivitetshänsyn (Gripsrud 2002, 369). Det rör
sig om två kriterier som enligt Zayani och Sahraoui (2007, 175) delvis
saknas hos al-Jazira. Anledningen därtill är, enligt dem, vissa
strukturella eller organisatoriska brister, vilka skulle kunna
sammanfattas enligt följande: 1) ett otillbörligt gynnande av
släktingar, vänner och personer med liknande politiska åsikter vid
tjänstetillsättningar; 2) bristande engagemang och inspiration bland
de anställda; 3) kanalens oförmåga att bli ett självgående
medieföretag; och sist men inte minst 4) public relations-policy eller
snarare avsaknaden av den (Zayani & Sahraoui 2007, 174ff). Som
exempel nämner Zayani & Sahraoui att istället för att bredda utbytet
med universitetsvärlden och därmed knyta kanalens diskursiva
praktik till olika forskarcentra väljer al-Jazira hellre att ordna egna
kurser för dem som söker utbildning i media och kommunikation
(Zayani & Sahraoui 2007, 174ff). al-Jaziras ovilja att utbyta
erfarenheter med forskarsamhället för att eventuellt kunna
frambringa nya kunskaper och ökat vetande om media och
kommunikationsämnet kan knappast gynna kanalens utveckling,
konstaterar till slut Zayani och Sahraoui (2007, 174ff).
4. Khalil (2009a) tror att hemliga överenskommelser har slutits mellan
ett antal länder i Mellanöstern och staten Qatar, vilket fick kännbara
konsekvenser för al-Jaziras medarbetares handlingsutrymme.
Statsvetaren Ghadbian (2001) radar upp i sin tur en ”tabulista” som
mycket väl skulle kunna utgöra ett underlag för vad al-Jaziras (och
andra TV-kanalers) medarbetare inte får överskrida i sin inrikesoch/eller utrikesrapportering, däribland 1) kritik av den härskande
familjen eller klanen; 2) kritik av de högsta ledarna inom det
regerande partiet; 3) kritik av militären; 4) kritik av det som
symboliserar regimens legitimitet; och inte minst 5) minoritetsfrågan.
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3.1.2.3 Framgångsfaktorer och framtida utmaningar
Det finns flera saker som utmärker al-Jazira som nyhetskanal varav den
viktigaste är dess ”hard-nosed” journalistik (Kraidy & Khalil 2009, 81),
det vill säga en journalistik som bland annat inte drar sig för att ställa
regeringsföreträdare till svar för sin politik (El-Nawawy & Iskandar 2002,
17). Kanalens övergripande ambition är att belysa olika skeenden och
därvid erbjuda den arabiska publiken en allsidig och saklig information
(Zayani & Sahraoui 2007, 176). Därigenom speglar al-Jazira enligt Zayani
& Sahraoui (2007, 176) och Zayani (2005, 5) en vilja att ta sina tittare på
allvar, det vill säga myndigförklara dem efter många år av en ihärdig och
förödmjukande mörkläggning från de arabiska statskontrollerade mediers
sida. Medieforskare som Lamloum (2006, 44-50), El-Nawawy och
Iskandar (2002, 91-98) och El-Oifi (2005, 72) har beskrivit al-Jaziras
talkshowkultur som en framgångssaga som kopierats av andra kanaler på
grund av de olika världsåskådningar som dessa försökt förmedla,
däribland en islamistisk, en panarabisk, och en som enligt Lamloum
(2006, 44-50) kan beskrivas som politiskt liberal. Att lyssna och bemöta
andras åsikter betraktas enligt Lynch (2005, 150ff) numera som en socialt
accepterad praktik i arabvärlden delvis tack vare al-Jazira även om man
därmed inte kan bortse från att det fortfarande finns miljöer där
yttrandefriheten är systematiskt inskränkt. Att kanalen al-Jazira dessutom
bidragit till att ha skapat ett (transnationellt) offentligt rum för
åsiktsmässig mångfald samt erbjudit ett seriöst alternativ till ur arabisk
synpunkt distanserade västerländska massmedier är det få som betvivlar
(Lynch 2005, 150ff; Zayani 2005, 28f; Miles 2005, 395ff).
Ytterligare ett sakförhållande som ligger till grund för kanalens starka
varumärke är fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor,
åtminstone om man får tro en av al Jaziras före detta programledare,
Ghassan bin Jeddo. Även om inga kvinnor sitter på de högsta
befattningarna inom organisationen, vilket i och för sig inte heller är
vanligt i västerländska mediaorganisationer, ser fördelningen av
befattningar mellan män och kvinnor ganska jämn ut, påpekar bin Jeddo.
Det finns nästan lika många kvinnliga såväl som manliga medarbetare
bland fältreportrar, nyhetsankare och programledare på al-Jazira, vilket
enligt bin Jeddo, var tidigt ute med att anlita kvinnor som
utrikeskorrespondenter (personlig kommunikation, 27 februari, 2007).
Sakr (2005, 140) hävdar att al Jaziras påstådda jämställdhetsarbete har
tagits efter av andra mediaorganisationer.
Zayani och Sahraoui (2007, 84) anser emellertid att al-Jazira inte lever upp
till sitt valspråk ("Åsikt mot åsikt") och hänvisar bland annat till de
rapporter som är författade vid kanalens byrå i Baghdad efter de
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amerikanska soldaternas intåg i landet 2003. En närmare titt på dessa
rapporter ger enligt Zyani och Sahraoui (2007, 84) intrycket att
sunnimuslimerna utgör majoriteten i landet, vilket egentligen inte stämmer
med verkligheten eftersom det är shiiterna som konstituerar drygt hälften
(60 %) av Iraks befolkning (Khalidi 2004, 8). Ett annat förhållande som
Zayani och Sahrauoi (2007, 174ff) pekar på är olika former av hotbilder
vilka på längre sikt kan skada al-Jaziras rykte som en frispråkig röst i en
region som i regel saknar yttrandefrihet. al-Jaziras alltmer ideologiska
framtoning, inte minst under den så kallade arabiska våren 2011, ger
anledning att fråga om kanalen någonsin kommer att kunna spegla den
politiska och kulturella mångfald som råder i arabvärlden.
I en artikel i nättidningen Elaph beklagar Mona Salman (2006), journalist
vid den panarabiska tidningen al-Hayat, den ideologisering som enligt
henne genomsyrar de arabiska satellitkanalernas programutbud. Salman
preciserar inte vilka kanaler hon syftar på, men det är föga troligt att alJazira inte skulle räknas bland dessa. Det som Salman kritiserar tycks vara
satellitkanalernas oförmåga (eller ovilja) att spegla olika länders
kulturkretsar. Utbudet av TV-program borde enligt Salman utformas så att
det genom tillgänglighet och mångsidighet i skälig omfattning tillgodoser
skiftande behov och intressen hos regionens befolkning. Hittills har den
arabisktalande tittaren i regel enligt Salman (2006) och Khatib (2007, 28f)
fått välja mellan föga stimulerande underhållningsprogram och en
nyhetsjournalistik som i hög grad kretsar kring stormaktspolitik, det vill
säga med föga anknytning till medborgarnas vardagssysslor. TVunderhållningen består å sin sida mestadels av egyptiska, libanesiska och
nu även syriska sitcoms samt importerade format av tävlingsprogram,
exempelvis ”Vem vill bli miljonär” (Mellor 2011, 16). De senaste åren har
dock turkiska dokusåpor dubbade till Damaskus-dialekt (och alltså inte
modern standardarabiska eller egyptiska som brukligt är) vunnit en stor
publik i arabvärlden på grund av dramaturgins emotionella och kulturella
närhet (Georgiou 2013, 78). Väldigt lite utrymme ägnas med andra ord åt
att bevaka och kommentera händelser och utveckling på samhälls- eller
kulturlivets olika områden som till exempel dans, litteratur, opera,
bokrecensioner, bekämpning av korruption, analfabetism eller
arbetslöshet (Zayani 2005, 34; Salman 2006).
Det är, enligt Salman (2006), Zayani (2005, 34) och Khatib (2007, 28f)
anmärkningsvärt att de väletablerade arabiskspråkiga kanalerna främst
intresserar sig för att synliggöra politiska strider istället för social eller
kulturell mångfald, trots att arabvärlden redan är översvämmad av
maktpolitik. Mjuka ämnen som är av intresse för den breda allmänheten
som till exempel barnhälsa, familjeekonomi, konstutställningar,
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konsumentrådgivning etc. tenderar ofta att uppfattas som isolerade eller
sporadiska inslag i medborgarnas samhällsliv (Zayani 2005, 34; Salman
2006). Det ska dock påpekas att de väletablerade medierna, däribland alJazira, under senare år visat en vilja att fördjupa sitt samhällsansvar bland
annat genom att periodvis förmedla olika kulturaktiviteter som tidigare
varit förbehållna en kulturelit. Några viktiga kulturprogram som visats på
al-Jazira är 1) al-Kitāb khayr Jalīs (” اﻟﻜﺘﺎب ﺧﯿﺮ ﺟﻠﯿﺲBoken är bästa
samtalspartnern”), där gästerna ofta består av författare med
forskarbakgrund; 2) Awrāq thaqāfiyya (” أوراق ﺛﻘﺎﻓﯿﺔKulturella blad”)
handlar å sin sida om att uppmärksamma anonyma konstnärer, musiker,
skulptörer, etc. 3) al-Mashhad al-thaqāfī (” اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲDen kulturella
scenen”) samt 4) Kitāb qara’tuh kitāb allaftuh ( ﻛﺘﺎب أﻟّﻔﺘﮫ،” ﻛﺘﺎب ﻗﺮأﺗﮫEn
bok som jag läst, en bok som jag skrivit”) vilka diskuterar bokutgivning,
bokmässor och bokrecensioner (http://aljazeera.net/programs [nyckelord:
archives].

3.1.3 Sammanfattning
Få nyhetskanaler har som al-Jazira lyckats vara ett forum för offentliga
diskussioner där ett brett urval av uppfattningar kommer till uttryck.
Tillgången till frispråkig press är överlag en raritet i ett säkerhetspolitiskt
känsligt område som Mellanöstern. Enligt medieforskaren Rugh (2004,
90) är det enbart Libanon och i mindre utsträckning Kuwait och Marrocko
som har en statlig såväl som privat press som tolererar mångfald och har
en samhällskritisk udd. Resten av länderna i Arabvärlden omfattar en press
som antingen kan beskrivas som ”lojal” eller ”mobiliserande”.
Rughs typologi över arabisk press verkar främst fokusera på politiska
faktorer som styrelseskick, lagstiftningens natur, fackföreningars
rättigheter med mera. En central fråga är vad det innebär för pressfriheten
att enskilda stater inte längre kan kontrollera flödet av information inom
det egna territoriet. Transnationella TV-bolag som al-Jazira, al-Arabiya
och BBC Arabic Televsion är symptomatiska i det avseendet. Genom att
avspegla mer än en religiös, politisk, social eller etisk uppfattning som
finns i samhället, sträva efter att vara en samlande faktor för stora delar av
publiken i och utanför Arabvärlden, utmanar dessa TV-bolag
centralmaktens världsbild. Därmed inte sagt att bolagen saknar en egen
dagordning. Utmärkande för al-Jazira, al-Arabiya och BBC Arabic
Television är faktiskt närheten till makten. al-Arabiya ägs av saudiska
affärsmän med nära relation till kungafamiljen. Al-Jazira grundades 1996
på initiativ av Emiren av Qatar Hamad bin Khalifa. Kanalens nuvarande
styrelseordförande är Hamad bin Thamer, en avlägsen kusin till emiren.
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BBC Arabic Television finansieras i sin tur via anslag från brittiska
Foreign Office (Kraidy & Khalil 2009, 124).
al-Jaziras nyhetsjournalistik har i hög grad fokuserat på stormaktspolitik
på bekostnad av medborgarnas sociala behov. Att exempelvis väldigt lite
utrymme ägnas åt att bevaka korruption, analfabetism och arbetslöshet
gäller i och för sig inte bara al-Jazira utan även andra nyhetskanaler. Trots
att Arabvärlden är översvämmad av politik, lär det i princip dröja länge
innan mjuka ämnen som är av intresse för den breda allmänheten
(läskunnighet, samhällsrehabilitering, kvinnohälsa) uppmärksammas i
skälig omfattning. En viktig fråga att ställa är vilken roll inflytelserika
predikanter som al-Qaradawi kan spela i det avseendet.
Enligt många bedömare har al-Jaziras redaktion på 2000-talet mer eller
mindre ställt sig på islamisternas sida i konfrontation med moderata
muslimer och Väst, något som även speglat sig i rekryteringen av ny
personal till kanalen. En annan tendens skulle kunna vara ett mindre
sensationsbetonat innehåll och en mildare ton och därmed färre
diplomatiska incidenter för staten Qatars ledarskikt. Ytterligare en tendens
pekar på redaktionens ökade sårbarhet på grund av kanalens fortsatta
beroende av emirens stöd vilket i och för sig kan försäkra kanalen en viss
buffert mot marknadens krafter samtidigt som det riskerar att
kompromettera den journalistiska friheten hos de anställda.
Följaktligen har nyhetskanalen al-Jazira bara delvis levt upp till sitt
valspråk ”Åsikt mot åsikt” under de första femton åren av sitt liv. Kanalens
koppling till dess ägare, emiren av Qatar, ifrågasätts av många forskare
(Zayani 2005, 132; Zayani och Sahraoui (2007, 174f; Fandy 2007, 47) och
medför att det blir svårt att skilja al-Jaziras politiska dagordning från
värdlandets Qatars utrikespolitik. Ambitionen att till tittarna förmedla
”Åsikt mot åsikt” förespeglar att al-Jaziras huvudsakliga uppdrag är att
stärka den ömsesidiga förståelsen i Mellanösterns etniskt sammansatta och
mångkulturella samhällen. Kommer al-Jaziras utbud av nyheter,
dokumentärer och samhällsmagasin att kunna spegla och stödja
huvuddelen av de religiösa identiteter och idéströmningar som finns i de
arabisk-muslimska samhällena? Att döma av de alltför tätare band som
ligger mellan kanalens redaktionella linje och värdlandet Qatars politiska
dagordning kan svaret inte bli annat än ett ”nej”. Inte desto mindre
förutsätter en såda fråga en djupdykning som dock inte rymmer inom
ramen för denna studie.
Föreliggande kapitel diskuterade viktiga aspekter i al-Jaziras redaktionella
linje, däribland värdlandet Qatars förhållande till al-Jazira,
yttrandefrihetens
status
i
Mellanöstern
samt
den
nya
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kommunikationsteknologins möjligheter att förmedla nyheter till
heterogena målgrupper i och utanför Mellanöstern. Ett viktigt mål för den
här kontextualisering av al-Jaziras redaktionella linje har varit att samla
preliminär kunskap om den islamiska orientering som kännetecknar en av
kanalen al-Jaziras tongivande TV-program, Sharia och livet.
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4 ”Den andre”
Diskursanalysen av Sharia och livets utsagor om ”den andre” delas upp i
två delar, ”den andre” inom umma och ”den andre” utanför umma.
Föreliggande kapitel diskuterar religiösa yttringar, synsätt och
maktsystem som av olika anledningar anses konstituera ett hot mot den
egna (muslimska) gemenskapen och därför får beteckningen ”den andre”,
vilket alltså är ett analytiskt begrepp. Nämnas bör att den arabiska
beteckningen al-ākhar (” اﻵﺧﺮden andre”) i Sharia och livet saknar
citationstecken. På svenska är dock citationstecken att föredra, eftersom
det rör sig om en speciell betydelse av termen, närmare bestämt en entitet
som skiljer sig från talarens gemenskap, exempelvis ”den västerländske
andre” (Sharia och livet, 21 oktober 2007).
Analysen av ”den andre” inklusive den roll som begreppet wasatiyya
spelar i det sammanhanget artikuleras språkligt (text), diskursivt
(diskursiv praktik) och sociokulturellt (sociokulturell praktik) i linje med
Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. 19 Grundläggande för denna
analys är dock att få kunskap om huruvida Sharia och livets gästers
avbildningar av ”den andre” öppnar för dialog eller om det endast bevarar
och bekräftar rådande maktrelationer tvärs över olika kulturer.
Värt att påpeka är till sist att diskursen om ”den andre” respektive om den
egna gemenskapens tro och kultur delvis flätas samman. Ibland tjänar
kritiska eller nedvärderande utsagor om ”den andre” som ett underlag för
att förhärliga den egna gemenskapen och tvärtom (Eco 2012, 1ff).

4.1 ”DEN ANDRE” INOM UMMA
Islamiska samhällen omfattar individer eller grupper vars handlingar,
uttalanden eller tankar faller utanför det som Sharia och livets gäster
generellt definierar eller underförstår som wasatiyya. Dessa har också fått
beteckningen ”den andre”. I Sharia och livet refererar ordet al-ākhar i
vanliga fall till ”den västerländske andre”.

19

Se kap. 2, s. 36
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4.1.1 TEXT
Den språkliga analysen av termen ”den andre” inom umma avser att
identifiera maktrelationer samt olika religiösa och politiska idériktningar,
grupper och erfarenheter som gästerna i Sharia och livet anser är
oförenliga med deras förståelse av wasatiyya och därigenom fientliga mot
islam.

4.1.1.1 Oresonliga muslimer
Att ”den andre” är en mångtydig term förklaras inte desto mindre av att
det bland annat finns flera grupper av människor som termen kan
beteckna, somliga hör till inom umma, andra inte. Vad den förstnämnda
ّ ( اﻟﻤﺘﻨalkategorin beträffar, kallar al-Qaradawi dessa bland annat för ﻄﻌﻮن
c
mutanaṭṭi ūn, ”de oresonliga”), till vilka han räknar al-mughālūn (اﻟﻤﻐﺎﻟﻮن
”de högmodiga”), al-mubālighūn (” اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻮنde som överdriver”), almutaṭarrifūn (اﻟﻤﺘﺘﻄﺮﻓﻮن
”extremisterna”) och till sist al-mutacammiqūn
ّ
(اﻟﻤﺘﻌ ّﻤﻘﻮن, ungefär ”de som söker fördjupa sig i tron men samtidigt
försummar trons lätt tillgängliga budskap så att världen för dem framstår
som svartvitt” (Sharia och livet, 30 september 2007):
 ﺳﯿﺪي ﯾﻌﻨﻲ ﯾﺒﺪو أن ھﺬا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺮح ﻛﺒﯿﺮ وﻟﻢ ﯾﺘﺒﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻌﺎﺻﻢ، ﯾﻌﻨﻲ، أرﯾﺪ ﻣﻨﻜﻢ أن، ﻓﻀﯿﻠﺘﻜﻢ، ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ،إﻻ دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ؟ھﻞ ھﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﻠﻒ؟ ھﻞ ھﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء؟
ھﻞ ھﻮ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﻄﺮف؟ أم ﻣﺎذا؟ ﻓﻲ دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﻮ ﺗﻜﺮﻣﺖ
 أول ﺷﻲء ھﻮ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﻄﺮف ﻷن اﻟﻐﻠﻮ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
،واﻟﺘﻄﺮف ھﻮ اﻟﺬي أھﻠﻚ اﻷﻣﺔ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﯾﮭﻠﻜﮭﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎ وﯾﮭﻠﻜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 "إﯾﺎﻛﻢ واﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﺈﻧﻤﺎ ھﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎن:واﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﺎل
 اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ،ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ" ھﻜﺬا رواه اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
 اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن." "ھﻠﻚ اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن ھﻠﻚ اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن ھﻠﻚ اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن:ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ھﻢ اﻟﻤﻐﺎﻟﻮن واﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻮن واﻟﻤﺘﻌﻤﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮﻛﻮن ﯾﺴﺮ
،اﻟﺪﯾﻦ وﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺪﯾﻦ وﯾﻌﺮﻗﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﯾﻨﻈﺮون داﺋﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺳﻮد
.ﻣﺎ ﻓﯿﺶ ﻋﻨﺪھﻢ إﻻ أﺑﯿﺾ وأﺳﻮد وﻻ ﯾﻨﻈﺮون إﻻ اﻷﺳﻮد
(2007  ﺳﺒﻨﻤﺒﺮ30 ،اﻷول
ّ  اﻟﺠﺰء،" "ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ:)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman: Min herre, detta tycks behöva en utförlig förklaring
och vi har bara en minut kvar på oss. Under denna minut
skulle jag vilja, ärade schejk, att ni [förklarar] vad det är som
skyddar från takfirs fitna. Är det att man håller fast vid
företrädarnas tillvägagångssätt? Är det att man håller sig till
vad de lärda säger? Är det att ta avstånd från högmod och
extremism? Eller vad? Om ni vill vara vänlig [att svara] på
en minut.
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al-Qaradawi: Det första är att ta avstånd från högmod och
extremism eftersom det är högmod och extremism som har
förstört umma förr, som förstör umma nu och som kommer
att förstöra det i framtiden. Profeten (frid och välsignelser
över honom) sade: ”Akta er för högmod i religionen. De som
var högmodiga i religionen före er blev förintade”, så
berättade Ibn Abbas. Ibn Masud återger vad profeten (frid
och välsignelser över honom) sade: ”De oresonliga
förintades, de oresonliga förintades, de oresonliga
förintades”. De oresonliga är de som är högmodiga, extrema,
de som överdriver och de som i sin strävan att fördjupa sig i
religionen överger religionens tillgänglighet och religionens
enkelhet. De sätter käppar i hjulet för människor och ser alltid
den svarta sidan. Allt är svartvitt för dem och det enda de ser
är det som är svart.
(Sharia och livet, ”Takfirs fitna”, del I, 30 september 2007)

4.1.1.2 Lättledda muslimer
Presentatören Uthman konstaterar i början av ”Ungdomarna och
religiositeten” att termen religiositet den senaste tiden fått skiftande
betydelse (Sharia och livet, 2 september 2007). Uthman redogör för olika
typer av religiositet: tadayyun mutashaddid (” ﺗﺪﯾّﻦ ﻣﺘﺸﺪّدsträng
religiositet”), tadayyun wasaṭῑ (” ﺗﺪﯾّﻦ وﺳﻄﻲwasatiyya religiositet”),
tadayyun khams nujūm (” ﺗﺪﯾّﻦ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮfemstjärnig religiositet”). Borde
inte termen religiositet vara en självklar sak för alla troende muslimer?
undrar Uthman. Gästen och hadithexperten Duwaish förklarar att medan
lydnaden för lagen står fast, skiljer sig envars sätt att uttrycka sin
religiositet. Duwaish påpekar att somliga, företrädesvis ungdomar, verkar
tilltalas av en form av religiositet som kan leda till ghulūw (”ﻏﻠﻮhögmod”),
inḥirāf (” إﻧﺤﺮافavvikelse”) och slutligen takfῑr (” ﺗﻜﻔﯿﺮtakfir”). Det
sistnämnda kan enligt Duwaish omfatta inslag av politiskt våld (Sharia
och livet, 2 september 2007).
Duwaish understryker att den al-tadayyun al-ṣaḥῑḥ (” اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢden
rätta religiositeten”) hör ihop med termen wasatiyya. Tillämpningen av
wasatiyya förutsätter enligt Duwaish ( ِﻋﻠﻢcilm, ”[religiös] vetenskap”)
samt att al-aṣῑl (” اﻷﺻﯿﻞdet autentiska”) i Koranen och sunna
kännetecknas av Ictidāl (” إﻋﺘﺪالmoderation”) samt al-manhaj al-wasaṭῑ
(” اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞmedelvägen”). Duwaish frågar retoriskt vem vore mest
lämpad att personifiera denna medelväg om inte profeten Muhammad?
 اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘﺪال؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
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 اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘﺪال إن ﺷﺌﺖ ﺳﻤﯿﮫ ﻟﻜﻨﮫ اﻟﺘﺪﯾﻦ:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶ
 ﯾﻌﻨﻲ.ﺴﻨّﺔ
ٌ اﻟﺬي ﻧﮭﺞ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﻦ اﻷﺻﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟ
 أظﻦ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ،اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ھﻮ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﻤﺜﻞ
 ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ، ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﷲ، رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ.ھﺬا
... إﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻷﻣﺔ،وﺳﻠﻢ
(2007 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2 ،" "اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﺪﯾﻦ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: [menar du att] den rätta religiositeten
innebär moderation?
Ibrahim Duwaish: Den rätta religiositeten innebär
moderation; kalla den så om du vill. Det rör sig dock om
en religiositet som följer medelvägen och som hör till det
autentiska i Koranen och sunna. Guds sändebud är en
utmärkt förebild [för wasatiyya]. Jag tror att det inte råder
något tvivel om detta. Guds sändebud, Guds sändebuds
person, det är han som representerar umma...
(Sharia och livet, ”Ungdomarna och religiositeten”, 2
sept. 2007)

På frågan om varför ungdomar i allmänhet känner en viss dragning åt
tadayyun mutashaddid (” ﺗﺪﯾّﻦ ﻣﺘﺸﺪّدen sträng form av religiositet”) svarar
Duwaish med att det antagligen beror på att det rör sig om en tadayyun
sahl ( ” ﺗﺪﯾّﻦ ﺳﮭﻞlättköpt religiositet”) som enligt honom saknar jihād (ﺟﮭﺎد
”ansträngning”) och cilm ([” ﻋﻠﻢreligiös] vetenskap”). En gudagiven
religion, menar Duwaish, förutsätter ett slags metodiskt inhämtande av
kunskap som fångar det autentiska i Koranen och hadith. Duwaishs försvar
av en religiositet som förutsätter ”ansträngning” och djupgående religiös
kunskap innebär i praktiken ett avståndstagande från eller kritik av vissa
typer av religiositet, däribland det han kallar tadayyun nārῑ (ﺗﺪﯾﻦ ﻧﺎري
”eldig religiositet”), tadayyun ḥarakῑ (” ﺗﺪﯾﻦ ﺣﺮﻛﻲmilitant religiositet”)
och tadayyun takfῑrῑ (” ﺗﺪﯾﻦ ﺗﻜﻔﯿﺮيreligiositet som leder till takfir”) (Sharia
och livet, 2 september 2007):
 وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ دﻛﺘﻮر ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻘﻮل:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ھﻞ ﻓﻌﻼ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺪﯾﻦ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم، ﺗﺪﯾﻦ وﺳﻄﻲ،ﻋﻦ ﺗﺪﯾﻦ ﻣﺘﺸﺪد
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﺪﯾﮭﯿﺎت؟
 أﻣﺎ اﻟﺘﺪﯾﻦ ذاﺗﮫ ﻓﮭﻮ ﻓﻌﻞ، طﺒﻌﺎ ھﺬه أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﯾﻦ:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶ
 ﺑﺎﺧﺘﻼف، ﯾﻌﻨﻲ إذا، أﻣﺎ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﯾﻦ ﻓﻨﻌﻢ،اﻷواﻣﺮ واﺟﺘﻨﺎب اﻟﻨﻮاھﻲ
 ﻛﻞ ﺑﺄي، ﺑﺎﺧﺘﻼف إدراﻛﺎت اﻟﻨﺎس، ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻨﺎس،اﻟﻨﺎس
ﻣﻔﮭﻮم ﯾﻔﮭﻢ اﻟﺘﺪﯾﻦ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﺪﯾﻦ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
 اﻟﺬي رﺑﻤﺎ،ﻣﺘﺸﺪدا ﻓﻲ ﺗﺪﯾﻨﮫ وھﺬا اﻟﺘﺸﺪد ﯾﻘﻮد إﻟﻰ رﺑﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﻠﻮ
 أﻣﺎ اﻟﺬي، اﻟﻲ رﺑﻤﺎ ﯾﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ،ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف
ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺪى ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ أرواح اﻟﻨﺎس
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 ﻧﺴﻤﯿﮫ ﺗﺪﯾﻨﺎ ﻣﺘﺸﺪدا:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
، اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪد أو إذا ﺷﺌﺖ ﻓﺴﻤﯿﮫ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶ
ﺣﺘﻰ وﻻ ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺪﺧﻞ وﯾﺒﺪو وﷲ أﻋﻠﻢ أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ ھﻮ
 وھﺬا ﺳﺆال ﺣﻘﯿﻘﻲ.أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺬات اﻟﯿﻮم
ﯾﺠﺐ داﺋﻤﺎ أن ﻧﺘﻄﺎرﺣﮫ ﻟﻤﺎذا؟ ﻟﻤﺎذا اﻟﺘﺪﯾّﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪد رﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﮭﻮي
، اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﯾﺮﺟﻊ أو ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻦ،اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺬات
اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ أن ﻧﻘﻮل أﻧﺼﺎف اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺄﺗﻮن ﻟﻠﺪﯾﻦ ﯾﺘﻮﺑﻮن ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﺘﺠﺪ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ
ﺣﺪﯾﺜﻲ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﯾﺴﺘﮭﻮﯾﮫ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪ
 ﻟﻤﺎذا دﻛﺘﻮر؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ھﺬا ﺳﺆال ﺟﻤﯿﻞ واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﺎ أﺗﻤﻨﻰ أن ﻧﺒﺤﺜﮫ ﺑﻌﻤﻖ:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶ
، ﻟﻜﻦ ﯾﺒﺪو وﷲ أﻋﻠﻢ أﻧﮫ ﺗﺪﯾﻦ ﺣﺮﻛﻲ،أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﻏﯿﺮي
 ﺳﮭﻞ ﻟﻤﺎذا؟ ﻻ، أﯾﻀﺎ ھﻮ ﺗﺪﯾﻦ ﺳﮭﻞ،ﺗﺪﯾﻦ ﻧﺎري ﯾﻮاﻓﻖ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
 ﻻ،ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﯾﺠﺎھﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺘﺮات طﻮﯾﻠﺔ
،ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺼﺤﯿﺢ إﻻ ﺑﮫ
ﻓﺪﯾﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ھﻮ آﯾﺎت وﻧﺼﻮص وﻋﻠﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺄﺧﺬه اﻹﻧﺴﺎن إﻻ
. ﻓﮭﺬا ﯾﺴﺘﮭﻮي اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺬات،ﺑﻌﻠﻢ
(2007 ﺳﺒﺘﻤﺮ2 ،" "اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﺪﯾﻦ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Men religiositeten, doktor, det finns
de som delar upp religiositeten i olika delar, det finns
de som talar om sträng religiositet, religiositet som
baseras på wasatiyya, ”femstjärnig” religiositet. Har
vi kommit så långt att vi inte kan samsas kring dessa
självklarheter?
Ibrahim Duwaish: Självklart är dessa grader av
religiositet. Själva religiositeten innebär dock att följa
order och inte bryta mot förbud. Vad beträffar grader
av religiositet, ja, den skiljer sig från folk till folk, från
förstånd till förstånd, envar förstår religiositet på sitt
sätt. Därför finner vi att somliga är stränga i sin
religiositet. Denna stränghet leder kanske till högmod
som kan mynna ut i avvikelse och i slutändan kanske
leder till takfir. Det som i slutändan kan skada
människoliv
Uthman Uthman: Vi kallar det sträng religiositet
Ibrahim Duwaish: Sträng religiositet, eller om du
vill kan du kalla det takfirbetonad religiositet. Vi vill
inte gå in på, det verkar som om, och Gud vet bäst, att
den här typen av religiositet idag är den mest
attraktiva bland unga män i synnerhet. Och det här är
en riktig fråga som vi alltid måste ställa: varför?
Varför attraherar förmodligen den stränga
religiositeten flertalet unga män i synnerhet, unga
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män som återvänder [till religionen], söker religionen.
Den unge man som vi skulle kunna, vi kan med fördel
kalla dem halvreligiösa, [de unga män] som nalkar sig
religionen, gör bot och bättring av någon anledning
och som jag nämnde i början av min medverkan
tilltalas av den stränga religiositeten.
Uthman Uthman: Varför, doktor?
Ibrahim Duwaish: Det här är en fin fråga och jag
hoppas verkligen att vi diskuterar den grundligt med
hjälp av andra, sakkunniga personer. [Ungdomarnas
religiositet] tycks röra sig, och Gud vet bäst, om en
militant religiositet, en eldig religiositet som passar de
unga männens natur. Det handlar också om en lätt
religiositet, varför är den lätt? [Därför att] den inte
behöver en inskolningsperiod som får människan att
kämpa med sig själv en längre tid. [Det är en
religiositet som] inte eftersträvar [religiös] kunskap.
Det är omöjligt för människan att förvärva den rätta
religiositeten utan [religiös] kunskap. Guds religion
(upphöjd är Han) består av tecken, texter och
[religiös] kunskap. Människan kan omöjligen
anamma Guds religion utan [religiös] kunskap. Det
här tilltalar särskilt flertalet unga män.
(Sharia och livet, ”Ungdomarna och religiositeten”,
2 september 2007)

4.1.1.3 Högmodiga muslimer
Ungdomarnas nitiska religiositet som hadithexperten Duwaish beskriver
som ʻeldig’ (nārῑ) har sin parallell i det som debattören och islamisten
Imara diskuterar i ”Identitetens diskurs” (Sharia och livet, 21 oktober
2007). Imara kritiserar nämligen den troende muslimens ihärdiga försök
att överdriva sitt yttre eller sitt anseende. Den starka betoningen av den
troendes muslimska identitet leder enligt Imara inte sällan till ”högfärd”
(isticlā’) och bör under inga omständigheter utgöra ett mål i sig. Att
okritiskt anamma ett ideal, en förebild, eller att sluta in sig i en bubbla, är
enligt Imara ytterligheter som en muslim bör ta avstånd från. Imara liksom
Duwaish före honom förespråkar en religiositet som grundar sig i
wasatiyya:
 ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﻌﻼء واﻟﻌﺰة دﻛﺘﻮر؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ِ ﱠ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
ﺳﻮ ِﻟ ِﮫ و ِﻟ ْﻠ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨِﯿﻦَ { أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
ُ }و�ِ اﻟﻌ ﱠِﺰة ُ وﻟ َِﺮ
 وأﻧﺎ أﻗﻮل ﻓﻲ، ﯾﺠﺐ أن ﻧﺮﻓﺾ ھﺬا اﻟﻐﻠﻮ،ﻟﻤﺠﺮد أﻧﮫ آﺧﺮ ﻓﮭﺬا ﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻮ
 ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻏﻠﻮ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ، اﻵﻓﺔ ھﻲ اﻟﻐﻠﻮ:ﻗﻀﯿﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ
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 ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺜﻞ،واﻟﮭﻮﯾﺔ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﻐﻼق واﻻﻧﻐﻼق ﺧﻄﺮ ﯾﮭﺪد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 ﻓﻲ، اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ، ﯾﺄﻛﻞ ذاﺗﮫ وﯾﻔﻨﻰ أﯾﻀﺎ،اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻠﻲ ﯾﻀﺮب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم
 ﯾﺬﯾﺐ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ وﻟﺬﻟﻚ أﻗﺼﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ وأﻗﺼﻰ، ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ،اﻟﺘﺸﺒﮫ
 ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻐﺎﻟﻮن ﻓﻲ،اﻟﯿﺴﺎر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻘﻔﺎن ﻋﻠﻰ أرض واﺣﺪة
 ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ،اﻻﻧﻐﻼق واﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻐﺎﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ وﻓﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ
. أﻣﺎ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﮭﺎج اﻹﺳﻼم.ذوﺑﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" "ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Vad är skillnaden mellan högfärd och
självaktning doktor?
Muhammad Imara: ”Men [den verkliga] makten ligger hos
Gud – och Hans Sändebud och de troende” 20. Att vara
högfärdig mot ”den andre” bara för att det är ”den andre” är
en form av högmod, vi måste ta avstånd från detta högmod,
och jag säger i fråga om identiteten: åkomman är högmod.
Skulle vi vara högmodiga i fråga om vår egen särart och
identitet, skulle detta leda till instängdhet och instängdheten
är ett hot mot personligheten. Den som matvägrar förtär på
exakt samma sätt sig själv och tynar också bort. Högmod vid
imitation, liknelse, beroende upplöser personligheten i ”den
andre”. Därför utgör åsikter på den yttersta högern och
yttersta vänstern i denna fråga Två sidor av samma mynt. Det
vill säga de som visar högmod vid instängdhet och isolering
och de som visar högmod vid liknelse och beroende kommer
i slutändan att [erfara] en upplösning av sin personlighet.
Wasatiyya däremot utgör islams väg.
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21 oktober 2007)

4.1.1.4 Anhängare av takfir som politiskt och teologiskt
fenomen
Efter en ganska lång konvalescensperiod återvänder al-Qaradawi till
Sharia och livet i samband med två på varandra följande avsnitt om takfir
(”Takfirs fitna”, del I & II, den 30 september 2007 respektive 7 oktober
2007). al-Qaradawi påpekar inledningsvis att takfir är ett allvarligt ämne
som medför politiska och sociala konsekvenser för samhället. Med takfir
menas som tidigare påpekats att stämpla någon eller några som tidigare
varit muslimer som otrogna. Det finns skäl att anmärka att
adjektivattributet khaṭῑr(a) (” ﺧﻄﯿﺮfarlig” eller ”allvarlig”) används inte
mindre än tio gånger i anslutning till substantivet ”takfῑr” ( )ﺗﻜﻔﯿﺮeller

20 Al-Munāfiqūn (”Hycklarna”) 63: 8

103

) vilket innebär ”sak”, ”fråga”, ”ärende”, underförståttﻗﻀﯿّﺔ( ””qaḍiyya
takfirs fall:
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ،ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ ،ﯾﻘﻮل":ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﮫ
إﻻ ﷲ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ" .ﻓﮭﻞ ﺗﻜﻔﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ وأﯾﻀﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎة
ﻣﻦ اﻟﻨﺎر؟
/…/
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي :ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺨﻄﯿﺮة وھﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
أو ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ أو اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ .أﻟّﻔﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﺳﻤﯿﺘﮭﺎ "ظﺎھﺮة
اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ" .ﻓﺈن اﻟﺬي ﻧﻨﻜﺮه ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ .ﻻﺑﺪّ أن ﻧﻜ ِﻔّﺮ ،ﻓﯿﻨﺎ
ّ
ﯾﺴﺘﺤﻖ ،إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻔﱠﺮ َﻣﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ،ﺣﯿﻨﻤﺎ
إﻧﺴﺎن ﯾﻜﻔﱠﺮ،
.ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ﺗﮭﻤﺔ ﺗﻮزع ﯾﻤﯿﻨﺎ وﯾﺴﺎرا
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :دون أي ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﺤﻮط ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺣﺘﺮاس،
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي :آه ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ّ
ھﺬه ھﻲ اﻟﺨﻄﻮرة واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ﻟﯿﺲ ﺷﯿﺌﺎ ھﯿﺌﺎ؛ إﻧﻚ إذا ﻛﻔّﺮت اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﻲ أﺧﺮﺟﺘﮫ
ﻣﻦ اﻟﻤﻠّﺔ ،ﯾﻌﻨﻲ أﺻﺒﺢ واﺣﺪا ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻋﺪوا ﻟﻸﻣﺔ،
ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻨﮭﺎ ،ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻟﻤﺎدي واﻷدﺑﻲ .ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا أﻧﻚ ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ
أﻧﮫ ﯾﻔﺎرق زوﺟﺘﮫ ،أﻧﮫ أﺻﺒﺢ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﯿﺔ أوﻻده ،أﺻﺒﺢ ﻣﺤﺮوﻣﺎ
ﻣﻦ ﻧﺼﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﻻﯾﺘﮫ ﻷن اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ،ﺑﻌﻀﮭﻢ أوﻟﯿﺎء
ﺑﻌﺾ ،ﻓﺈذا ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﻟﻢ ﯾﻌﻮدوا ﻣﺴﺘﺤﻘّﯿﻦ
وأﺧﻮة ]اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ[ ﻓﮭﺬه ﻗﻀﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة ،ﯾﻌﻨﻲ
ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ّ
ﺟﺪّا ]ﺧﻄﯿﺮة[؛ ھﻲ ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻤﯿﺎ وﺧﻄﯿﺮة دﯾﻨﯿﺎ وﺧﻄﯿﺮة ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﺣﺮﻛﯿﺎ وھﻲ
ﺧﻄﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ وﻟﮭﺬا ﻛﺎن
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ﺧﻄﯿﺮا ﺟﺪا وﻛﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ ﯾﻘﺎوﻣﻮن ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻣﻮﺟﺔ
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة" ،ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ" ،اﻟﺠﺰء  7 ،2أﻛﺘﻮﺑﺮ(2007
Uthman Uthman: Det finns en hadith från profeten (frid och
välsignelse över honom) där han säger: ”Den som säger det
finns ingen gud utom Gud, träder in i paradiset”. Är
bekännelsen till Guds enhet ett tillräckligt värn mot otro och
?en räddning från elden
/... /
Yusuf al-Qaradawi: Vi fullföljer vår diskussion om denna
stora och allvarliga sak, nämligen takfirs sak, takfir som
framkallar fitna eller takfir [som framkallar] högmod. Jag
författade en essä på sjuttiotalet som jag kallade ” Fenomenet
högmod vid takfir”. Det som vi avfärdar är inte takfir i sig.
Det är nödvändigt att förklara någon som kafir; det finns
bland oss den som med rätta kan förklaras som kafir, men
problemet är när man felaktigt förklarar någon som kafir och
när takfir förvandlas till en anklagelse som riktas kors och
tvärs
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Uthman Uthman: Utan några som helst restriktioner
Yusuf al-Qaradawi: Just precis, utan restriktioner, utan
varsamhet, utan försiktighet. Det här är allvarligt. Takfir är
ingen lätt sak. Om du förklarar någon som kafir har du
uteslutit denne från samfundet. Han blir ensam och är inte
längre medlem i umma. [En kafir] blir ummas fiende, står
utanför den, moraliskt och materiellt dödsdömd, vilket
innebär att du dömer honom till att överge sin fru. Den som
förklaras som kafir anses inte längre lämplig att uppfostra
sina barn, kan inte räkna med samhällets stöd och
förmyndarskap, eftersom förmyndarskapet enbart gäller de
troende männen och kvinnorna. Somliga är förmyndare över
andra. Om han lämnar de troendes skara och hon lämnar de
troendes skara, förtjänar de inte längre samhällets
förmyndarskap, samhällets expansion och broderskap. Det
här är en allvarlig sak, det vill säga mycket allvarlig [sak],
det är allvarligt vetenskapligt, religiöst, politiskt och
aktivistiskt. Det är allvarligt ur en vetenskaplig synpunkt,
religiös synpunkt och aktivistisk synpunkt. Därför är takfir
mycket allvarligt och samtliga lärda inom umma bekämpar
den här farliga vågen, takfir-vågen.
(Sharia och livet, ”Takfirs fitna”, del II, 7 oktober 2007)

Missbruk av takfir hotar enligt al-Qaradawi islams bekännelse till Guds
enhet, tawhid, samt de troendes enhet som hålls samman av en Gud, en
umma, en skrift och en bekännelselära 21:
 إذا ً ﯾﺎ ﺳﯿﺪي ﻣﺎ ھﻲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ؟ ھﻞ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﯾﻜﻔﺮ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
أﺣﺪا أو أن ﯾﺘﮭﻢ أﺣﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ؟
 ھﺬه ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﻷن اﻹﺳﻼم ﺣﺮﯾﺺ ﻛﻞ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺘﯿﻦ ﻛﺒﯿﺮﺗﯿﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺒﻮد
ّ  ﺗﻮﺣﯿﺪ ﷲ،ووﺣﺪة اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
 ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﺮق اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼم.ﻋﺰ وﺟ ّﻞ وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻷﻣﺔ
 ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺠﻤﻊ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮاء؛ أﻣﺔ رﺑّﮭﺎ، ﯾﻀﺎده ﺗﻤﺎﻣﺎ،ﯾﻘﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ
واﺣﺪ وﻧﺒﯿﮭﺎ واﺣﺪ وﻛﺘﺎﺑﮭﺎ واﺣﺪ وﺷﻌﺎﺋﺮھﺎ واﺣﺪة وﻋﻘﺎﺋﺪھﺎ واﺣﺪة وﻗﺒﻠﺘﮭﺎ
.واﺣﺪة
(2007 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ30 ،1  اﻟﺠﺰء،" "ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Alltså min herre, vilka är takfirs
förhållningsorder? Får en muslim förklara någon som kafir
eller anklaga någon för kufr?
Yusuf al-Qaradawi: Det här är en extremt allvarlig sak,
eftersom islam ytterst är mån om två stora saker: bekännelsen

21

Kurssivering är min och avser att det bara finns en Gud, en umma, en skrift etc.
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till Guds enhet och tillbedjarnas enhet eller den dyrkades
enhet och de dyrkandes enhet, bekännelsen till Gud, den
Allsmäktiges enhet och bekännelsen till ummas enhet. Allt
som splittrar umma hindras av islam. [Islam] motarbetar [allt
som splittrar umma] helt. Islam vill samla umma kring ett
enande ord; en umma som har en enda Gud, en enda profet,
en enda bok, vars ritualer är enhetliga, läror enhetliga och
[som har] en enda böneriktning.
(Sharia och livet, ” Takfirs fitna”, del I, 30 september 2007)

Att takfir i programmet är knuten till frågan om de troendes sociala
sammanhållning och ummas politiska stabilitet framstår klart. När
presentatören Uthman frågar om al-Qaradawis åsikt beträffande de
muslimer som allierar sig med ummas fiender (läs de amerikanska
styrkorna) i Irak, svarar al-Qaradawi något dunkelt att det hela beror på
syftet med vapenvilan. Är man ute efter att vinna materiella fördelar
genom al-muhādana (” اﻟﻤﮭﺎدﻧﺔvapenvilan”) förblir man muslim trots att
man begått misstag ur lagens synpunkt. Men om man i samband med
vapenvilan helt underordnar sig inkräktarnas värdegrund finns det enligt
al-Qaradawi skäl att utesluta denna person ur umma, alltså förklara honom
som kāfir (” ﻛﺎﻓﺮotrogen”). Som exempel hänvisar al-Qaradawi till de
tunisier som under kolonialtiden ansökte om franskt medborgarskap.
Dåtidens skriftlärda betraktade enligt al-Qaradawi denna ansökan som en
fientlig handling mot umma och därför utfärdade en fatwa för att visa sitt
motstånd mot att ansöka om medborgarskap hos kolonialmakten. alQaradawi försvar av de skriftlärda förtjänar emellertid närmare belysning
eftersom han tycks utgå från att ett nytt medborgarskap per automatik
innebär att man överger ursprungslandets principer till förmån för det nya
landets värdegrund och livsstil:
 ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺳﻤﻌﻨﺎ وﻗﺮأﻧﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ورﺑﻤﺎ ذھﺒﻮا إﻟﻰ ﺗﻜﻔﯿﺮ، ﻣﻦ ﯾﮭﺎدن اﻻﺣﺘﻼل،ﯾﻜﻔّﺮون ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل
اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷﺧﺮى ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؟
، ﻣﻦ ﯾﮭﺎدن اﻻﺣﺘﻼل أﯾﻀﺎ؛ ﻣﺎ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻰ ھﺬا اﻻﺣﺘﻼل:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
ﯾﻌﻨﻲ ھﻞ ھﻮ ﺿﻌﻒ ؟
...  اﻟﻤﮭﺎدﻧﺔ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﯾﺆﯾﺪ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ، وﻻ ھﻞ ھﻮ ﯾﻌﻨﻲ ﯾﺆﯾﺪه ﻟﻜﻔﺮه:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺪواﻓﻊ؛ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺿﻌﻔﺎء ﻟﻸﺳﻒ أو ﯾﺴﯿﺮون،وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
 ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ،ﻓﻰ رﻛﺎب اﻟﺒﺘﺎع ھﺆﻻء ﺑﯿﻌﺘﺒﺮوا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
 ﯾﺘﺨﺬ أوﻟﯿﺎء ﻟﮫ ﻣﻦ دون،وﻟﻜﻦ ھﺬا إذا ﻛﺎن ﻣﻌﮫ ﻣﻮﻻة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﯾﻮاﻟﻲ ھﺆﻻء
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﮭﺬا ھﻮ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ }و َﻣﻦ َﯾﺘ ََﻮﻟﱠ ُﮭﻢ ِّﻣﻨ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺈﻧﱠﮫُ ﻣِ ْﻨ ُﮭ ْﻢ{ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻧﮫ ﺑﯿﻘﻒ ﻣﻊ اﻟﻜﻔّﺎر اﻟﻤﻌﺎدﯾﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺿﺪ إﺧﻮاﻧﮫ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﮭﻮ
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﺗﻮﻧﺲ،ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
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 ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس،ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﻛﺎن اﻟﺘﻮﻧﯿﺴﯿﻮن ﯾﻘﺎوﻣﻮن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺳﻌﻰ إﻟﻰ طﻠﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﺄﺻﺪر ﻋﻠﻤﺎء ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺘﻮى ﺑﺘﻜﻔﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ
أو ﻣﻦ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻷﻧﮫ اﻋﺘﺒﺮوا طﻠﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎداة ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻘﺎوﻣﻮه ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا ﻓﺄﺣﯿﺎﻧﺎ أﯾﻀﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺠﺪون ﺧﻄﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ أن ﯾﻘﻔﻮا ﺿﺪھﺎ
وﯾﺤﻜﻤﻮا ﺑﻜﻔﺮ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ إذا ظﮭﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻮﻻء أو اﻟﻤﻮﻻة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﻌﺎدي
ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼم
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ7 ،2  اﻟﺠﺰء،" "ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ärade doktor, vi hörde och läste att många
människor i Irak förklarar de [muslimer] som samarbetar
med ockupationsmakten som kuffar och de som sluter
vapenvila med ockupationsmakten. Kanske går de så långt
som att förklara andra konfessionsmedlemmar som kuffar.
Vilken dom gäller i det här fallet?
Yusuf al-Qaradawi: Också den som sluter vapenvila, men
inte försvarar ockupationsmakten, visar prov på svaghet
alltså?
Uthman Uthman: Att sluta vapenvila …
Yusuf al-Qaradawi: Eller beror det på att han stödjer
[ockupantens] kufr, stödjer de uppfattningar och de
inneboende föreställningar som ockupanten bär på. Det
hänger som sagt på motiven. Somliga är svaga olyckligtvis;
de följer de där [människornas] spår, vilka betraktas som
muslimer, de som begår stora synder, allmänt sett. Men om
han intresserar sig för ett verkligt förmyndarskap, erkänner
de här [människornas] förmyndarskap, tar till sig förmyndare
bland de inte-troende, om honom står det i den heliga
Koranen: ”Och den av er som söker deras stöd och skydd blir
en av dem” 22. I det här fallet ställer han sig på kuffars,
muslimernas fiendes sida, mot sina medbröder. Han är en av
dem i det här fallet. Därför utfärdade samtida lärda i Tunisien
under
kolonialtiden,
när
tunisierna
bekämpade
kolonialismen, en fatwa i samband med somligas ansökan
om franskt medborgarskap. Fatwan riktades mot dem som
erhållit eller ansökt om franskt medborgarskap. [De tunisiska
lärda] ansåg att ansökan om franskt medborgarskap vid
denna tidpunkt var en fientlig handling mot umma. Därför
motarbetade de det. Ibland tvingas de lärda att stå emot det
som de anser vara farligt, i synnerhet om det berör en stor
grupp, då kan de lärda döma de här människornas tankar som

22

Al-Mā’idah (”Den himmelska måltiden”) 5: 51
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kufr, ifall det visar sig att deras verkliga förmyndarskap
betecknade en kafir, som är ummas fiende.
(Sharia och livet, ” Takfirs fitna”, del ii, 7 okt. 2007)

När en tittare i mitten av avsnittet frågar via en telefonlinje om det inte var
dags att ”avsätta de arabiska och muslimska makthavare vars
maktutövning baserar sig på något annat än det som Gud uppenbarat [för
människorna]”, svarar al-Qaradawi genast med att det inte var
programmets uppgift att utfärda religiösa dekret (fatwa) mot de arabiska
makthavare som av tittaren i fråga stämplats som ”agenter för det otrogna
Väst”. al-Qaradawi menar att medan det är möjligt och tillåtet att ställa en
makthavare till svars för vissa handlingar är det desto svårare att förklara
honom som kafir:
 ﻧﻌﻢ إن داﺋﺮة اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ إﺣﺪى أرﺑﻊ؛ إذا اﻋﺘﻘﺪ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﺸﺨﺺ أو إذا ﺷﻚ أو إذا ﻓﻌﻞ أو إذا ﻗﺎل ﻓﺴﺆاﻟﻲ ﻟﻔﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ھﺎ ھﻢ ﺣﻜﺎم
اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺤﻜﻤﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل ﷲ ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻓﯿﮭﻢ وھﻢ ﻋﻤﻼء ﻟﻠﻐﺮب اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺳﻠﻄﻮا ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻷﻣﺔ؛ أﻟﯿﺲ اﻷﺟﺪر ﺑﻜﻢ
ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ أن ﺗﺒﯿﻨﻮا؟
/.../
، أوﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﺣﺐ أﻗﻮل ﻟﻺﺧﻮة ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ﻟﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﻲ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ أن ﻧﺼﺪر ﯾﻌﻨﻲ ﻓﺘﻮى ﺿﺪ ﺣﻜﺎم،ﻧﺤﻦ ﻧﺴﯿﺮ وراء اﻷدﻟﺔ
 ھﻮ. وﻟﯿﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮫ ]ھﻮ[ اﻟﺤﻜﺎم،اﻟﻌﺮب وﻧﻌﻤﻞ ﻛﺬا
 إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪا؟،اﻟﻜﻔﺮ ﯾﻌﻨﻲ ھﻞ اﻟﺸﻌﻮب ﻻ ﺗﻘﺎوم ﺣﻜﺎﻣﮭﺎ إﻻ إذا ﻛﻔﺮوا
 إذا ﻛﺎن ﺣﺮاﻣﯿﺎ ﯾﺴﺮق أﻣﻮال،ﯾﻌﻨﻲ دﻛﺘﺎﺗﻮرا ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻔﺮض ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
 إذا ﻛﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎ، ﯾﻨﮭﺐ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس، ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺎس. ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮫ23
، ﻻ.ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻈﻦ إن ]اﻟﺤﺎﻛﻢ[ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺎﻓﺮا ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
، اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺴﯿﺮ،...ھﻨﺎك أﺷﯿﺎء ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻮﺟﺐ أن ﻧﻘﺎوم اﻟﺤﻜﺎم دون أن
 اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﺪّدوا ﻓﯿﮫ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﻮﺳّﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﯿﮫ،ﯾﻌﻨﻲ ﻟﮫ ﺷﺮوط
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ7 ،2  اﻟﺠﺰء،" "ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Abdelsalam Mansur: Ja, en av fyra saker uppfyller villkoret
om takfir: om personen tror, hyser misstankar, handlar eller
uttrycker sig. Min fråga till den ärade schejken: De arabiska
och muslimska härskarna regerar över muslimer i annat än
det som Gud uppenbarat [för människorna]; vilken religiös
dom faller över dessa som är agenter åt den otrogna Väst, ett
svärd som hänger över huvudet på nationen? Vore inte bättre,
ärade schejk, att ni klargör denna fråga?
/... /

23

Egentligen ًﻋﻤﯿﻼ
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Yusuf al-Qaradawi: Först och främst vill jag påpeka för
mina bröder att det här är ett vetenskapligt program, vi rättar
oss efter bevisen. [Programmets] uppgift är inte att utfärda en
fatwa emot de arabiska härskarna eller något liknande.
Härskare är inte de enda personer man bör bekämpa. Det här
med kufr, [är det så att] folk gör motstånd mot sina härskare
enbart när dessa är kuffar? [Vad händer] om en härskare var
en tyrann, det vill säga diktator, som vill tvinga sin vilja på
folk? Om [en härskare] var en tjuv som stal människornas
pengar, förskingrade människornas pengar, om han var agent
åt de andra, då måste man bekämpa honom. Somliga tror att
om en härskare inte är kafir, förtjänar han då inte motstånd.
Nej, det finns många saker som kräver att vi opponerar oss
mot härskare, utan att…, att döma någon som kafir är en svår
[sak], som alltså [är förenad] med villkor. De lärda var noga
med detta för att folket inte ska tolka det fritt
(Sharia och livet, ”Takfirs fitna”, del II, 7 okt 2007)

al-Qaradawis pragmatiska hållning gentemot muslimska makthavare kan
ses som ett indirekt stöd för rådande maktrelationer i samhället, något som
sannolikt bottnar i en rädsla för social oro inom umma.
Förutom al-Qaradawi finns det en annan lärd i Sharia och livet som ställde
upp kriterier för vad som utgör en kafir, shariafakultetens före detta dekan
al-Ashqar. Dennes definition av kafir baserar sig dock på ett teologiskt
resonemang snarare än politiskt. När presentatören Uthman undrade över
hur det kom sig att folk fortsätter att synda under ramadan trots
förekomsten av en hadith om att ramadans ankomst bidrar till att binda
djävlarna, svarade al-Ashqar med att det inte gick att binda samtliga
djävlar, utan enbart de stora av dem som strävade efter att fresta och lura
människorna. För en kafir hjälper det dessutom föga om ramadan inträffar
eller inte, menade al-Ashqar, eftersom denne har förlorat sin tro och
övergett islam:
 ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ ﻣﺸﺎھﺪﯾﻨﺎ اﻟﻜﺮام ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس
 اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر.وﻧﺴﺘﻀﯿﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ
 ﯾﻘﻮل "إذا ﺟﺎء رﻣﻀﺎن ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
، إذا اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن."اﻟﺠﻨﺔ وﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب اﻟﻨﺎر وﺻﻔﺪت اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ
 أﻋﺎده ﷲ ﻋﻠﯿﻨﺎ وﻋﻠﯿﻜﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ،وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب رﻣﻀﺎن
 وﻣﻦ ﻧﺮى، ﻣﻘﯿّﺪة، اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ،واﻟﯿﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت إن ﺷﺎء ﷲ
 ﻛﯿﻒ ذﻟﻚ؟.ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﯾﺨﻄﺆون وﯾﺬﻧﺒﻮن وﯾﻔﻌﻠﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
، ﻟﯿﺲ ﻛﻞ اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ، ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ، ھﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﺸﯿﺎطﯿﻦ:ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ
، ھﺬا ﺷﻲء،اﻟﺸﺮ ﻛﻠﮫ
 ﻻ ﯾﻤﻨﻊ، ﯾﻌﻨﻲ، ﻛﺒﺎر اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮون،إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮدة
ّ
، ﻣﻄﻠﻘﺔ أو ﻣﻘﯿّﺪة ﺳﯿّﺎن ﻋﻨﺪه،ﯾﻀﺮه اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ
 اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ،اﻟﺸﻲء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ّ
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 ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻨﺪه إﯾﻤﺎن،ﻷﻧﮫ ھﻮ ﻏﺮﻗﺎن ﻓﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﯿﻄﺎن ﻷﻧﮫ ھﻮ ﺑﯿﺘﮫ ُﺧﺮب
...وﻻ ﻓﯿﮫ ﻋﻨﺪه إﺳﻼم وﻻ ﻓﯿﮫ ﻋﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
(2007  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ9 ،" "اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthamn Uthamn: Välkomna på nytt, kära tittare till ett avsnitt
av Sharia och livet som handlar om djävulen i Koranen och
folktron. Vår gäst är den ärade schejken, doktor Omar alAshqar. Ärade doktor, profeten (frid och välsignelse över
honom) säger enligt en hadith: ”När ramadan inträder,
öppnas paradisets portar, helvetets portar stängs och
djävlarna hålls bundna”. Alltså är djävlarna under ramadan
[bundna], nu när vi befinner oss i början av ramadan, må Gud
välsigna denna högtid och skänka muslimerna nytta, välgång
och nåd. Djävlarna under ramadan är fjättrade, bundna. Vi
ser likväl att somliga begår misstag, syndar och gör olovliga
saker. Hur kommer det sig?
Omar Sulayman al-Ashqar: [Ramadan är] som ett koppel
för djävlarna, ett fastkedjande av djävlarna, inte alla djävlar,
utan de som är upproriska, de stora djävlar som är
inflytelserika. Det vill säga, [ramadan] kan inte hindra det
onda helt, det är en sak. Den andra saken är att en kafir inte
drabbas om djävularna hindras, det kvittar för honom om
djävlarna går fria eller är bundna, eftersom han sjunker och
då behöver han inte en djävul, [den otrognes] boning är
[redan] förstörd, [den otrogne] saknar tro, saknar islam,
saknar en duglig gärning...
(Sharia och livet, ”Djävulen i Koranen och folktron”, 9
september 2007)

4.1.1.5 Västindoktrinerade muslimer
I en bland många kategorier av ”den andre” finner man intellektuella
muslimer som enligt Imara okritiskt anammar nutidens värderingsmässiga
krav, oavsett om dessa följer islams anda och syfte eller inte (Sharia och
livet, 21 oktober 2007). Och det är inom utbildningsområdet som dessa almutagharribūn (اﻟﻤﺘﻐﺮﺑﻮن
”de västindoktrinerade”) söker sprida den
ّ
västerländska kunskapstraditionen, något som Imara ser som ett hot för
ummas sammanhållning, läror och språk (Sharia och livet, 21 oktober
2007):
 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﮭﻮﯾﺔ: ﻟﻮ ﻧﻜﻮن دﻛﺘﻮر أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﺬه اﻷﯾﺎم؟
، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪرك ﺣﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ھﻨﺎك ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ،َ أوﻻ، ﯾﻌﻨﻲ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
، ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، أدﺧﻞ أي ﻓﻨﺪق ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق،أﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ
، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﮭﺪدة، ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻛﺄﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﺑﻲ
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 ﻧﺤﻦ، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ، أﯾﻀﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﮭﺪدة، اﻟﺪﯾﻦ، إذا ً أﻧﺎ أﻗﻮل اﻟﻠﻐﺔ،ھﺬه واﺣﺪة
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﯾﻤﺴﻚ ﺑﻤﻔﺎﺗﯿﺤﮭﺎ اﻟﻤﺘﻐﺮﺑﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﺻﻨﻌﮭﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
 أﻧﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ، إذا ً ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻣﮭﺪدة،وﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﮫ وﺿﺮب ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﺎھﺠﮫ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
 أﻟﯿﺲ ھﺬا،ﺗﺮى اﻷطﻔﺎل اﻵن واﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت ﻻ ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺔ ؟، ﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﻣﺔ،اﺟﺘﯿﺎح ﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" "ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Om vi skulle vara mer precisa, doktor:
Vilka är de faror som hotar den islamiska identiteten just nu?
Muhammad Imara: Det finns i första hand faror som har
med språket att göra. När du lägger märke till det arabiska
språkets ställning; du befinner dig i Gulfen, gå in i vilket
hotell som helst och du kommer inte att hitta någon som talar
arabiska. Det är som om man inte skulle befinna sig i
arabvärlden. I många arabländer är det arabiska språket hotat,
och det är det ena. Alltså, jag säger att språket och religionen
är hotade, kulturen också, det vill säga västindoktrinering. Vi
har kulturella institutioner som styrs av västindoktrinerade
människor som kolonialismen skapat enligt egna normer och
format [de västindoktrinerade människornas] tankar enligt
det egna paradigmet. Alltså är vår kultur hotad. När du ser att
barnen och folket hemma inte talar arabiska numera, är inte
detta en ödeläggelse av ummas beständiga värden, ummas
trosläror och ummas språk?
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21 oktober 2007)

Imaras anklagelse mot de västindoktrinerade, hans sätt att beskriva dessa
som kolonialismens förlängda arm innebär dock inte ett förutsättningslöst
fördömande av al-manāhij al-fikriyya (” اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔparadigmen”). På
mer än ett ställe visar Imara att den kunskapstradition som finns i Väst
likväl kan gynna samhällsutvecklingen i muslimska länder. Annorlunda
uttryckt; det är inte kunskapen i sig som är förkastligt i Imaras ögon, utan
snarare de politiska mål som man vill uppnå genom denna kunskap
(Sharia och livet, 21 oktober 2007).

4.1.1.6 Anhängare av sufism och folkreligiositet
En av ”den andres” kategorier knyts till sufism, som fromhetstyp inom
islam, vars anhängare bland annat söker en personlig, oförmedlad och
omedelbar kontakt med Gud. En av de främsta arabiska sufierna var Ibn
Arabi (d. 1240), vars hjärta enligt Imara är ”betesmark för gaseller,
avgudar, Koranen och avgudabilder” (Sharia och livet, 21 oktober 2007).
Ibn Arabi har bland annat gjort sig känd för sitt ockulta bildspråk (Ibn alʻArabī, 1996).
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I avsnittet om ”Djävulen i Koranen och folktro” (9 september 2007)
hänvisar dessutom programledaren Uthman till den inflytelserike teologen
Ibn Taymiyyas kritik av mystikern al-Hallaj (d. 922) vilken enligt Ibn
Taymiyya stöttas av shayṭān (” ﺷﯿﻄﺎنdjävulen”), något som gästen och
före detta dekanen för shariafakulteten vid universitetet i Zarqa, Omar alAshqar, indirekt håller med om:
 وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻛﻤﺎن أن ﯾﺴ ّﺨﺮ اﻟﺸﯿﻄﺎن، ﯾﻌﻨﻲ، ﻧﻌﻢ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ّ ﻟﻺﻧﺴﺎن؛ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ
اﻟﺤﻼج اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ أﻧﮫ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺷﯿﺎطﯿﻦ
 ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ، أﻧﮭﺎ ﺷﯿﺎطﯿﻦ، رﺣﻤﮫ ﷲ، ھﻞ ﯾﻌﻘﻞ ذﻟﻚ؟ وﻟﻤﺎذا ﺟﺰم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ،ﺗﺨﺪﻣﮫ
أن اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺎت اﻷوﻟﯿﺎء؟
 وﺑﯿﻦ، ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﯿﮫ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﷲ:ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ
 وﻣﻌﺮوف ھﺆﻻء. ھﺆﻻء أوﻟﯿﺎء اﻟﺮﺣﻤﻦ وھﺆﻻء أوﻟﯿﺎء اﻟﺸﯿﻄﺎن.وﻻﯾﺔ اﻟﺸﯿﻄﺎن
 ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭﻢ وﻓﻲ، ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﮭﻢ.اﻟﺬﯾﻦ ذﻛﺮھﻢ اﻟﻨﺎس
 ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ، ﺣﯿﻠﮭﻢ، ارﺗﻜﺎﺑﮭﻢ ﻟﻠﺬﻧﻮب واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ، ﺳﺮﻗﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.طﺮﯾﻘﺘﮭﻢ
 ﻓﮭﺆﻻء، ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻻ أرﯾﺪ أن أﺳ ّﻤﻲ،ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ }أَﻻ ﱠ. ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻟﯿﺴﻮا أوﻟﯿﺎء ﷲ
إن أ َ ْو ِﻟ َﯿﺎ َء ﱠ
ف
ٌ ا�ِ ﻻ ﺧ َْﻮ
 ﻓﺈذا ﺟﺮت ﻋﻠﻰ أﯾﺪﯾﮭﻢ وھﻢ، أﻣﻨﻮا وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻘﻮن:ﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ وﻻ ُھ ْﻢ ﯾَﺤْ ﺰَ ﻧُﻮنَ { أﻣﺮان
َ
، ھﺆﻻء ﻟﯿﺴﻮا أوﻟﯿﺎء ﷲ،ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم
 ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄرﻛﺎن، ﻣﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم، أوﻟﯿﺎء ﷲ ﻣﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن.ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻮ، ﻣﺴﻠﻤﻮن، ﻓﮭﺆﻻء ﻣﺆﻣﻨﻮن، ﺑﺄرﻛﺎن اﻹﺳﻼم،اﻹﯾﻤﺎن
 ھﺬا ﻟﯿﺲ ﺑﺼﺎﻟﺢ، أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﮫ،ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﮫ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر
(2007  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ9 ،" " اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ja, ärade schejk, men det går också att låta
djävulen underordnas människan. Ibn Taymiyya talade om
al-Hallaj, den berömda mystikern, som hade djävlar som
tjänade honom. Är detta rimligt? Varför slog Ibn Taymiyya
(Guds nåd över honom) fast det rörde sig om djävlar trots att
sufierna talade om heliga mäns mirakel?
Omar Sulayman al-Ashqar: Det är skillnad mellan mirakel
som härrör från Gud, den Allsmäktige, och djävulens
förmyndarskap. De här är nära den Barmhärtige, de där är
nära djävulen. Och det är känt vilka som folket nämnt.
Somliga människor trodde gott om dem [de som är nära
Djävulen], deras historia, deras brödraskap, hur de stal från
människor, begick synder och överträdelser, deras list;
många av dem var kända av de skriftlärda. Jag vill inte
namnge, det är känt bland de skriftlärda att dessa inte är nära
Gud, den Allsmäktige. Det väsentliga i ett förmyndarskap:
”Helt visst skall de som är nära Gud aldrig känna fruktan och
ingen sorg skall tynga dem” 24 är två saker: att de trodde och
24
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fruktade Gud. Om de erfar mirakel utan att tro, utan att frukta
Gud, utan att följa islams regelverk, är de inte nära Gud, den
Allsmäktige. De som är nära Gud är hängivna tron, hängivna
islam, de rättar sig efter trons pelare, efter islams pelare.
Dessa är troende, muslimer. Rättar man sig inte sig efter
detta, och man erfar vissa saker, [då] är det djävulens verk.
Det är inte lovligt.
(Sharia och livet, ”Djävulen i Koranen och folktro”, 9
september 2007)

Detta kritiska inslag om berömda muslimska mystiker underförstår att det
finns mystiker som i sin andliga träning, stränga återhållsamhet och
passionerade gudskärlek gått över gränsen för vad som anses vara förenligt
med sunnitisk teologi generellt (Elias 2003, 44) och inte minst beträffande
wasatiyya.

4.1.1.7 Påstridiga shiiter
En kategori av ”den andre” berör ett mycket känsligt ämne som har att
göra med vissa shiitiska kretsars benägenhet att förolämpa profetens
följeslagare. Problemet bottnar i frågan om vem som är den rättmätiga
efterträdaren till profeten Muhammad. Shiiterna räknar Ali ibn Abi Talib
(d. ca 661) och dennes manliga ättlingar samt profetens dotter, Alis hustru
Fatima, som det muslimska samfundets legitima ledare. Sunniterna å sin
sida menar att ledaren, det vill säga kalifen, skulle utses på grundval av
personlig duglighet och respekt för sunna (Munson 1988, 16ff). Denna
schism i islams tidiga historia utgör således den ideologiska bakgrunden
till det som al-Qaradawi fördömer, nämligen förolämpningen av profetens
följeslagare (Sharia och livet, 7 oktober 2007):
 ﯾﻘﻮل ﻣﺎذا ﻋﻦ ﺷﺘﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻧﻌﻢ؟:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ، ﺷﺘﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
، ﺷﺘﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، طﺒﻌﺎ، ﯾﻌﻨﻲ، ﺷﺘﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ذﻛﺮه اﻟﻌﻠﻤﺎء:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
ﯾﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮاﻹﺛﻢ وأﻧﺎ ذﻛﺮت ھﺬا ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ
،اﻟﻤﺬاھﺐ وذﻛﺮت ﻣﺒﺎدئ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺸﺮة ﻓﻰ ھﺬه وﻣﻨﮭﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺳﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﺐّ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،ھﺬا أﻣﺮ ھﻮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ
 ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻔﻈﻮا ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ورووا ﻟﻨﺎ،ﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ھﻢ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول
 َﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ؟ ھﻢ،اﻟﺴﻨﻦ وھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﺘﺤﻮا اﻟﻔﺘﻮح
 ﺧﯿﺮ اﻟﻘﺮون ﻗﺮﻧﻲ ﺛﻢ، ھﻢ ﺧﯿﺮ اﻟﻘﺮون اﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎءت ﻓﯿﮭﻢ اﻷﺣﺎدﯾﺚ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
َاﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﻮﻧﮭﻢ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ذﻛﺮھﻢ اﻟﻘﺮآن ﯾﻌﻨﻲ }واﻟﺴﱠﺎ ِﺑﻘُﻮنَ اﻷ َ ﱠوﻟُﻮنَ ﻣِ ﻦ
ﻲ ﱠ
{ُﻋ ْﻨﮫ
َ ورﺿُﻮا
َ ُ�ا
ِ ﺎن ﱠر
َ ْﺎر واﻟﱠﺬِﯾﻦَ اﺗﱠﺒَﻌُﻮھُﻢ ﺑِﺈﺣ
ٍ ﺴ
َ ﺎﺟ ِﺮﯾﻦَ واﻷَﻧ
ِ اﻟ ُﻤ َﮭ
َ ﻋ ْﻨ ُﮭ ْﻢ
ِ ﺼ
َ ﺿ
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ﯾﻌﻨﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﻌﻮھﻢ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﮭﻢ ھﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ
اﻷﺷﯿﺎء
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ7 ،2  اﻟﺠﺰء،" " ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthamn Uthamn: Vad säger han om förolämpningen av
profetens följeslagare?
Yusuf al-Qaradawi: Vad?
Uthman Uthman: Förolämpningen av profetens följeslagare
(Gud är nöjd med dem).
Yusuf al-Qaradawi: Förolämpningen av profetens
följeslagare har nämnts av de skriftlärda, det vill säga,
förstås, förolämpningen av profetens följeslagare är en av
de större förseelserna och jag har nämnt detta i min bok
”Dialogens principer och att bringa försoning mellan
rättsskolorna”. Jag nämnde tio principer i fråga om detta,
varav en handlade om att undvika att förolämpa profetens
följeslagare. Detta är en av de allvarligaste saker som finns
mellan oss och shiiterna, [nämligen] förolämpningen av
profetens följeslagare, eftersom profetens följeslagare utgör
den främsta försvarslinjen, de har lärt sig Koranen utantill
åt oss, berättat om profetens normerande sed och de har lett
erövringståg. Vem har spridit islam till hela världen? Det är
profetens följeslagares. De är den bästa generationen om
vilken många hadith har berättats. De bästa [muslimerna] är
de i min generation. Därefter de som efterträder dem. Det
är [profetens följeslagares] som Koranen omtalar:
”Föregångsmännen, [de första] av dem som utvandrade och
de första av hjälparna, och de rättsinniga [människor] som
följde i deras spår – Gud är nöjd med dem och de är
nöjda” 25. Det vill säga även de som följt [profetens
följeslagare förtjänar respekt]. Hur mycket mer skall
profetens följeslagare då inte förtjäna? Därför är
förolämpningen av profetens följeslagare en av de
allvarligaste sakerna.
(Sharia och livet, ”Takfirs fitna”, del II, 7 oktober 2007)

4.1.2 Sammanfattning
När gästerna i Sharia och livet avbildar ”den andre” avser de i första hand
”den västerländske andre”. Inte desto mindre är andrefiering en social
praktik som betecknar grupper såväl som värdenormer och erfarenheter

25
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oavsett geografisk hemvist (Eco 2012, 1ff). ”Den andre” kan således också
vara hemmahörande inom umma, dock utan att tillhöra det islamiska
samfundets huvudfåra.
Följande är de kategorier av ”den andre” inom umma som Sharia och
livets gäster identifierat och kritiserat:
1) Lättledda muslimer, främst unga män som saknar religiös bildning
och därmed är föremål för manipulering.
2) Högmodiga muslimer vilka överbetonar de yttre formerna av sin
fromhet och visar starka tendenser att isolera sig från omvärlden.
3) Anhängare av takfirläran som politisk handling och teologiskt
fenomen. Programgästernas kritik av takfirister bottnar av allt att
döma i en rädsla för socialt kaos, något som den politiska eliten i
regionen också fruktar (Roy 2004, 58).
4) Västindoktrinerade muslimer som av gästerna i Sharia och livet
anklagas för att till de egna länderna förmedla och förankra sociala
och kulturella värden som är förhärskande i Väst.
5) Anhängare av islamisk mystik och folkreligiositet vars
fromhetsyttring enligt programgästerna anses strida mot profeten
och de rättledda kalifernas normerande sed, sunna.
6) Påstridiga shiiter som inte drar sig för att förolämpa profetens
följeslagare, ett fenomen som egentligen bottnar i en avvikande
syn på hadith mellan sunniter och shiiter, något som i sin tur
hänvisar till den grundläggande frågan om identitet på den
muslimska gemenskapens legitima ledare.

Således kan man påpeka att diskursen om ”den andre” inom
umma avsåg ett antal kategorier av människor vars
världsbild eller människosyn inte delas av Sharia och livets
gäster. Somliga har uttryckligen kritiserats i wasatiyyas
namn, andra inte.
Genom att anta en pragmatisk hållning gentemot nuvarande
makthavare samt identifiera och kritisera vissa inhemska
gruppers ideologiska eller teologiska tankegods, vilka delvis
inkluderar inslag av politiskt våld, bidrar Sharia och livets
gäster till att bevara den rådande maktordningen i regionen.
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4.2 ”DEN ANDRE” UTANFÖR UMMA
Sharia och livets bild av ”den andre” avser primärt ”orientalens” syn på
västerlandet. En central fråga härvidlag är huruvida Sharia och livets tal
om ett särskilt arabisk-muslimskt kulturkomplex artikuleras med hjälp av
fasta och förhärskande föreställningar om västvärlden och västerlänningen
som ”den andre” eller görs det försök som utmanar dessa stereotyper.
Annorlunda uttryckt, speglar gästernas framställningar av ”den andre” i
Sharia och livet en rigid eller en människosyn som är dynamisk och
öppnar för dialog och självkritik?
Observera att länder som Ryssland, Kina eller kontinenter som Afrika eller
Asien knappast är omtalade i Sharia och livet.

4.2.1 TEXT
En kort presentation av den mångtydiga termen kolonialism kan vara på
sin plats i samband med Sharia och livets tal om ”den andre”.
Kolonialismen för tankarna till en stats territoriella och ekonomiska
expansion. I de erövrade folkens världsåskådning och inte minst i den
muslimska världen betraktas kolonialism som ett högst levande fenomen
som innebär en ekonomiskt, militärt och teknologiskt präglad
dominansstruktur (Khalidi 2004, 152ff). Det är främst USA:s dåvarande
närvaro i Irak och Afghanistan som tas till intäkt för att understryka att det
egentligen inte råder någon skillnad mellan klassisk och modern
kolonialism i den meningen att även den senare omfattar direkt territoriell
kontroll utöver politisk dominans och ekonomisk exploatering (Khalidi
2004, 152ff). Inträdet av den industrikapitalistiska fasen av
kolonialismens era, det vill säga i slutet av 1700-talet och närmare bestämt
i samband med Napoleons invasion av Egypten 1798 (Cleavland &
Bunton 2009, 65) utgör om än inte explicit den idéhistoriska ramen till
Sharia och livets antikoloniala diskurs.26
En viktig del av Sharia och livets antikoloniala diskurs kan vidare belysas
genom den språkvetenskapliga termen semantisk täthet. Semantisk täthet
går att beskriva som en form av uteslutningsmekanism där en avbildad
kategori jämställs med någon av dess aspekter på ett sätt som får kategorin
och aspekten att framstå som varandras förutsättningar. Jørgensen och
Phillips (2000, 171) förklarar semantisk täthet som ”de tyngdpunkter som
Gästen Imara talar exempelvis om ”de moderna västerländska erövringstågen”
(Sharia och livet, 21 oktober 2007).

26
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finns i våra kategorier”. Exempelvis när det gäller kategorin ”familj”
ligger vanligtvis den semantiska tätheten kring ”heterosexuell”. Vad det
rör sig om här är en form av betydelsefixering som begripligt nog kan visa
sig vara problematisk för de par som definierar sig som familj men likväl
inte känner igen sig i den diskursivt konstruerade kategorin ”familj”. Att
semantisk täthet inbegriper en politisk botten i det att den kan tolkas som
ett utövande av makt förklaras av ett annat exempel ur vardagen.
Homosexuella par påminns då och då om deras ”oegentliga” familjestatus
i samband med att flera kristna samfund i Sverige fortfarande förbehåller
vigselrätten
åt
heterosexuella
par
(äktenskapsoch
partnerskapsutredningen 2007, 367).

4.2.1.1 Väst mer än ett hot
Nämnas bör att i diskursteoretiska sammanhang betecknar ”den andre”
begrepp eller fenomen som är svåra att beskriva på ett uttömmande sätt,
exempelvis ”kolonialism”, ”Väst”, al-manāhij al-fikriyya l-gharbiyya
(” اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔdet västerländska paradigmet”), ”Amerika” etc.
Dessa begrepp, som förekommer i Sharia och livet som ersättning för ”den
andre” och vilka används som subjekt som kan agera inom ett konkret
historiskt, socialt och fysiskt sammanhang, avslöjar egentligen
avsändarens föreställningar om ”den andre”. Exempelvis manẓūmāt alqiyam al-gharbiyya ( ”ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔdet västerländska
värdeparadigmet”) invaderar världen och upphäver de handelsrelaterade
skyddstullarna” (Sharia och livet 21 oktober 2007).
Med begreppet ”Väst” avses förmodligen ett stort antal politiskt,
ekonomiskt och militärt samarbetande stater från Västeuropa och
Nordamerika. Vad för slags ”erövring” det är frågan om förklaras särskilt
av den undertext som medvetet eller omedvetet är inbegripen i samtalet
om”[den muslimska] identitetens diskurs” (21 oktober 2007) mellan
debattören Imara och programledaren Uthman.

4.2.1.1.1 Väst som hot mot identiteten
Avsnittet om ”Identitetens diskurs” utgår inledningsvis från att islamisk
identitet är något som enligt presentatören Uthman tatajallā fῑ l-dawla wa
l-sharīca wa tafāṣīl al-ḥayāt al-yawmiyya ( ﺗﺘﺠﻠّﻰ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
” اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔsynliggörs via staten, sharia och vardagslivets detaljer”).
Därmed antyder Uthman att de muslimska medborgarnas kollektiva
självbild delvis konstitueras av de olika nationalstaternas tolkning av
islams lärosatser och handlingsregler. En annan minst lika viktig faktor
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som påverkar den egna gemenskapens bild av sig själv är avbildningen av
”den andre” som i dominerande fall förknippas med ”Väst”:
 اﻟﺴﺆال دﻛﺘﻮر ﯾﻌﻨﻲ ھﻞ ﻻ ﯾﺰال ھﺬا اﻟﻐﺮب اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ﯾﮭﺪد اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻵن؟
 زادت ﻣﺨﺎطﺮه وزادت ﺗﮭﺪﯾﺪات ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة.
 ﻛﯿﻒ ذﻟﻚ؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺧﯿﺎرات، ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻏﺰو ﻓﻜﺮي:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
 ﯾﻌﻨﻲ أﻧﺖ،ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ أﻣﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﮭﻨﺎك اﺟﺘﯿﺎح
 ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ،اﻟﻨﮭﺎرده ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
أﻧﮭﺎ ﺗﺰﯾﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" " ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthamn Uthman: Frågan doktor är huruvida Väst som du
talar om alltjämt hotar identiteten?
Muhammad Imara: Dess faror har stigit och dess hot har
stigit i skuggan av globaliseringen
Uthman Uthman: Hur kommer det sig?
Muhammad Imara: Före globaliseringen fanns det en
intellektuell invasion, men vi kunde ändå välja mellan piska
och morot, medan i skuggan av globaliseringen råder
erövring; vi befinner oss nu i det Västerländska paradigmets
era. Det västerländska värdeparadigmet invaderar världen
såväl som upphäver de handelsrelaterade skyddstullarna
vad beträffar ekonomi
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21 oktober 2007)

I inledningen till episoden om ”Identitetens diskurs” påpekar gästen
Imara att muslimernas behov av att skydda och bevara sin identitet
varierat under årens lopp. Korstågen hade exempelvis enligt Imara
ringa effekt på muslimernas världsbild och handlingar till skillnad från
”det västerländska anfallet” som har ägt rum i modern tid och som
enligt Imara har fört med sig ”upplysningstanken med kanonen” samt
”den industriella revolutionen och krutet”. Imara medger att den
moderna tidens kunskapstradition i Väst är överlägsen den egna
gemenskapens:
 دﻛﺘﻮر ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة ﻓﻜﺮة اﻟﮭﻮﯾﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
، اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ھﺬا اﻵﺧﺮ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ظﮭﻮر اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ
،وھﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﮭﻮﯾﺔ وإﻟﻰ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ؛ ﺑﺮأﯾﻚ دﻛﺘﻮر
ھﻞ ﻻ ﯾﺰال ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ؟
 ﻷﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ، ﻧﻌﻢ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
 ﯾﻘﻮل أﺳﺎﻣﺔ،اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮫ ﻓﻜﺮ ﯾﮭﺪد ھﻮﯾﺘﻨﺎ
أﺣﺪ اﻷﻣﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إن اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﻢ ﻻ ﻓﻀﯿﻠﺔ ﻟﮭﻢ
ﺳﻮى اﻟﻘﺘﺎل وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻘﻼع اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻟﻢ
 إﻧﻤﺎ اﻟﻐﺰوة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺟﺎءت ﺑﻔﻜﺮ،ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك أﺛﺮ
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 ﺟﺎءت ﺑﻔﻜﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ،اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻓﻊ
 إذا ً ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻐﺰوة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﺎ ﯾﮭﺪد،اﻟﺒﺎرود
ھﻮﯾﺘﻨﺎ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﻞ ھﻮ اﻟﺬي
... ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎ
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" "ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthamn
Uthman:
Doktor,
en
av
anledningarna till identitetstanken och strävan
att bevara den är förekomsten av den
västerländske andre. Rädslan för ”den andre”
medförde behovet att bekräfta och förstärka
identiteten. Vad är din åsikt doktor, har vi
fortfarande problem med ”den andre”?
Muhammad Imara: Ja, därför att när den
västerländske andre dök upp i samband med
korstågen, hade han tankar som kunde hota
vår identitet. En av de islamiska härförarna,
Osama, säger att korsfararna är som djur, de
har inte någon annan merit än att slåss. Därför,
när korsfararnas fästningar försvann,
upphörde alla spår. Å andra sidan kom det
moderna
västerländska
anfallet
med
upplysningstanken och kanonen, det kom med
den industriella revolutionen och krutet.
Således fanns det i Väst i samband med det
västerländska moderna anfallet något som
hotade vår identitet. Under korstågen hade de
inte det, utan det var Väst som hade lärt sig
från oss …
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21
oktober 2007)

Lägg märke till att al-gharb (” اﻟﻐﺮبVäst”) i Sharia och livet har
kommit att knytas så nära begreppet ghazw (” ﻏﺰوräd”, ”anfall”) att
det uppstått en semantisk täthet. Till begreppet ”Väst” hör även nisbaadjektivet al-gharbī (”västerländsk”) och dess femininform, algharbiyya. Substantivet ghazwa (” ﻏﺰوةräd”) är i sin tur femininum av
verbalnomenet ghazw av verbet ghaza (” ﻏﺰاgöra en räd”, ”anfalla”).
Ordet ijtiyāḥ (” اﺟﺘﯿﺎحinvasion” eller ”ödeläggelse”) förekommer också
i texten och är närbesläktat med ghazw.
Värt att notera är att när al-Qaradawi talar om ”erövringen” av
Konstantinopel använder han liksom Imara det arabiska verbet fataḥa
(” ﻓﺘﺢöppna”) för att indikera att det rör sig om en islamisk erövring. I
motsatt fall föredrar al-Qaradawi ett annat verb som har en mer negativ
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klang, nämligen iḥtalla (” إﺣﺘ ّﻞerövra med våld, ”underkuva” eller
”betvinga”) (Sharia och livet, 21 oktober 2007).

4.2.1.1.2 Väst som hot mot islam som trosgemenskap
och som lära
För shiiternas andliga ledare i Libanon, sayyid Muhammad Fadlallah,
är det själva religionen islam som står för måltavla för de politiska
system som förknippas med Väst och som förkroppsligas i ”Amerika”,
det vill säga USA: innahā turῑd tadmῑr al-islām (إﻧﮭﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻹﺳﻼم
”[Amerika] vill förgöra islam”) (Sharia och livet, 18 november 2007):
 ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ أﻧﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣِ ﻦ ﺑﻌﺾ َﻣﻦ ﺣﻀﺮ إﻟﯿﻜﻢ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﻜﺬا ﺣﻮار إﻧﻤﺎ ھﻮ دﻋﺎﯾﺔ أو ﻟﮭﺎ ﺗﻮظﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ
 ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺴﺎءل ﻣﺎ ھﻮ:ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾ ﱠ
ً ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ.ُﻮظﻒ ھﺬا اﻟﺤﻮار ﻟﺨﺪﻣﺘﮫ وﻣﺼﻠﺤﺘﮫ
، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻌﺮب، أن أﻣﺮﯾﻜﺎ،ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ
[ ﺛﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل...] أﻧﮭﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻹﺳﻼم
.أﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﺎول إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ
(2007  ﻧﻮﻓﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،) اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ers eminens, jag har hört att några som
besökte er anser att en inbjudan till en sådan dialog är en
ren propaganda eller har ett politiskt syfte
Muhammad Fadlallah: När vi hör sådana här ord, undrar
vi över den politiska sida som förvaltar denna dialog för att
tjäna sig själv och sitt intresse. Vi känner till ett faktum som
alla vet om, nämligen att Amerika, enligt vad högt uppsatta
arabiska ansvariga berättat för mig, vill förgöra islam [...]
Dessutom iakttar vi att Amerikas sätt att agera i det
avseendet vid mer än ett tillfälle försöker så splitring mellan
sunniter och shiiter.
(Sharia och livet, ”Den inomislamiska dialogen”, 18
november 2007)

I den andra delen av sin medverkan i ”Identitetens diskurs” (Sharia
och livet, 21 oktober 2007) redogör Imara för hur sharia reglerar
relationen mellan muslimen och ”den andre”. Programledaren Uthman
undrade om inte de otaliga hadither som finns till hands och som
förbjuder den troende att efterlikna kuffār (” ﻛﻔّﺎرotrogna”) på något
sätt inskränker muslimens syn på sig själv, varpå Imara svarar med att
citera följande uttryck: ”Sunt förnuft är den troendes rättesnöre
varhelst han finner det”. Det finns dock en begränsning, påpekar
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Imara, nämligen ”att efterlikna präster [kuhhān, egentligen spåmän],
prästämbetet eller att omhulda skriftlärda och munkar istället för
Gud”. Vidare undrar Imara, ”Ska vi likna ”den andre” i att dyrka
mänskliga varelser istället för Gud, vi som annars bekänner oss till
tawhid; ska vi [verkligen] likna ”den andre” i det som motsäger
tawhid?” Härmed syftar Imara dels på den kristna trosbekännelse som
anknyter till Johannesprologen: ”Allt blev till genom ordet, och utan
ordet blev ingenting till av allt som finns till” (Joh 1:3), dels på
följande sura i Koranen: ”De hava tagit sina skriftlärde och sina
munkar till herrar i stället för Gud, och Kristus Marias son likaså”. 27
Det är viktigt, påpekar Imara, att hålla isär det som muslimer delar
med andra på ett mänskligt plan, exempelvis naturvetenskap,
värderingar, moralbegrepp, etc. och det som utgör grundvalen för den
muslimska tron och identiteten (Sharia och livet, 21 oktober 2007).
 ﻧﮭﻲ،[ دﻛﺘﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﻛﺜﯿﻒ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﻜﻔﺎر...] :ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 أﻻ ﯾﻜﺮس ھﺬا ﺑﺮأﯾﻚ، أﻣﺮ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ،ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﮫ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر
ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ؟
 ﯾﻌﻨﻲ أوﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻﺑﺪ أن:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
 أوﻻ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻤﺔ،ﻧﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ واﻹطﻼق
ﺿﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻧﻰ وﺟﺪھﺎ ﻓﮭﻮ أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﮭﺎ
 ﻓﮭﻮ أﺣﻖ ﺑﮭﺎ ﻧﻌﻢ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
[ ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ ﻣﺎﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺮﻓﻀﮫ وﻧﺤﺬر...] :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
 ﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻜﮭﺎﻧﺔ واﻟﻜﮭﻨﻮت ھﻞ ﻧﻘﻠﺪ،ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪه واﻟﺘﺸﺒﮫ ﺑﮫ
اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﮭﺎﻧﺔ واﻟﻜﮭﻨﻮت وﻧﺘﺨﺬ أﺣﺒﺎرﻧﺎ ورھﺒﺎﻧﻨﺎ رھﺒﺎﻧﺎ ﻣﻦ دون
 ھﻨﺎك ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﯾﻌﺒﺪ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ دون ﷲ وﯾﻘﻮل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺒﺸﺮ،ﷲ
 ھﻞ ﻧﻘﻠﺪ،إﻧﮫ ﻣﻠﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء وﺑﮫ ﻛﺎن ﻛﻞ ﺷﻲء وﺑﺪوﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺷﻲء
 ھﻞ ﻧﻘﻠﺪ اﻵﺧﺮ ﻓﯿﻤﺎ، ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ،اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة ﺑﺸﺮ ﻣﻦ دون ﷲ
 إذا ً ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮك،ﯾﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ
واﻷﺧﻼق واﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﮫ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﮭﻮﯾﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" "ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: [...] Doktor, det talas mycket om
förbudet att imitera kuffar, förbud mot att efterlikna
kuffar, påbud om att vara annorlunda än dem och så
vidare. Bidrar inte detta enligt dig till att missgynna
identitetens diskurs?
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At-Tawba (”Ånger”) 9:31
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Muhammad Imara: Först och främst, när vi talar om
sharia måste vi låta bli att generalisera eller vara
kategoriska. Till att börja med säger sharia att sunt
förnuft är den troendes rättesnöre varhelst han finner det,
han är den som förtjänar det mest av alla människor.
Uthman Uthman: Just det, han är den som förtjänar det
mest
Muhammad Imara: [...] men det finns hos ”den andre”
det som vi måste förkasta och varna från att imitera och
efterlikna, ta exempelvis präster och prästerskap. Ska vi
likna ”den andre” i fråga om präster och prästerskap och
omfamna våra biskopar och munkar istället för Gud. Det
finns hos ”den andre” de som tillber människor istället
för Gud och säger om denna människa att han härskar
över allting och att genom honom allting är skapat och
utan honom blev ingenting till. Ska vi likna ”den andre”
genom att tjäna människor istället för Gud? Vi har
tawhid; ska vi likna ”den andre” i det som motsäger
tawhid? Vi bör alltså urskilja mellan vad som hos ”den
andre” är allmänmänsklig visdom, oavsett om det
handlar om naturvetenskaper, värde- och moralparadigm
eller det som är lagligt och olagligt, och det som de
bestående islamiska värdena och den islamiska
identiteten förkastar
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21oktober
2007)

Imaras berättargrepp, hans användning av retoriska frågor kombinerat
med lösa utsagor ur Koranen och Bibeln, ger en illusion av en
autentisk, omedelbar förståelse av de heliga texterna. Som lyssnare
tenderar man att ta till sig Imaras argumentation snarare än att
ifrågasätta den. Att ämnet dessutom är känsligt och komplicerat i det
att det berör Koranens syn på Jesus, gör det inte direkt enkelt för
publiken att inflika en åsikt som avviker från berättarens.

4.2.1.1.3 Väst som kristet missionståg
På frågan om vilka andra hot den muslimska identiteten står inför idag
svarar Imara med ”proselytism” och hänvisar till att de koreaner som 2003
togs som gisslan i Afghanistan var medlemmar i Samuels kyrka som enligt
Imara hör till ”den amerikanska högerns religion”. Koreanernas
målsättning var enligt Imara densamma som hos åttahundra andra
evangelister som fanns med när de amerikanska styrkorna gick in i Irak
2003, nämligen att locka över den inhemska muslimska befolkningen i
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Afghanistan respektive Irak till sina egna samfund. Imara drar därför
slutsatsen att ”den muslimska religionen hotas av evangelisering som till
och med sekulära regeringar [i Väst] står bakom.”( Sharia och livet, 21
oktober 2007).
Imara påpekar att ”den andre” under korstågen strävade efter att ta till sig
”vår kunskap” och ”våra färdigheter”. Emellertid avstår Imara från att
betrakta Väst som något absolut. Att en tidigare islamisk praxis inom
utbildning utgör en förebild för Väst antyder att islam har en autentisk
kunskapstradition och att Väst följaktligen inte bör betraktas som en en
gång för alla given referens (Sharia och livet, 21 oktober 2007). Senare i
programmet påpekar Imara det arabiska språkets svaga ställning i
samhället när han påpekar ”att Israel har återuppväckt ett språk [hebreiska]
varmed det går att undervisa i alla vetenskapliga ämnen” (Sharia och livet,
21 oktober 2007). Anledningen till att vissa länder lyckats bevara sitt språk
medan andra inte har enligt Imara att göra med att den arabiska
intelligentians bildningsideal är formade efter västerländska förebilder
snarare än inhemska (Sharia och livet, 21 oktober 2007).
 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﮭﻮﯾﺔ، ﻟﻮ ﻧﻜﻮن دﻛﺘﻮر أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪا:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﺬه اﻷﯾﺎم؟
 أﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻓﻲ.اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻨﺼﯿﺮ ﺟﯿﻮش دول داﺧﻞ دول ﻟﻠﺘﻨﺼﯿﺮ...:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
 ﯾﺘﺒﻌﻮن ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺻﯿﻤﻞ،ﺼﺮون
ّ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ اﻟﺮھﺎﺋﻦ اﻟﻜﻮرﯾﯿﻦ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨ
 ﺟﺎؤوا ﯾﺠﯿّﻌﻮن اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﺒﯿﻊ ﻋﻘﺪﯾﺘﮭﺎ،اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﯾﻦ اﻟﯿﻤﯿﻨﻲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ
 إذا ً ﻧﺤﻦ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ،ﻟﻘﺎء ﻛﺴﺮة ﺧﺒﺰ أو ﺟﺮﻋﺔ دواء
 ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق دﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺶ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ،اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻨﺼﺮ ﯾﻌﻠﻨﻮن أﻧﮭﻢ ﺟﺎؤوا ﻟﯿﻨﺸﺮوا اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﯾﻘﺪﻣﻮا اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ
 إذا ً اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﮭﺪد ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ دوﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﻋﺎه،ﯾﺴﻮع
 أﯾﻀﺎ، اﻟﺪﯾﻦ ﻣﮭﺪدة، إذاً أﻧﺎ أﻗﻮل اﻟﻠﻐﺔ،ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب
 ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﯾﻤﺴﻚ ﺑﻤﻔﺎﺗﯿﺤﮭﺎ اﻟﻤﺘﻐﺮﺑﻮن، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ً اﻟﺬﯾﻦ ﺻﻨﻌﮭﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﮫ وﺿﺮب ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ وﻓﻖ ﻣﻨﺎھﺠﮫ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ إذا
... ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻣﮭﺪدة
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" "ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Om vi skulle kunna vara mer precisa,
doktor: Vilka faror hotar den islamiska identiteten
nuförtiden?
Muhammad Imara: … religionen, missionen, reguliära
arméer som tågar in i andra länder för att missionera. Visste
du inte att de koreaner som i juli togs som gisslan i
Afghanistan var missionärer som hörde hemma i Samuels
kyrka som räknas till den amerikanska högern. De kom dit
för att svälta de islamiska folkmassorna och få dem att överge
sin troslära mot en brödbit eller en klunk medicin. Alltså står
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vi inför en mission i samtliga länder i den islamiska världen,
däribland Irak. Missionen nådde Irak med hjälp av den
amerikanska armén. Åttahundra missionärer från Kuwait
tillkännagav att de kom för att sprida kristendomen i
Baghdad och erbjuda hjälp i Jesu namn. Alltså är religionen
islam hotad av missionen som representerar en stat i staten
och ombesörjs av de sekulära regeringarna i Väst. Alltså
säger jag att språket och religionen är hotade, kulturen också,
det vill säga västindoktrinering. Vi har kulturella institutioner
som styrs av västindoktrinerade människor som
kolonialismen skapat enligt egna normer och format [de
västendoktrinerade människornas] tankar enligt det egna
paradigmet. Alltså är vår kultur hotad…
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21 oktober 2007)

4.2.1.1.4 Väst som hegemoniskt hot
Ytterligare en tänkare som förtjänar närmare belysning och som tycks dela
Imaras inställning till Väst är Mounir Shafiq. I avsnittet om ”Den
islamiska politiska aktivismen” (11 november 2007) redogör Shafiq för
vad som ser ut att vara en teori om imperialism där mäktiga staters
territoriella och ekonomiska expansion, enligt honom, spelade en central
roll i att bereda marken för den kulturella och intellektuella renässansen i
Europa på 1800-talet. Shafiqs teoribildning försöker dock främst koppla
begreppet Väst till de fattiga ländernas beroende och underutveckling, där
han tycker sig skönja en ojämn maktbalans. Detta illustreras även språkligt
där Shafiq ställer Västs haymana (” ھﯿﻤﻨﺔhegemoni”) mot arabvärldens
tarājuc wa l-inḥilāl wa l-inḥiṭāṭ (” اﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻻﻧﺤﻼل واﻻﻧﺤﻄﺎطtillbakagång,
vittring och fördärv” (Sharia och livet, 11 november 2007).
Enligt Shafiq sträcker sig de militära, ekonomiska, industriella och
vetenskapliga system som är förhärskande i de industrialiserade länderna
långt utanför den arabiska eller muslimska världen, närmare bestämt till
Kina, Indien och stora delar av Afrika. När programledaren Uthman
undrar om inte al-ākhar al-gharbī (” اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲden västerländske andre”)
har gjorts till syndabock som får bära skulden för vad andra (läs araberna)
har förbrutit, svarar Shafiq med att det alls inte är på det sättet. Shafiq
betonar att ”Väst” är ett högst konkret hot. Det består av asāṭīl (أﺳﺎطﯿﻞ
”stridsflotta”), juyūsh (” ﺟﯿﻮشarméer”), amwāl dakhma (أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ
”gigantiska belopp”), intāj (” إﻧﺘﺎجproduktion”), culūm (” ﻋﻠﻮمvetenskap”),
etc. Dessa förmågor, påpekar Shafiq, gör Väst till en global maktfaktor
och det är enligt honom svårt att ”låta bli att märka hur stormakterna leker
med våra öden.”
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ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ﻗﺒﻞ أن ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر أﺳﺘﺎذي اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﺗﺤﺪّﺛﺖَ ﻋﻦ ﺷﺮوط
.ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﺤ ّﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻲ أي ﺷﺮطٍ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط
/.../
ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ :اﻵن ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ ﻣﻨﺬ  200ﻋﺎم ،ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ،ﻣﻨﺬ 200
ﻋﺎم ﻧﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان ﻗﻮى ﻋﺴﻜﺮي اﺧﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻠﺔ اﻟﻐﺮب ،وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻐﺮب،
وﻧﺤﻦ ﻗﺪ دﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻮط ،ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ أﯾﻀﺎً ،ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
واﻻﻧﺤﻼل واﻻﻧﺤﻄﺎط ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،واﻟﻀﻌﻒ ،وھﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻨﺔّ
ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﷲ ﯾﺼﯿﺐ ﻛﻞ اﻟﺪول .ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟ ّﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺼﺮاع ﺗﻤ ّﻜﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ أن
ّ
وﯾﻤﺰﻗﻨﺎ وﯾﻘﯿﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ
ﯾﺒﺴﻂ ﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠﯿﻨﺎ وأن ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﻨﺎ
اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒّﺮت ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎﯾﻜﺲ ﺑﯿﻜﻮ وﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ .إذا ً
ھﺬا اﻟﻈﺮف ھﻮ ظﺮف ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ،ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ﻏﯿﺮ ﻣﺆاﺗﻲ
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :وﻟﻜﻦ أﺳﺘﺎذي اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﻲ داﺋﻤﺎ ً ...
ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ :وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ إذا ﺳﻤﺤﺖ
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ﺗﻔﻀﻞ
ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ :ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻘﻂ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ وإﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب،
وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ .ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻐﺮب ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﻨﺎ،
ﺳﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻨﺪ ،ﺳﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﻦ ،ﺳﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
ﯾﻌﻨﻲ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻧﮭﻮض ﻏﺮﺑﻲ ،وﺑﺄﺳﺎﺳﮫ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﮭﻮض ﻋﺴﻜﺮي ﺛﻢ ﺟﺎء
اﻟﻨﮭﻮض اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺑﺪأ ﯾﺘﻐﺬى ﻣﻨﮫ وﯾﻐﺬﯾﮫ ،وﻧﺤﻦ ..وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ھﻲ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ،وھﺬه ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻈﻦ أﻧﮫ إﺣﻨﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻓﯿﻨﺎ وإﺣﻨﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﻠﻲ اﺑﺘﻠﯿﻨﺎ ﺑﮭﺎﻟﻘﻀﯿﺔ
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :وﻟﻜﻦ داﺋﻤﺎ ً ﻧﺤﻦ ﻧﺠﻌﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ھﻮ داﺋﻤﺎ ً اﻟﺸ ّﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ّ
ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻧﺎ ،ﻧﻌﻠّﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﻧﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ
ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ :وﷲ ﺗﻌﺮف ﯾﺎ أﺧﻲ ،أﻧﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺳﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸ ّﻤﺎﻋﺔ ﯾﻌﻨﻲ أﺳﺘﻐﺮب
ﻛﯿﻒ ﺗﻤﺮ ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ .ﯾﺎ أﺧﻲ اﻟﺸ ّﻤﺎﻋﺔ ﺷﻲء ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪ
ﺗﺜﻘﻠﮫ أﻧﺖ ﺑﺎﻟﺜﯿﺎب ،اﻟﻐﺮب ﻟﯿﺲ ﺷ ّﻤﺎﻋﺔ ،اﻟﻐﺮب ﻓﯿﮫ أﺳﺎطﯿﻞ ،اﻟﻐﺮب ﻓﯿﮫ ﺟﯿﻮش،
اﻟﻐﺮب ﻓﯿﮫ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ،اﻟﻐﺮب ﻓﯿﮫ إﻧﺘﺎج ،اﻟﻐﺮب ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻮم ،ھﺬه اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ
ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷ ّﻤﺎﻋﺔ ،ھﺬه ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ھﺬه ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ داﺧﻠﻨﺎ ،ﻣﺘﺄﺛﺮة ﻋﻠﯿﻨﺎ .اﻟﺬي ﻻ ﯾﻠﺤﻆ ﻛﯿﻒ ﺗﺘﺼﺮف اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ
ﻣﻘﺎدﯾﺮﻧﺎ وأﻗﺪارﻧﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻷوﺿﺎع ،ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻘﻮل ﻋﻨﮫ ﺷﻤﺎﻋﺔ
)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة" ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ" 11 ،ﻧﻮﻓﺒﺮ(2007
Uthman Uthman: Innan vi kommer in på detta ämne, aktade
professorn, talade du om villkor som är måste uppfyllas i det
politiska arbetet men du nämnde inte för mig något av dessa
villkor.
/…/
Mounir Shafiq: Nu i vår verklighet, vi sedan tvåhundra år,
inte enbart hundra år, sedan tvåhundra år lever vi i en militär
maktbalans som tippat till Västs fördel och västerländsk
hegemoni. Vi har gått in i ett skede, som inte var kortvarig
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heller, av tillbakagång, förslappning och fördärv under en
viss period. Och svagheten, denna svaghet, är en av Guds
regler som drabbar alla länder. Således, när kampen
fullbordades, lyckades Väst dominera oss, styra oss, splittra
oss och åstadkomma söndring, i synnerhet i arabvärlden, som
yttrade sig i Sykes-Picot-avtalet och senare avtal. Således,
den här omständigheten är en omständighet där
maktbalansen inte var fördelaktig.
Uthman Uthman: Men, aktade professorn, det vill säga
alltid…
Mounir Shafiq: Förresten, jag skulle snabbt vilja flika in
Uthman Uthman: Varsågod!
Mounir Shafiq: Det här problemet var inte enbart ett
arabiskt och muslimskt problem med Väst, utan det var ett
globalt problem. Det vill säga innan Väst kunde dominera
oss, dominerade den Indien, dominerade Kina, dominerade
stora delar av Afrika. Med andra ord fanns det ett
västerländskt uppvaknande, och i grunden av detta
uppvaknande låg ett militärt uppvaknande, sedan kom det
vetenskapliga uppvaknandet och båda uppvaknandena kunde
befrukta varandra. Och vi följaktligen, vårt problem var en
del av ett globalt problem, och det här är en grundläggande
sak för att vi inte ska tro att problemet bara angår oss och att
det bara är vi som brottas med det här problemet.
Uthman Uthman: Men vi låter alltid den västerländske andre
klä skott för våra tillkortakommanden, klä skott för vår
bakåtsträvan och våra problem.
Mounir Shafiq: Vid Gud, vet du broder, att varje gång jag
hör ordet klädhängare 28, undrar jag hur denna utsaga kan
anammas av många. Du min broder, en klädhängare är ett
passivt föremål som du förflyttar med kläder på. Väst är inte
en klädhängare, väst har stridsfartyg, Väst har arméer, Väst
har stora summor pengar, Väst har produktion, Väst har
vetenskaper; dessa förmågor som vi talar om är ingen
klädhängare, dessa [förmågor] dominerar världsordningen,
dessa [förmågor] har till och med nästlat sig in bland oss och
påverkar oss. Den som inte lägger märke till hur stormakterna
handskas med våra levnadslotter och levnadsöden under

Klädhängare i detta citat betyder i överförd bemärkelse att låta någon klä skott
för andras tillkortakommanden.
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dessa omständigheter kan inte beteckna den [Väst] som
klädhängare.
(Sharia och livet, ”Det islamiska politiska arbetet”, 11
november 2007)

Det är uppenbart att Shafiq (och tidigare Imara) hyser en viss
beundran för Västs kunskapstradition, dock utan att helt anamma dess
giltighetsanspråk. En övergripande tanke hos Shafiq såväl som Imara
är att Väst använder sitt tekniskt vetenskapliga övertag vid sidan av
det militära för att uppnå politiska syften, ett förfarande som de båda
gästerna kritiserar i wasatiyyas namn. Därmed inte sagt att de tolkar
wasatiyya på exakt samma sätt. Wasatiyya för Imara står bland annat
för en medelväg mellan sharia och fiqh medan för Shafiq förknippas
wasatiyya med en form av motstånd mot (den västerländska)
ockupanten (Sharia och livet, 11 november 2007). Shafiq myntar i det
sammanhanget begreppet al-wasaṭiyya l-qawiyya ()اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ
underförstått en wasatiyya som anammar en principfast rättslig och
politisk ståndpunkt utan kompromisser:
[ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﯿﮭﺎ ]ﻣﺎذا:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
. ﻷن اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺶ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ، اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ:ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ
ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أو ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺣﺘﻼل؟
 اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ھﻲ رﻓﺾ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻓﻲ،اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
 ھﺬه اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ،ﺣﺮب داﺧﻠﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺮب أھﻠﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ أو ﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت
 وﻟﯿﺴﺖ ھﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺎھﺰ وﻣﻌﺪ ﺳﻠﻔﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻞ،ﻻزم ﺗﻜﻮن أﯾﻀﺎ ً ﺣﻜﻤﮭﺎ دﻗﯿﻖ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻧﺎ أﻓﮭﻢ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ھﻲ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ.اﻟﺤﺎﻻت
 اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﺘﻄﺮﻓﯿﻦ ھﻮ،ﺗﻄﺮﻓﯿﻦ
ّ  واﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ.ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ واﻟﺨﻂ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻄﺮﻓﺎن
(2007 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ11 ،" "اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: [Vad] avses med wasatiyya
Mounir Shafiq: Den orubbliga wasatiyya, inte den svaga
wasatiyya, eftersom wasatiyya är ett allmänt ord. Det vill säga
vad innebär wasatiyya i Irak eller Palestina där det finns
ockupation? Wasatiyya är att göra motstånd, wasatiyya i en
annan kontext är att vägra använda vapen i ett inbördeskrig, ett
internt inbördeskrig eller vid splittring. Den här wasatiyya är en
fråga som måste prövas noga, det är inte en färdig hållning som
är given på förhand i alla situationer. Således förstår jag
salafism som den rättsliga och politiska linje som
överensstämmer med den rådande verkligheten. Och wasatiyya
är inte en medelväg mellan två ytterligheter, det som bestämmer
de två ytterligheterna är wasatiyya och den rätta linjen och inte
de två ytterligheterna
(Sharia och livet, ”Det islamiska politiska arbetet”, 11
november 2007)
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Till slut finns det skäl att nämna ett stilistiskt drag som Shafiq inte sällan
brukar, nämligen anafor: ”Väst är inte någon syndabock, Väst har
stridsfartyg, Väst har arméer …”. Enligt Kjeldsens konstituerar anafor ett
retoriskt grepp som närmast utestänger publiken från möjligheten att föra
en dialog med avsändaren (Kjeldsen 2008, 225). Genom att rada upp det
som Väst består av, ger Shafiq sken av att han mer än någon annan vet vad
Väst står för. Publiken får därmed intrycket att han eller hon inte kan
tillföra Shafiqs påståenden något nytt. Shafiqs skärande röst, agressiva ton
och självsäkra beskrivningar av det som wasatiyya står för kan knappast
främja dialog. Nämnas bör att Shafiq är den ende gäst i Sharia och livet
som varken refererar till Koranen eller hadith i sina anföranden. Huruvida
detta har att göra med hans bakgrund som konvertit är det dock svårt att
avgöra (Al-Ahram Weekly, 2008).29

4.2.1.1.5 Väst som kulturellt hot
al-Qaradawi motsätter sig i ”Tro och kultur” en särskild typ av
neokolonialt hot, nämligen en kulturell ghazw (anfall). Men till
skillnad mot de islamiska tänkarna Imara och Shafiq förblir alQaradawis ton i samtalet om Väst mindre hetsig. al-Qaradawi
försöker dessutom nyansera sin hållning till Väst genom att
påpeka att till och med ett västerländskt land som Frankrike
försöker bekämpa amerikanska filmers ”erövring” av den
franska vita duken samt att han i princip inte skulle vilja anlägga
ett rättsligt förbud mot det som i folkmun brukar symbolisera
den amerikanska livsstilen, nämligen pizza, hamburgare etc:
 ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ، ﻧﻌﻢ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﯿﻮم ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ أن ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ رﺑﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﺑﻘﻮة
. اﻷﻓﻼم اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ، اﻟﺠﯿﻨﺰ، اﻟﻜﻨﺘﺎﻛﻲ، اﻟﮭﺎﻣﺒﻮرﺟﺮ،اﻟﻤﺎﻛﺪوﻧﺎﻟﺪز
ھﻞ ﺗﺠﺪون ﺣﺮﺟﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ؟
، أي ﻏﺰو، أﻧﺎ ﺿﺪّ اﻟﻐﺰو. طﺒﻌﺎ أﺟﺪ ﺣﺮﺟﺎ وأي ﺣﺮج:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ھﺬا، ﺣﺘﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، أي اﺳﺘﻌﻤﺎر،وﺿﺪّ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
أﺣﺮم أﻛﻞ اﻟﮭﺎﻣﺒﺮﺟﺮ أو اﻟﺒﯿﺘﺰا أو
ّ ا ﻟﯿﺲ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا إن أﻧﺎ.ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﺰو ﻟﺒﻠﺪان
 ﻟﻤﺎذا ﯾﻌﻨﻲ ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺘﺮك أﻛﻼﺗﻨﺎ؟ وﻣﺎﻟﮫ،ﻛﺬا وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ أرى إن ﻛ ّﻞ ﺑﻠﺪ ﺗﺨﺘﺺ
اﻟﻤﺘﺒﻮس واﻟﮭﺮﯾﺲ واﻟﺜﺮﯾﺪ واﻟﻜﺴﻜﺴﻲ واﻟﻔﻄﯿﺮ اﻟﻤﺸﻠﺘﺖ واﻟﺒﺮﯾﺎﻧﻲ؟ وﯾﻌﻨﻲ

Mounir Shafiq: Interview with Amira Howeidy. Al Ahram Weekly 14-20
February 2008, No 884. http://weekly.ahram.org.eg/2008/884/intrvw.htm (20
februari 2014).
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 اﻟﺠﯿﻨﺰ ده، إﻧﻤﺎ ھﻨﺎك أﺷﯿﺎء أﯾﻀﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﺠﯿﻨﺰ،أﻛﻼت إﺣﻨﺎ ﻻ ﻧﺨﺘﺺ ﺑﺄﻛﻼﺗﻨﺎ
ﺴﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﻮرة
ّ  ﯾﺠ،ﺴﺪ اﻟﻌﻮراة
ّ  ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻨﻲ ﯾﺠ،ﯾﻌﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
.اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺘﻰ ﻋﻮرة اﻟﻤﺮأة
 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻀﻔﺎﺿﺎ؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
، إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل، ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺎﻓﯿﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﮫ، ﻟﻮ ﻓﻀﻔﺎض:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ، إﻧﮫ ﻣﺨﺰق وإﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ، طﺮﯾﻘﺘﮫ ھﻜﺬا ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎھﺎ،طﺮﯾﻘﺘﮫ
 ﻓﺄﻧﺎ ﺑﺄﻧﻈﺮ اﻷﻓﻼم اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻷﻓﻼم ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ،ﻟﻠﺮﺟﻞ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
 ﯾﻌﻨﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات وﻗﻔﺖ وﻗﻔﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺿﺪ،وﺗﺤﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻐﺮب ﻧﻔﺴﮫ
 وﻋﻤﻠﻮا ﻟﺠﺎن ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ،اﻷﻓﻼم اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ وﻗﺎﻟﺖ إن ده ﻏﺰو ﻟﻨﺎ وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ
،اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ واﻟﻐﺰو ﻟﺬي ﻛﺎد ﯾﻌﻨﻲ ﯾﻘﺎوم اﻷﻓﻼم اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ
ﻛﺒﻠﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺘﮭﺎ ﺗﻘﻒ ﺿﺪ ھﺬا اﻟﻐﺰو ھﻮ
 ﻓﻨﺤﻦ ﻻ،ﻏﺰو ﯾﻌﻨﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻏﺰو اﻗﺘﺼﺎدي وﻏﺰو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻏﺰو ﺳﯿﺎﺳﻲ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺿﺦ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﺰو
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ja, vi ska prata om det, ärade schejk, det
vill säga att kulturen på något sätt betyder livsstil. Idag finner
vi i våra samhällen att den amerikanska livsstilen kanske har
brett ut sig tack vare McDonalds, hamburgare, Kentucky
[Fried Chinten], jeansen, amerikanska filmer med mera.
Finner ni att det är besvärligt med den här livsstilen i våra
länder?
Yusuf al-Qaradawi: Självfallet gör jag det och det är inte
bara ett besvär vilket som helst. Jag är emot att man anfaller,
vilket anfall som helst, emot kolonialism, vilken kolonialism
som helst, inklusive kulturellt anfall och kulturell
kolonialism. Det här är en sorts anfall av länder. Därmed inte
sagt att jag förbjuder att man äter hamburgare eller pizza med
mera, men jag anser att varje land har sin egen [matkultur].
Varför vill vi överge våra maträtter? Vad är det för fel på
matbūs [kokt kött lagat i ugnen], harīs [kycklingmåltid med
bulgur], tharīd [soppa med bröd, kött och buljong], couscous,
piroger och biryānī [starkkryddad kycklingrätt med bl.a.
yoghurtsås och basmatiris]. Det är maträtter, vi visar inget
särskilt intresse för våra maträtter. Å andra sidan finns det
saker som jeans, det här med jeans, de är sydda på ett visst
sätt som synliggör skönhetsfläck, synliggör till och med
mannens skönhetsfläck och kvinnans skönhetsfläck.
Uthman Uthman: Även om det sitter löst?
Yusuf al-Qaradawi: Om det sitter löst, finns inget förbud
mot dem, de är dock gjorda, sättet man gjort dem, sättet man
gjort dem så som vi sett, de är trasiga. Och [jeansen] är till
och med i förhållande till mannen och i förhållande till
kvinnan, jag tittar alltså på amerikanska filmer, filmer som
innehåller våld, innehåller, även självaste Väst, alltså

129

Frankrike stod för flera år sedan bestämt emot amerikanska
filmer och sade att detta är ett anfall på oss, och det är ett
måste för oss, dem [fransmännen] bilda kommittéer för att
stå emot amerikanska TV-serier. Och anfallen riskerade att
tränga undan genuina franska filmer. Som land försöker
[Frankrike] vara rädd om sig själv och sitt autentiska [arv],
stå emot det här anfallet, det är alltså ett kulturellt anfall,
ekonomiskt anfall, socialt anfall och politiskt anfall. Det är
alltså omöjligt för oss att underkasta oss den här typen av
anfall.
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

al-Qaradawis avbildning av den västerländska kulturen framstår inte desto
mindre som svartvitt, det vill säga uttryckt i dikotomiska termer enligt
följande tankegång: Det som Väst står för är motsatsen till vår värdegrund.
Dikotomi är ett känt retoriskt grepp som också förekommer hos Imara och
Shafiq (Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28 oktober 2007; 11 november
2007). Enligt Kjeldsen (2008, 335f) ger dikotomier i överflöd sken av att
ständigt ny kunskap tillförs det som sägs medan det i själva verket handlar
om att avbilda verkligheten på ett statiskt, förenklat sätt, vilket riskerar att
låsa samtalet och därmed tränga undan möjligheterna till att föra en
konstruktiv dialog med ”den andre”. al-Qaradawi understryker
exempelvis att islamisk anständighet står i bjärt kontrast till den
västerländska kultur som han för övrigt reducerar till en kultur av nakenhet
och [sexuell] avvikelse (Sharia och livet, 28 oktober 2007). Dessutom ger
al-Qaradawis sätt att uttrycka sig på med flera på varandra staplande
huvudsatser i presens sken av att det han säger är allmängiltigt, vilket
ytterligare försvårar förekomsten av en dialog med ”den andre”. Vi
överlämnar ordet till al- Qaradawi:
 ﻻ ﯾﺄﻛﻞ، اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺧﻨﺰﯾﺮا، دي ﻛﻠﮭﺎ آداب إﺳﻼﻣﯿﺔ... :ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ وﻻ ﻟﺤﻢ اﻟﻤﯿﺖ وﻻ اﻟﺪم وﻻ ﻣﺎ أھﻞ ﻟﻐﯿﺮ ﷲ ﺑﮫ وﻻ ﯾﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ
،وﻻ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺨﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻣﻦ ذھﺐ أو ﻓﻀﺔ
 ﯾﻌﻨﻲ ھﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﺸﺮب،إﻧﺎء ﻓﯿﮫ ذھﺐ وﻓﻀﺔ
 ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف إن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﯾﻘﺮ ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮي
ّ  اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ، ﻻ.واﻟﻤﻠﺒﺲ
 اﻹﺳﻼم ھﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ، ھﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮي وﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺸﺎم،اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ھﻨﺎك اﻟﻌﺮي
 ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺸﺬوذ، ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮي،اﻻﺣﺘﺸﺎم
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Yusuf al-Qaradawi: … Allt detta är islamisk anständighet.
En muslim äter inte gris, äter inte griskött, inte kött från
självdöda djur, inte blod eller annat som inte är sanktionerat
av Gud. En [muslim] drinter inte vin och vinflaskan ställs inte
på bordet hos en muslim. Han äter inte på en bricka av guld
eller silver, [använder] inte tillbringare av guld eller silver.
Med andra ord förekommer det särskilda begränsningar i
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sätten att äta, dricka och klä sig. Nej, muslimen anammar inte
nakenhetsfilosofin. Vi vet att i den västerländska kulturen
förekommer nakenhet. Det finns en nakenhetskultur och en
anständighetskultur. Islam är anständighetens kultur, den
accepterar varken nakenhet eller [sexuell] avvikelse (Sharia
och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

Till slut bör al-Qaradawis avbildning av den västerländska kulturen som
moraliskt förfallen och ett hot av något slag emellertid inte sammanfatta
den egyptiske predikantens övergripande hållning till västvärlden. Snarare
är det så att i al-Qaradawis ögon väcker västvärlden både beundran och
avsky. al-Qaradawi medger nämligen att Västs kunskapstradition i modern
tid är överlägsen, vilket inte minst visar sig genom engelska språkets
starka ställning i världen (Sharia och livet, 4 november 2007 och 28
oktober 2007).

4.2.1.2 ”Amerika”:
mellan
lagbundenhet

ambivalens

och

I föregående avsnitt har vi sett att identifieriandet av Väst med olika sorters
hot har genererat ett relationsmönster som hade relevans för
programgästernas syn på ”den andre” och den egna gemenskapen. I
följande diskussion är det framför allt ”Amerika” (läs USA) som står i
fokus. USA är det land som gästerna i Sharia och livet oftast riktar kritik
mot och förväxlar med Väst (se bl.a. Sharia och livet, 21 oktober 2007, 28
oktober 2007 och 18 november). Vilka (fiende)bilder tecknar Sharia och
livets gäster om USA och vad säger denna teckning om viljan till dialog
och självkritik i programmet?
Två tendenser kännetecknar som jag ser det bilden av USA i Sharia och
livet: 1) ambivalens, det vill säga att en del av kritiken mot USA inbegriper
både beundran och avsky, och 2) lagbundenhet, underförstått att det är ett
slags naturlag att framställa USA som fiende. Se exempelvis avsnitten om
”Djävulens roll i Koranen” (Sharia och livet, 9 september 2007), ”Det
okända och kunskapen om framtiden” (Sharia och livet, 4 november 2007)
och ”Den inomislamiska dialogen (Sharia och livet, 18 november 2007).

4.2.1.2.1 Ambivalens
I avsnittet om ”Det okända och kunskapen om framtiden” får gästen alQaradawi en fråga om inte jordskalv och naturkatastrofer delvis är ett
uttryck för Guds vrede (Sharia och livet, 4 november 2007). al-Qaradawi
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konstaterar att jordbävningar är en av Guds sanktioner och påpekar att
naturfenomen kan vara en påminnelse om uppståndelsen eller ett tecken
på människans bräckliga, handfallna natur. Al-Qaradawi fullföljer sin
tankegång genom att understryka att inte ens Amerikas ﻗﻮة
ّ (quwwa,
”styrka”, ”makt”) jabarūt (” ﺟﺒﺮوتvälde”) och ṭughyān (” طﻐﯿﺎنtyranni”,
”förtryck”) kan stå emot naturens härjningar:
 ھﺬا اﻟﻜﻼم ﯾﺤﺘﺎج، ﻻ ھﻮ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺰﻻزل إﺣﻨﺎ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ھﻲ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﷲ وﻗﺪ، أﺣﯿﺎﻧﺎ،إﻟﻰ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻞ اﻟﺰﻻزل ﻋﻘﺎﺑﺎ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم
ﺖ
ِ َﺻﺎﻟﺤﯿﻦ وﻗﻮم طﺎﻟﺤﯿﻦ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎﻣﺔ }إذَا ُز ْﻟ ِﺰﻟ
ض ِز ْﻟﺰَ اﻟَ َﮭﺎ{ ﱠ
ﻋﻈِ ﯿ ٌﻢ{ وﺗﺬﻛﯿﺮ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﻌﺠﺰھﻢ أﻣﺎم
ُ اﻷ َ ْر
َ ﻋ ِﺔ َﺷ ْﻲ ٌء
َ }إن زَ ْﻟﺰَ ﻟَﺔَ اﻟﺴﱠﺎ
ھﺬه اﻟﻘﺪرة اﻹﻟﮭﯿﺔ وﺑﯿﺴﻤﻮه ﻏﻀﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ إﻧﻤﺎ ھﻮ ده ﺷﻲء أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
ﯾﺬﻛﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺠﺰه ﺷﻮف ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ واﻷﺷﯿﺎء دي أﻣﯿﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﻮﺗﮭﺎ
وﺟﺒﺮوﺗﮭﺎ وطﻐﯿﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﻘﻒ أﻣﺎم ھﺬه اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ ﻋﺎﺟﺰة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن
ﺗﺮدھﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ وﺗﺘﺮﻛﮭﺎ ﺑﺘﺤﺎول ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرھﺎ إﻧﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ
(2007  ﻧﻮﻓﺒﺮ4 ،" "اﻟﻐﯿﺐ وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Yusuf al-Qaradawi: Nej, alltså jordbävningar, vi har talat
om [jordbävningar] tidigare, det här talet behöver förklaras i
detalj. Alla jordbävningar är inte ett straff. Ibland är
jordbävningar så att säga en av Guds sanktioner. De kan
inträffa i muslimers länder och de kan inträffa i intemuslimers länder, de kan inträffa där det bor hederligt folk
och ett ohederligt folk. Ibland kan [jordbävningar] påminna
om uppståndelsen: ”När jorden skälver i sitt [sista] skalv” 30;
”Den yttersta stundens omskakande händelser kommer att bli
en svår prövning” 31, påminna människorna om deras
hjälplöshet inför denna gudomliga makt som de kallar
naturens vrede. I själva verket är det något som är mäktigare
än naturen som påminner människan om sin hjälplöshet. Ta
tsunamin och liknande saker. Amerika, trots dess makt, välde
och tyranni i världen står hjälplöst inför dessa flodvågor, kan
inte hämma dem, kan inte, låter [flodvågorna] följa sin gång,
försöker reducera dess effekter. [Amerika] kan dock inte
hindra [flodvågorna].
(Sharia och livet, ”Det okända och kunskapen om
framtiden”, 16 sept. 2007)

Genom att jämföra naturfenomen med USA:s ”förtryckande” och
”överväldigande” makt avslöjar al-Qaradawi en beundran och avsky som
på något sätt påminner om Shafiqs tal: ” Väst har arméer, Väst har
30

Al-Zalzalah (När jorden skälver) 99:1

31

Al-Hadjdj (Vallfärden) 22:1

132

vetenskaper … Väst har stridsfartyg, Väst har produktion” (Sharia och
livet, 11 november 2007) samt Imara: ”det moderna västerländska anfallet
[kom] med upplysningstanken och kanonen, det kom med
industriproduktionen och krutet” (Sharia och livet, 21 oktober 2007).

4.2.1.2.2 Lagbundenhet
I ett samtal om djävulens roll i Koranen påpekar al-Ashqar bl.a. att
djävulens närvaro bland människor medför något gott så tillvida att
människorna tvingas lära känna sin fiende. al-Ashqar förklarar i samma
anda att Amerika idag gör muslimerna till sin fiende, en roll som tidigare
var förbehållen Sovjetunionen. al-Ashqars inlägg avrundas med något som
liknar en levnadsregel: ”Den nation som inte känner till sin fiende, går
vilse” (Sharia och livet, 9 september 2007):
 ﻟﻮ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺸﯿﻄﺎن؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 إﺑﻠﯿﺲ أو اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎن ﯾﻌﺒﺪ، ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ:ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ
ﷲ ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺴﻤﺎء وﻛﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﺨﻠﻖ ﷲ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ وﺧﻠﻖ آدم ﻓﻲ
 ھﺬا اﻟﮭﺪف،ُون{ ﻟﯿﻌﺒﺪوه وﯾﻮ ّﺣﺪوه
اﻟﺠ ﱠﻦ
ِ ُاﻷﺻﻞ }و َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﺖ
َ
ِ واﻹﻧﺲ إﻻﱠ ِﻟﯿَ ْﻌﺒُﺪ
،ﺗﺤﻮل اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ آدم وأﻣﺮ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄن ﯾﺴﺠﺪوا ﻵدم
ّ  ﺛﻢ،اﻷﻛﺒﺮ
( إﻻﱠ73) َﺴ َﺠﺪَ اﻟ َﻤﻼﺋِ َﻜﺔُ ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْﻢ أَﺟْ َﻤﻌُﻮن
َ } َﻓ: ﻗﺎل، وﻓﯿﮭﻢ اﻟﺸﯿﻄﺎن،ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم
ﻋ ْﻦ أ َ ْﻣ ِﺮ
َ َاﻟﺠ ِّﻦ ﻓَﻔَ َﺴﻖ
ِ َِﯿﺲ َﻛﺎنَ ﻣِ ﻦ
َ  }إﻻﱠ إ ْﺑﻠ،{ َِﯿﺲ ا ْﺳﺘ َ ْﻜﺒَ َﺮ و َﻛﺎنَ ﻣِ ﻦَ اﻟﻜَﺎﻓ ِِﺮﯾﻦ
َ إ ْﺑﻠ
ُْ ﻗﺎل ﻟﯿﺶ ﻣﺎ ﺳﺠﺪت؟ َﻟﻢ ﻟ ْﻢ ﺗﺴﺠﺪ؟ }ﻗَﺎ َل أَﻧَﺎ َﺧﯿ ٌْﺮ ِّﻣﻨﮫ،وأﺻﺮ
َرﺑِّﮫِ{ ﻓﺄﺻﺒﺢ
ّ
ﯿﻦ{ ﻓﺮﻓﺾ ﻓﻄﺮده ﷲ ﻣﻦ ﺟﻨﺘﮫ وطﺮده ﻣﻦ
ٍ َﺧﻠَ ْﻘﺘَﻨِﻲ ﻣِ ﻦ ﻧﱠ
ٍ ِﺎر و َﺧﻠَ ْﻘﺘَﮫُ ﻣِ ﻦ ط
، ﻓﺄﻏﻮى آدم، إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺪھﺮ،رﺣﻤﺘﮫ ﻟﻜﻦ أﻋﻄﺎه أن ﯾﺒﻘﻰ ﺣﯿّﺎ إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ
 رﺑّﻨﺎ ﻗﺎل ﻟﮫ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد، أﻏﻮاھﻢ ﺑﺄن ﯾﺄﻛﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة، وﺣﻮاء،ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم
 أﻣﯿﺮﻛﺎ اﻵن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪوة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻌﺪو ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺿﺮوري ﯾﻌﻨﻲ
 اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋﺪوھﺎ، اﻵن ﺑﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺪّو،اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ
ﺗﻀﯿﻊ
(2007  ﺳﺘﻨﻤﺒﺮ9 ،" "اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Om vi frågar oss, ärade schejk, vilken
vishet ligger bakom skapandet av Satan?
Omar Sulayman al-Ashqar: Från begynnelsen som du vet,
dyrkade Iblis eller den store Satan Gud och himlens änglar.
[Iblis] var troende. Gud skapade Satan från begynnelsen och
skapade Adam från begynnelsen för att de ska dyrka Honom
och bekänna Hans enhet: ”Jag har skapat de osynliga
väsendena och människorna enbart för att de skall [känna
Mig och] dyrka mig” 32. Detta var det högsta målet. Sedan

32

Adh-Dhāriyāt (“De som virvlar upp”) 51: 56
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förändrades Satan när Gud skapade Adam och beordrade
änglarna att falla ned inför Adam, frid över honom, däribland
Satan. [Gud] har sagt: ”Därpå föll änglarna ned på sina
ansikten, alla utom Iblis, som [vägrade] av högmod och blev
en av dem som förnekar sanningen” 33; ”Alla föll ned utom
Iblis; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade
sin Herres befallning” 34. Satan vaknade dagen därpå och höll
fast vid sin vägran och [Herren] sade: varför har du inte fallit
ned på knä, varför faller du inte ned på knä?{Iblis svarade:
”jag är bättre än Adam, mig har Du skapat av eld, men honom
skapade Du av lera” 35}. [Iblis] vägrade och Gud fördrev
honom från sitt paradis och visade inte honom barmhärtighet
men tillät att han skulle få leva fram till återuppståndelsens
dag, till tidens ände. [Iblis] frestade Adam (frid över honom)
och Eva, [Iblis] frestade dem att äta från trädet. Vår Gud sade
till honom, det vill säga att förekomsten av en fiende i
människans liv är nödvändig, det vill säga USA var förr
Sovjetunionens fiende, numera gör [USA] muslimerna till
sin fiende. En Umma som inte känner till sin fiende, går vilse
(Sharia och livet, ”Djävulen i Koranen och folktron”, 9
september 2007)

Genom att knyta ”Amerika” till talet om djävulen förvandlar al-Ashqar sin
exegetiska utläggning om djävulens roll och natur i Koranen till politisk
ideologi och detsamma gäller hans kritik av världsliga åskådningar som
socialism och Baathism. Inte desto mindre finns det skäl att betrakta alAshqars kritik mot ”Amerika” som en smula missvisande, eftersom
”Amerika” är ett mångtydigt begrepp som svårligen kan reduceras till en
ideologi. Att ensidigt utmåla ”Amerika” som fiende kan knappast vara
dialogfrämjande:
[ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺸﺮور...]  اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺣﻘﯿﻘﺔ، ﺷﻮف، ﻻ:ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ
 ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺒﺪون اﻷﺻﻨﺎم، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ، ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺨﺎﻟﻒ،واﻵﺛﺎم
، ھﺬه ﻛﻠﮭﺎ اﺧﺘﺮاﻋﺎت أوﻟﯿﺎء اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺲ واﻟﺠﻦ، ﺑﻌﺜﯿﺔ ﻛﺬا،اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ
واﻟﺸﯿﻄﺎن ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﺎﻟﺸﯿﻄﺎن ﻛﻞ اﻟﺸﺮور
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺤﺒﮭﺎ
(2007  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ9 ،" "اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Omar Sulayman al-Ashqar: Nej, ser du, Satan är något
verkligt […] Satan är källan till ondskan och synden. Allt
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Al-Ḥidjr (“Förbjuden”) 15: 30
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Al-Kahf (“Grottan”) 18: 50
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Al-Acrāf (Urskillning”) 7: 12
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som strider mot, det vill säga metoderna, de socialistiska
avgudadyrkarnas metoder, baathistiska [avgudabilders
metoder] med mera, är Satans anhängares uppfinningar av
människor och djinner. Satan bidrar till frestelse till dessa
saker. Satan älskar allt det onda som finns i världen
(Sharia och livet, ”Djävulen i Koranen och folktro”, 9
september 2007)

Den nu avlidne libanesen schejk Muhammad Fadlallah gästade Sharia och
livet hösten 2007. Fadlallah var en centralfigur för många shiiter runtom i
världen och förmodligen den ende shiitiske lärde som medverkat i Sharia
och livet. Han bjöds in till programmet för att tala om ett kärt ämne, dialog,
i synnerhet den som ägde rum mellan kristna och muslimer (Fadlallah
1994). I Sharia och livet rörde sig dock om al-Ḥiwār al-islāmī l-islāmī
(” اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲDen inomislamiska dialogen”). Samtalet visade
sig innehålla många avbrott. Programledaren Uthman tvingades nämligen
avbryta sin gäst cirka fjorton gånger för att inte tappa tråden i det
uppenbarligen känsliga ämnet om dialogen mellan shiiter och sunniter
(Sharia och livet, 18 november 2007). Avsnittet har av redaktionen till
Sharia och livet fått fem underrubriker, varav den sista Dawr Īrān fī lc
alāqa l-shīcīyya l-sunniyya (” دور إﯾﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ اﻟﺴﻨﯿﺔIrans roll i
relationen mellan shiiter och sunniter”) avslöjar viktiga trådar gällande
Fadlallahs syn på ”den andre”.
Programledaren Uthman undrade inledningsvis över det som skulle hända
den dagen Iran inser att det bästa sättet att bevara sina intressen är att sluta
fred med USA. Hur kommer de shiitiska lärdas reaktion att se ut då?
frågade Uthman. Fadlallah påpekade i sitt svar att de shiitiska lärdas
relation till Iran är allt utom underdånig eller följsam, vilket även gäller
deras inställning till USA som Fadlallah betecknar som mawqif sharcī
istrātījī (ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
”en rättslig och strategisk inställning”), det
ٌ
vill säga baserad på islams lag och därtill oåterkallelig. Motståndet mot
USA tycks i Fadlallahs ögon övergå stormaktspolitikens spelregler och
detta oavsett om Iran för en vänlig politik mot USA eller inte:
 اﻵن إﯾﺮان ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ً ﻓﻲ وﺟﮫ اﻷﻣﺮﯾﻜﺎن، ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 أو ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ، طﺒﻌﺎ ً ھﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ، ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ،واﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ
 ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﺎن، أو اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺘﻐﯿّﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﻮم وآﺧﺮ،اﻟﺪﯾﻨﻲ
 ﻣﺜﻼً ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت وﺟﺪت إﯾﺮان ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك،ھﻨﺎك
 ﻛﯿﻒ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا،ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﻨﻄﺎق؟
 اﻟﻤﻮﻗﻒ. اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﺒّﺪة ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ:ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ
ي ﻣﺮﺟﻌﯿ ٍﺔ
ﺿﺪ أﻣﺮﯾﻜﺎ ھﻮ
ٌ
ّ  ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷ،ﻲ
ٌ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠ،ﻲ
ٌ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺮﻋ
 ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن أﻣﺮﯾﻜﺎ.إﺳﻼﻣﯿ ٍﺔ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل
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ّ
ﺗﺨﻄﻂ
 ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺮﯾﻜﺎ2006  وﺣﺘﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ،ًاﻟﺘﻲ أﯾّﺪت إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪا ً ﻣﻄﻠﻘﺎ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت.ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﻠﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﺳﻮاءا ً ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ
أﻣﺮﯾﻜﺎ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻊ أﻣﺮﯾﻜﺎ
(2007  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ers eminens, nu anammar Iran en hållning
som går emot amerikanerna och sionismen. Den här
hållningen, Iran är förstås i samklang [med den] eller den här
hållningen är i samklang med den religiösa dimensionen.
Den religiösa, läromässiga och politiska bakgrunden
förändras från dag till dag. Vad händer till exempel om Iran
en vacker dag finner att ett samförstånd med den
amerikanska sidan ligger i hennes intresse. Hur skulle de
religiösa auktoriteterna reagera då i det avseendet?
Muhammad Fadlallah: De religiösa auktoriteterna hyllar
inte blint den iranska politiken. Hållningen mot Amerika är
en rättslig och strategisk hållning, i den meningen att det är
omöjligt för en religiös auktoritet vilken som helst att
betrakta [ett samförstånd med amerikanerna] som en positiv
hållning i det avseendet. Vi anser att Amerika stött Israel på
ett oinskränkt sätt och till och med planerade angreppet mot
Libanon 2006 tillsammans med Israel. Därför när vi talar om
de islamiska shiitiska auktoriteterna finner vi alltså inte att de
underordnar sig den iranska politiken, oavsett om den är
vänlig mot Amerika eller om den är emot Amerika
(Sharia och livet, ”Den inomislamiska dialogen”, 18
november 2007)

När programledaren senare i programmet övergick till att prata om alazma l-cirāqiyya ( ” اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔden irakiska krisen”) som han betecknade
som ett öppet sår som resulterat i mord, kaos och skändning av moskéer,
slog Fadlallah fast att roten till Iraks problem var ”Amerika” som
invaderade Irak för att lägga beslag på landets resurser och inte minst
oljan:
 اﻟﺤﺪث. إﻟﻰ اﻟﺠﺮح اﻟﻨﺎزف ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ، ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ّ ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ،اﻟﻌﺮاﻗﻲ
،ﺧﻠﻒ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﯿﺮة وﻋﺪﯾﺪة ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
 ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ؟، ﺣﺘﻰ اﺳﺘُﺒﯿﺤﺖ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و ُھﺪّﻣﺖ،اﻟﻘﺘﻞ
، ﻧﺤﻦ أ ّﻛﺪﻧﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺔ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺮاق ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺣﺘﻼل:ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ
. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،وأن أﻣﺮﯾﻜﺎ ھﻲ ﺳﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
 ]دﺧﻠﺘﮭﺎ[ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ،اﻟﻘﻮة
ّ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
 ﺑﺄﻧﻨﺎ دﺧﻠﻨﺎ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﺟﻨﺮاﻻﺗﮭﺎ أﺧﯿﺮا ً وھﻮ ﺟﻮن أﺑﻮ زﯾﺪ،ﻣﻘﺪّرات اﻟﻌﺮاق
 ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻼل أﺻﺒﺢ.اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻔﻂ
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ﺳﺎﺣﺔً ﻣﻔﺘﻮﺣﺔً ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺻﺒﺢ أﯾﻀﺎ ً ﺳﺎﺣﺔً ﻣﻌﻘّﺪة ً ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺠﺎورة
 ﻷﻧﮭﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد اﻟﺠﯿﺶ،ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودھﺎ
(2007  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Om vi övergår, ers eminens, till det
blödande såret, Irak. Fallet Irak genererade sammanlagt
många, otaliga problem som bland annat resulterade i takfir,
mord, skändning och förstörelse av moskéer. Vad är din
hållning till allt det där [som hänt]?
Muhammad Fadlallah: Vi betonade från början att Iraks
problem är problemet med ockupationen och att Amerika är
kärnan till problemet i Irak på samma sätt som [Amerika] är
kärnan till problemet i Afghanistan. Därför avsåg Amerikas
intåg i Irak från en styrkeposition att kontrollera Iraks
tillgångar. En av dess generaler, John Abu Zayd, sade senast
att ”vi gick in i Irak för oljans skull”. Av den anledningen är
problemet att Irak genom ockupationen blivit en öppen
kontaktyta för all världens underrättelsetjänster, blivit en
komplex kontaktyta för angränsande stater till Irak. [Irak] har
känt sig i en farlig situation på grund av den amerikanska
arméns närvaro vid sina gränser
(Sharia och livet, ”Den inomislamiska dialogen”, 18
november 2007)

Fadlallahs kritik mot USA:s ockupation av Irak saknar inte grunder. Men
när programledaren sa till Fadlallah att somliga tolkat hans inbjudan till
dialog med sunnitiska lärda som ett sätt att skapa uppmärksamhet kring
den egna personen, tycktes Fadlallah tappa tråden i frågan. Den shiitiske
lärde var dock inte sen med att inflika att ”det finns en sanning som vi alla
känner till, nämligen att Amerika … vill förgöra islam”. Istället för att
svara på en fråga om huruvida hans inbjudan till en dialog med sunnitiska
lärda bottnade i en form av självberöm eller inte, fullföljer Fadlallah sin
kritik av USA och avrundar sitt inlägg med att påpeka att ”den muslimska
världen hotas av en amerikansk plan som utformats av neokonservativa
politiker och den sionistiska lobbyn”. (Sharia och livet, 18 november
2007):
 أﻧﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣِ ﻦ ﺑﻌﺾ َﻣﻦ ﺣﻀﺮ إﻟﯿﻜﻢ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ، ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
.اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﻜﺬا ﺣﻮار إﻧﻤﺎ ھﻮ دﻋﺎﯾﺔ أو ﻟﮭﺎ ﺗﻮظﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺎ
 ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺴﺎءل ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ:ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾ ﱠ
ُﻮظﻒ ھﺬا اﻟﺤﻮار ﻟﺨﺪﻣﺘﮫ وﻣﺼﻠﺤﺘﮫ؟ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔً ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ
 أﻧﮭﺎ ﺗﺮﯾﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذَﻛﺮ ﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻌﺮب، أن أﻣﺮﯾﻜﺎ،اﻟﺠﻤﯿﻊ
 ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن ﺣﻠﻒ اﻷطﻠﺴﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط،ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻹﺳﻼم
، ﻛﺎن أﻋﻀﺎؤه ﯾﺘﺴﺎءﻟﻮن ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻌﺪو اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﻧﺤﺎرﺑﮫ،اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ
ً ﻷﻧﮫ ﯾﻤﺜّﻞ ﺧﻄﺮا،وﻛﺎﻧﺖ رﺋﯿﺴﺔ وزراء ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎرﻏﺮﯾﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ ﻗﺎﻟﺖ اﻹﺳﻼم
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 ﺛﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﻼﺣﻆ. وھﻜﺬا واﻓﻘﮭﺎ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم ﺣﻠﻒ اﻷطﻠﺴﻲ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﺎول إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﯿﻦ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻄﻠﻖ ھﺬا اﻟﺤﻮار ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﻘﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ،اﻟﺴﻨﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ
إﻧﻘﺎذ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﻘﺎذه ﻓﻜﺮﯾﺎ ً وإﺳﻼﻣﯿﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن اﻟﺠﺪد واﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ
(2007  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ers eminens, några som besökte er anser
enligt vad jag hört att en inbjudan till en sådan dialog är ren
propaganda eller att man på något sätt vill plocka politiska
poäng på dialogen
Muhammad Fadlallah: När vi hör sådana här ord undrar vi
över den politiska sida som förvaltar denna dialog för att
tjäna sig själv och sitt intresse. Vi känner till ett faktum som
alla vet om, nämligen att Amerika, enligt vad högt uppsatta
arabiska makthavare berättat för mig, vill förgöra islam.
Likaså vet vi att när NATO hade ett möte efter
Sovjetunionens fall, undrade dess medlemmar över den
fiende som måste bekämpas [härnäst], varpå Storbritanniens
premiärminister Margaret Thatcher svarade att det var islam,
eftersom islam representerar ett hot för de västerländska
intressena. Thatcher fick medhåll av NATO:s
generalsekreterare. Dessutom ser vi att Amerikas agerande i
det avseendet vid mer än ett tillfälle gått ut på att så splittring
mellan sunniter och shiiter. Följaktligen, när vi inleder den
här dialogen gör vi det för att rädda det politiska,
intellektuella och religiösa livet i den islamiska världen från
USA:s plan, vilken kontrolleras av de nykonservativa och
sionisterna.
(Sharia och livet, ”Den inomislamiska dialogen”, 18
november 2007)

Fadlallahs ovilja att redogöra för de egna motiven för hans inbjudan till
dialog med sunnitiska lärda tycks inte vara i linje med de självkritiska
reflektioner som han levererar tidigare i programmet, där han hävdar att
muslimernas historieskrivning saknar sakliga grunder, något som enligt
Fadlallah endast delvis förklarar den segdragna konflikten mellan sunniter
och shiiter (Sharia och livet, 18 november 2007). I samtalet om den
irakiska krisen påpekar Fadlallah vidare att ”Amerika vill förgöra islam”,
vilket på många sätt är problematiskt. Vad som gör det här uttalandet svårt
att bemöta, enligt mitt sätt att se, är att islam står för en mängd saker. Är
det muslimernas tolkning av de heliga texterna som åsyftas och i så fall
vilken tolkning? Eller handlar det snarare om muslimernas livshållning
och fromhetsuttryck, vilka skiljer sig stort runtom i världen. Att göra USA
till en ”naturgiven” fiende till islam riskerar i vilket fall att tränga undan
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förmågan till självkritik och reducerar därigenom utrymmet för att föra
fram en konstruktiv dialog med ”den andre”.

4.2.2 Sammanfattning
Utsagorna om ”den andre” utanför umma domineras i Sharia och livet av
en sorts neokolonial retorik där beteckningen ”Väst” spelar en central roll.
Väst används i Sharia och livet som ett samlingsbegrepp för ett antal
militära, politiska och kulturella hot mot den egna gemenskapens identitet,
religion och värderingar och därför måste bekämpas. Programgästernas
hotbilder av Väst rymmer emellertid också en beundran för en
kunskapstradition som man upplever saknas i de egna länderna.
Vid sidan av Väst upptar ”Amerika” en särställning i fråga om Sharia och
livets gästers syn på ”den andre”. ”Amerika” framställs inte sällan i
programmet som en stormakt som har en dold agenda av något slag.
Avbildningen av ”Amerika” som fiende i Sharia och livet kännetecknas
dels av ambivalens, det vill säga rymmer båda beundran och avsky för
”Amerika” som stormakt, dels av lagbundenhet i den meningen att
fiendskapen mot ”Amerika” utmålas som förutbestämd eller ”naturgiven”
och därmed oåterkallelig.
Det finns förstås goda skäl för gästerna i Sharia och livet att kritisera
”Amerikas” eller Västs politiska ambitioner i den egna regionen. Men att
låta den här kritiken överskugga förmågan till självkritik kan knappast
vara konstruktivt vid en eventuell dialog med ”den andre”.
Textanalysen av ”den andre” övergår nu planenligt till en analys på den
diskursiva praktikens nivå.

4.3 DISKURSIV PRAKTIK
En analys av ”den andre” på den diskursiva praktikens nivå omfattar
språkliga såväl som inte-språkliga yttranden. Den förutsätter särskilt en
närmare titt på Sharia och livets programformat. Det sistnämnda
privilegierar nämligen en enda röst, religionsuttolkarens, något som har
relevans för hur ”den andre” avbildas i programmet.
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Sharia och livets diskurs om ”den andre” kännetecknas som nyss påpekats
av att dennes röst är frånvarande 36. Den här gången är det ”den
västerländske andres” tur att bli ”objektifierad” som den islamiska
civilisationens motpol (Fazlhashemi 2005, 44; Eintelman & Piscatori
2004, 89). Med inspiration från bland annat islamforskaren Arkoun går det
att tolka Sharia och livets diskurs om ”den andre” som ett slags omvänd
orientalism med uppgiften att föreslå ett alternativ till de dominerande
koloniala och nationalistiska historieberättelserna (Arkoun 1995, 35ff). En
viktig fråga att ställa är huruvida de institutionella och ideologiska sätten
att avbilda ”den andre” speglar en antagonistisk eller inkluderande
människosyn som ger utrymme för dialog och självkritik.

4.3.1 ”Den andre”
perspektiv

ur

ett

poststrukturalistiskt

Stereotyperna om orientalen som ”den andre”, trög och opålitlig, kan med
fördel förklaras när de ställs i opposition till orientalens motbild, ”den
västerländske andre”. En bärande tanke i detta sammanhang är att språket
anses vara strukturerat kring binära oppositioner, det vill säga bestående
av tecken och ord som ges mening genom implicita relationer av skillnader
och binära kontraster, exempelvis svart/vit, förnuft/känsla, man/kvinna,
etc. (Ikere 2014, 75). Detta innebär att begrepp som presenteras som
antiteser egentligen är beroende av varandra, det vill säga begreppet
”kvinna” får sin mening när det ställs mot begreppet ”man”. Filosofen
Derrida understryker att förhållandet mellan de binära oppositionerna inte
är symmetriskt då det i vanliga fall finns ett led i oppositionen som ges
företräde framför det andra, och ett som är svagare och beroende av det
andra (Ikere 2014, 75). Begreppet ”man” har exempelvis fungerat som
överordnat begreppet ”kvinna”, liksom ”vit” dominerat över ”svart”.
Därmed går det att betrakta binära oppositioner som ett fall av språkbruk
som bidrar till att skapa och upprätthålla sociala hierarkier (Derrida 1995,
158). Det rör sig om ett förenklat eller reduktionistiskt sätt att skapa
mening, vilket inbegriper dolda maktförhållanden (Derrida 1995, 158).
Derrida (1995, 54f) menar vidare att det kritiska förfarande som han kallar
dekonstruktion inte förmår ”avskaffa” språkets binära strukturering, lika

Med undantag för ett fall då shiiternas dåvarande religiösa överhuvud Mohamed
Fadlallah gästade programmet (Sharia och livet, 18 november 2007)
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lite som Foucaults analyser av maktutövning ger något hopp om att vi på
något slutgiltigt sätt skall kunna komma ifrån maktrelationernas
kontaktyta (Foucault 1997, 26). Härmed går det att beteckna
poststrukturalism som en kritisk samhällsteori som saknar utopier om
maktens eller strukturernas fullständiga avskaffande (Jørgensen & Phillips
200, 17f). Sharia och livets bilder av ”den västerländske andre” kan i ljuset
av denna insikt ses som en ”anti-hegemonisk” ansats som söker
destabilisera den binära oppositionen orient/occident.
Vidare innefattar Sharia och livets framställningar av ”den andre” vissa
kunskapsanspråk. al-Qaradawi själv understryker i ”Takfirs fitna” (del II,
7 oktober 2007) att ”Sharia och livet är ”ett [populär]vetenskapligt
program”, i den betydelsen att programmet strävar efter att förmedla
kunskap om islams läror och regelverk på ett lätt och engagerande sätt.
Det är främst jurister, exegeter och idéhistoriker, d.v.s. representanter för
kunskapsinstitutioner som uttalar sig om ”den andre” i Sharia och livet,
därav tilltalen ulama, doktor och callāma (” ﻋﻼ ّﻣﺔframstående rättslärd”).
Dessa tilltal understryker förhållandet mellan kunskap och makt, två
storheter som diskursfilosofen Foucault finner besläktade med varandra
på mer än ett sätt. Makt-vetande-relationer definieras i begreppslig mening
som diskursiva formationer där kunskap betingas av makt och vice versa,
påpekar Foucault i Sexualitetens historia, viljan att veta (Foucault
1980[1976], 115, 134). Enligt Foucault motsvaras varje maktrelation av
en sammansättning av ett kunskapsfält, exempelvis sexualitetens historia;
och omvänt, det går inte att tala om kunskap som inte samtidigt förutsätter
och konstitueras av maktrelationer:
Att sexualiteten har upprättats som ett kunskapsområde beror på
att maktrelationer har uppställt den som möjligt objekt, och
omvänt, att makten har kunnat ta sikte på den beror på att
kunskapstekniker och talprocesser tagit hand om den […]. Vi
ska alltså utgå från vad man skulle kunna kalla ”lokala härdar”
av makt-vetande, till exempel de band som knyts mellan
botgörare och biktfader eller mellan kristen och själasörjare; där
frambringar, under det ostyriga ”köttets” tecken, olika former
av tal – självrannsakan, förhör, bekännelser, tolkningar, samtal
- underkastelseformer och kunskapsmönster, i ett slags
oupphörligt bollande fram och tillbaka. (Sexualitetens historia,
viljan att veta, s.125)

Makt genomsyrar således varje yttrande eller kommunikation som på
något sätt gör anspråk på specialiserad kunskap. Därigenom skapar den
enligt Foucault ”sanningar” i den meningen att den kunskap som
kommuniceras framställs som ”naturgiven” eller självklar (Foucault
2010[1969], Englund & Svensson 2003, 76]. För Foucault går det för
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övrigt inte att tala om någon sanning utanför det mänskliga samtalet.
Annorlunda uttryckt är det inte främst sanning, uppfattad som en
kunskapsteoretisk kategori, som intresserar Foucault, men väl en kategori
”inom” makten där det centrala är hur ”sanningar” skapas och vad det är
som gör att vissa utsagor hålls för sanna medan andra inte gör det
(Foucault 2010[1969], Englund & Svensson 2003, 77).
Den palestinsk-amerikanske litteraturvetaren och politiske aktivisten
Edward Saids bok Orientalism (1979) illustrerar förhållandet mellan
kunskap och makt. Boken anses vara det verk som vände upp och ner på
västerlänningens förståelse av icke-västerländska kulturer genom att visa
hur stereotyper av det främmande och av ”den andre” formade bilden av
Orienten (Beezer & Osborne 2005, 259f). Nu är det omvända på
frammarsch. Sharia och livets bilder av ”den andre” tycks ingå i en
omvänd diskurs, occidentalism, vilket är ett begrepp som beskriver
västvärlden med hjälp av stereotyper som girig, moraliskt dekadent och
blodtörstig (Fazlhashemi 2005, 43f). I denna representationsstrategi spelar
språket en central roll, vilket ovannämnda citat av al-Qaradawi (s. 87) och
Imara (s. 81) bland andra tydligt visar.
Språket skall dock enligt detta perspektiv inte – som annars är brukligt
inom samhällsvetenskaperna – betraktas som en spegel som reflekterar
yttervärlden. Inte heller kan det i enlighet med Foucaults (2010) sätt att
tänka ses och analyseras som ett enkelt uttryck för författarens intentioner.
Det är framför allt själva framställningen av ”den andre” i Sharia och livet,
uppfattad som en meningsfull (social) praktik, som är det centrala. Ett
sådant grepp går under namnet poststrukturalism. Enligt det
poststrukturalistiska perspektivet kan därmed storheter som ”den andre”
eller samhället aldrig skiljas från de betydelser de tillskrivs genom språket
(Englund & Svensson 2003, 73).

4.3.2

Om ”den andres” roll för självbilden

Stuart Hall (1997, 234ff) anser att tendensen att dra en skarp gräns mellan
”vi” och ”de” är nödvändig och farlig av flera skäl, däribland:
1) Språkliga: Lingvisten Saussure ser språket som ett teckensystem som
är strukturerat kring funktionella oppositioner där det betecknade (signifié,
”mental föreställning”) definieras i negativa termer snararare än positiva,
exempelvis ordet ”natur” definieras av att det inte är ”kultur”, ordet ”svart”
betecknar frånvaron av ”vit”, ”liv” frånvaron av ”död” etc. (Saussure
1986[1916], 119). Den här typen av funktionella oppositioner dyker upp
även hos al-Qaradawi när han talar om en ”anständighetskultur i motsats
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till en kultur som präglas av oanständighet och [sexuell] avvikelse”, ”en
dialoginriktad kultur i motsats till en som är konfliktbenägen”. alQaradawi utsaga hänvisar underförstått till västvärlden som härmed
identifieras med dess negativa egenskaper – oanständighet, [sexuell]
avvikelse och konfrontation. (Sharia och livet, 28 oktober 2007). alQaradawis tendens att beskriva den [arabisk]muslimska och västerländska
kulturen som varandras motsatser förmedlar en antagonistisk världsbild
som påminner om den amerikanske statsvetaren Huntingtons tes om The
Clash of Civilisations (2002), där kulturella skillnader utmålas som
potentiella konfliktkällor i världspolitiken.
Enligt Derrida (1995, 363) är det väldigt sällsynt med ”neutrala”
motsatspar, det vill säga par som i regel inte styrs av en relation av
dominans och underordning. När al-Qaradawi talar om en
”anständighetskultur” i motsats till en ”oanständighetskultur”, ”teistisk
kultur” i motsats till ”ateistisk kultur”, ”dialoginriktad kultur” i motsats till
”en kultur som söker konfrontation och krig”, underförstår han bland annat
att västvärlden är moraliskt förfallet, gudlöst och fientligt (Sharia och
livet, 28 oktober 2007). Den egyptiske schejken medger dock i samma
andetag att det engelska språket i motsats till det arabiska ”är världens
huvudspråk i kraft av att det är Amerikas språk” och att ”den arabiskmuslimska kulturen, en gång i tiden världsledande, numera är på väg att
falla sönder” (Sharia och livet, 28 oktober 2007). al-Qaradawis avbildning
av ”den andre” som den egna gemenskapens motsats avslöjar dock både
stolthet över den egna kulturen och en medvetenhet om den egna kulturens
ordnade ställning.
2) Semiologiska: Saussures tankar om att språkvetenskapen är en del av
en mer övergripande vetenskap som skulle studera alla slags tecken,
språkliga såväl som inte-språkliga, banade väg för en socialt präglad
semiologi, grundad på samtalet snarare än på språksystemet (Gripsrud
2002, 80ff, Bakhtin 1991). Mening, menade Bakhtin (1981, 134),
etableras genom det samtal som en människa för med sig själv eller med
andra. Allt som vi säger modifieras således i takt med vår inre dialog eller
interaktionen med andra. Härmed framstår ”den andre” enligt Bakhtin
(1986, 114) som en viktig kugge för att vi ska kunna hantera vår sociala
omgivning och öka vår självförståelse. Det finns emellertid en skillnad
mellan å ena sidan insikten om att ”den andre” är viktig för vår
självförståelse och å andra att låta ”den andre” klä skott för alla våra
tillkortakommanden. Att lägga den egna skulden på ”den andre” kan vara
ett sätt att undkomma självkritik. Och det är precis vad presentatören
Uthman antyder med sin fråga om inte den västerländske andre gjorts till
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syndabock som får bära skulden för vad andra (läs araberna) förbrutit
(Sharia och livet, 11 november 2007).
Bakhtin understryker vidare att ”orden är bebodda”; i dem göms andra ord
(traditioner, genrer, texter (Bakhtin 1981, 328). Det mänskliga samtalet är
helt enkelt mångbottnat eller svårfångat, menar Bakhtin. Språket är inte
statiskt utan förändras i kraft av vårt kontinuerliga behov att tolka det
(Bakhtin 1986, 121). Vad som menas med att vara ”muslim”, ”arab” eller
”iranier” kan exempelvis i enlighet med Bakhtins språkuppfattning inte
kontrolleras av just muslimer, araber eller iranier, utan det är snarare en
förhandlingssak mellan dessa religiösa, etniska, eller nationella
gemenskaper och ”den andre”. Meningsskapandet sker därmed alltid i
relation till något annat, det vill säga mellan jaget och den omgivande
sociala miljön (Bakhtin 1986, 121f). En sådan insikt innebär för Sharia
och livets del att talet om ”vi” och ”de” aldrig kan fixeras för gott. Att tolka
verkligheten med starka ideologiska ögon förstärker, som jag ser det,
känslan av avgrund mellan ”vi” och ”de” och gör det svårt att få till stånd
en konstruktiv dialog med ”den andre” och sig själv.
3) Antropologiska: Kultur uppfattas inom strukturell antropologi som de
meningssystem som ger ordning och inriktning i människors liv (Ferraro
2008, 30). En representant för den här inriktningen är antropologen LéviStrauss. Enligt denne är det närmare bestämt ”skillnaderna” i folkens
sedvänjor, myter, föreställningar, etc. som alstrar mening (Lévi-Strauss
2008, 160). Emellertid kan den här gränsdragningen mellan olika kulturers
yttringar bidra till föreställningen om att kulturer i grunden utgörs av en
motsägelsefri helhet av erfarenheter, seder och moralbegrepp, oberoende
av de agenter som tolkar dem (Fay 1996, 61ff). I Sharia och livet utmålar
exempelvis Imara den ”västindoktrinerade” arabisk-muslimska
intelligentian som alienerad och rotlös, det vill säga stående utanför den
så kallade arabisk-muslimska kulturens spänningsfält (Sharia och livet, 21
oktober 2007). al-Qaradawi i sin tur beskriver vissa tanketraditioner,
sedvänjor och uppförandekoder som dakhīla (” دﺧﯿﻠﺔinkräktande”), det vill
säga hemmahörande i en inte-muslimsk miljö (Sharia och livet, 28 oktober
2007). Därmed antyds att det finns en samstämmig och urskiljbar arabiskmuslimsk kultur som inte låter sig påverkas av eventuella
beröringspunkter med sin västerländska motpart och därmed är
oföränderlig. Det som gör att det är svårt att försvara den här hållningen
är att både al-Qaradawi och Imara var och en på sitt sätt medger att inom
tidig islam upptogs och vidarefördes omgivande kulturers traditioner, och
att impulser från en kosmopolitisk muslimsk miljö fick stor betydelse för
Europas utveckling samt att naturvetenskaperna tillhör de ”allmängiltiga
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disciplinerna” (Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28 oktober 2007). Det
finns anledning här att påminna om al-Qaradawis beskrivning av kultur:
[ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﯾُﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ...:]ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ، ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻵداب،اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن
 وﻣﻦ ھﻨﺎ،وﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﻣﻢ وﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ أﻣﺔ
 ﯾﻌﻨﻲ ھﻲ ﻓﻲ، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺘﺔ،ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
[ أ ّم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ھﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻷدﺑﻲ واﻟﺤﻀﺎرة ھﻲ...:]  ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب،اﻟﺸﺮق
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي واﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Yusuf al-Qaradawi:[…] det vill säga vad som avses med kultur
är allmänbildning men en allmänbildning som hör ihop med livet.
Därför förknippas [kultur] med konst, förknippas med litteratur,
förknippas med livsstilar och olika beteendemönster. [Kultur]
påverkas av nationers ideologier och värderingar som varje
nation bejakar, därav skillnaderna mellan kulturerna. De
renodlade vetenskaperna, naturvetenskap och matematik skiljer
sig inte från varandra. [De renodlade vetenskaperna] finns i öst,
finns i Väst […] Medan kultur berör den kunskapsmässiga och
litterära sidan och civilisation den materiella sidan och
utvecklingssidan
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

I citatet ovan jämställer således al-Qaradawi thaqāfa (” ﺛﻘﺎﻓﺔkultur”) med
allmänbildning i vilken ingår litteratur, konst, människors
uppförandekoder och livsstilar. Val av livsstil och uppförandekod är
emellertid ett eko av samhällets värdegrund och varierar därmed från
nation till nation, till skillnad mot naturvetenskap och matematik som
enligt al-Qaradawi har en allmängiltig funktion såväl i öst som i väst. Vad
beträffar ordet civilisation ( ﺣﻀﺎرةḥaḍāra) tolkar al-Qaradawi det i termer
av samhällets materiella välfärd (Sharia och livet, 28 oktober 2007).
Det är ganska uppenbart att Sharia och livet diskurs om ”den andre” i sin
strävan efter det autentiska och generella utgår från den egna kulturens
homogenitet. Förvisso talas det om lokala variationer i fråga om kläd-,
mat- eller dryckesvanor, men dessa anses dock vara underordnade en så
kallad islamisk uppförandekod som antas gälla varhelst det finns islamiska
samfund (Sharia och livet, 28 oktober 2007). Shafiq medger exempelvis
att det är sant att arabvärldens nationalstater är splittrade i fråga om de
politiska mål de söker uppnå, inte minst i fråga om Israel-Palestina
konflikten, likväl fortsätter han att tala om ”umma” som om den vore en
politiskt och kulturellt sammansvetsad storhet som är oberoende av något
annat för sin existens (Sharia och livet, 11 november 2007). Ett annat, mer
dynamiskt, sätt att förklara vad kultur föreslås av filosofen Fay:
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Cultures are neither coherent nor homogenous nor univocal nor
peaceful. They are inherently polyglot, conflictual, changeable,
and open. Cultures involve constant processes of reinscription
and of transformation in which their diverse and often opposing
repertoires are re-affirmed, transmuted, exported, challenged,
resisted, and re-defined. (Fay 1996, 61).

Den dominerande strävan att avbilda ”den västerländske andre” i Sharia
och livet i ideologiska termer förstärker känslan av ”vi” och ”de”. Ett
sådant förfarande kan knappast öppna för en konstruktiv dialog med ”den
andre”, inte minst för att det ger sken av att den egna gemenskapen är en
koherent och konfliktfri gemenskap.
Men när man inte tar ”den västerländske andre” med i ekvationen blir det
dock lättare för gästerna i Sharia och livet att peka på vissa svagheter eller
konflikter som umma lider av. Programgästernas kritik av ett antal
gruppers fromhetsuttryck och texttolkningar inom umma avslöjar en
självkritisk insikt och ett reflekterande förhållningssätt som många gånger
saknas i mötet med eller diskursen om ”den västerländske andre”.
Ovannämnda semiologiska, lingvistiska och antropologiska perspektiv på
Sharia och livets diskurs om ”den andre” visar att utsagor eller begrepp
som utmålar den arabisk-muslimska eller västerländska kulturen som en
slutgiltig och oföränderlig storhet snarare är att betrakta som
önsketänkande än verklighet. Avbildningen av ”den andre” framstår lika
lite som förståelsen av den egna gemenskapen som en aldrig avslutad
process.
I det här kapitlet har jag analyserat de underliggande teologiska och
ideologiska motiv som gjort att vissa grupper, idéer eller erfarenheter i och
utanför umma av programmets gäster fått beteckningen ”den andre”
medan andra inte. Syftet med analysen var att få kunskap om den här
andrefieringen, vilken delvis sanktionerats i wasatiyyas namn, omfattade
ansatser till dialog, reflektion och självkritik eller om den snarare bidrog
till att reproducera och cementera en bestämd, oföränderlig människosyn
i samhället.
Nu är det dags att rikta blicken mot programgästernas förhållningssätt till
den egna gemenskapens traditioner. Uppfattas traditionen som något
enhetligt och heligt eller ges det utrymme för att ifrågasätta den? Vad
bygger en eventuell kritik av traditionen på? Det är några av de frågor som
kommer att behandlas i nästa kapitel.
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5 Den egna gemenskapens traditioner som
norm och som underlag för kritik
Sharia och livets strävan att framställa den arabisk-muslimska
samhällsmodellen som en förebild omfattar etnocentriska drag.
Programmets grundidé kretsar nämligen kring övertygelsen att islam är en
gudagiven, heltäckande och överlägsen kulturyttring som på olika sätt
präglat den egna gemenskapens traditioner (Sharia och livet, 28 oktober
2007). Hadithexperten Duwaish påpekar exempelvis att det bästa sättet att
tala om religion är att hänvisa till Koranen, där det slås fast att ”den rätta
religionen inför Gud är islam” (al-cImrān [Imrans ätt] 3: 17). Duwaish
tillägger att dῑn rabb al-cālamῑn din fiṭra (” دﯾﻦ ربّ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ دﯾﻦ ﻓﻄﺮةDen
Allsmäktiges religion är en medfödd religion”) (Sharia och livet, 2
september 2007).
Ett tydligt tecken på etnocentrism i Sharia och livet är viljan att betrakta
islams sociala och etiska normer som en referensram för nutida arabiskmuslimska samhällen (Sharia och livet, 28 oktober 2007). Uppfattningen
att den egna tron och kulturens yttringar är de ”rätta” och ”naturliga”
framträder på olika sätt och inte minst i kontrast till andra främmande
kulturer. (se bl.a. Sharia och livet, 21 oktober 2007, 28 oktober 2007 och
11 november 2007 ). Därmed inte sagt att det inte kan förekomma kritik
av nedärvda sociala praktiker eller att den egna gemenskapens traditioner
överlag inte skulle vara förhandlingsbara.
Målet med föreliggande kapitel är att undersöka huruvida
programgästernas förhållningssätt till den egna gemenskapens sociala arv
bidrar till att bevara och förstärka patriarkala strukturer och maktrelationer
inom exempelvis familj och samhälle, eller om det också förekommer
ansatser till självkritik och dialog.

5.1 TEXT
För gästerna i Sharia och livet är det en självklarhet att islams
grundläggande moraluppfattningar bör vara vägledande i samhället, vilket
dock kan förverkligas på två sätt, antingen genom att vidmakthålla
rådande sociala praktiker och maktrelationer eller genom att ställa sig
kritisk till dem. Hur gästerna i Sharia och livet förhåller sig till den egna
gemenskapens sociala arv är således en central fråga för bl.a. den
lingvistiska analysen av Sharia och livet som text.
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Värt att påpeka är att i den lingvistiska analysen av Sharia och livets
utsagor framträder etnocentrism bland annat i form av deiktisk beteckning.
Deixis brukar referera till något eller någon i den situation som den
kommunikativa handlingen beskriver, exempelvis ”al-Qaradawi anlände
nyss till studion” (det vill säga strax före talögonblintet). Ordet umma
inbegriper exempelvis tre olika nivåer i programmet: 1) umma i betydelse
religiös gemenskap, t.ex. al-umma l-islāmiyya,”den världsomspännande
islamiska församlingen”; 2) umma som syftande på nationell samhörighet
grundad på språkgemenskap, al-umma l-carabiyya, ”den arabiska
nationen”; och 3) umma i betydelse gemenskap grundad på
medborgarskap i en nationalstat, t ex al-umma l-miṣriyya, ”den egyptiska
nationen” (Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28 oktober 2007; och 11
november 2007). Således kan den situation som termen umma åsyftar i
Sharia och livet fattas mer eller mindre vitt. Hur brett situationen ska fattas
lämnas ofta underförstått. Tittaren kan normalt ändå räkna ut vad som
avses med termen. I Koranen (sura 2:143, sura 10:47-49, sura 11:118, sura
16:36) nyttjas emellertid termen umma framför allt som benämning på en
grupp människor eller nation som omfattas av samma religion. 37

5.1.1 ”Vi”: en socialkonservativ gemenskap
Socialkonservatism som begrepp förekommer till skillnad från
”wasatiyya” aldrig i Sharia och livet, utan vad som är relevant i detta
sammanhang är att islam framställs som en religion som intar en särskild
hållning till en socialkonservativ värdegrund. Och det är främst tre
områden som berörs i det avseendet: 1) respekt för auktoriteter (Sharia
och livet, 30 september 2007), 2) familjegemenskapen som grund för
samhällsbildningen (Sharia och livet, 14 oktober 2007), och 3)
traditionens primat.
Målet med detta avsnitt är att belysa huruvida programgästernas hållning
till den egna gemenskapens traditioner, där islam spelar en central roll, ger
utrymme för självkritik och dialog eller inte. En viktig faktor i det
sammanhanget är gästernas framställning av det som hotar den egna
gemenskapens traditionella värden, vilket kan röra sig om inre såväl som
yttre hot. Med inre hot avses egenskaper som högmod medan yttre hot

I an-Naḥl (”Biet”) 16:120 förekommer dock ordet umma i betydelse
ّ (inna Ibrahῑm kāna ummatan,
föregångsman i fråga om Abraham: ًإن إﺑﺮاھﯿﻢ ﻛﺎن أ ّﻣﺔ
”Abraham var en föregångsman” (se Koranens budskap, 2002).
37
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syftar på det inflytande som en främmande makt eller ideologi anses utöva
över det egna samhällssystemet (se bl.a. ”Ungdomarna och religiositeten”,
2 september 2007, ”Ceremonierna kring Eid”, 14 oktober 2007,
”Identitetens diskurs”, 21 oktober 2007, och ”Tro och kultur”, 28 oktober
2007).

5.1.1.1 Respekt för auktoriteter
I ”Ungdomarna och religiositeten” (Sharia och livet, 30 september 2007)
berättar hadithexperten Duwaish att det finns antireligiösa och i viss mån
sekulära krafter som hotar de skriftlärdas auktoritet. Anledningen därtill
enligt Duwaish är den ökade rörlighet som trängt undan den traditionella
undervisningsmodell, vilken hittills har utgjort ramen för de skriftlärdas
förkunnelse och trovärdighet:
 ھﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﻮخ، رﺑﻤﺎ ﯾﻄﺮح ﺗﺴﺎؤل، ﻧﻌﻢ، طﯿﺐ دﻛﺘﻮر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ھﻞ ذﻟﻚ ھﻮ إﻓﺮاز ﻟﮭﺬه.واﻟﺸﺒﺎب وﻧﺠﺪ اﻟﯿﻮم ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺪّﻋﺎة اﻟﺠﺪد ھﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﻮخ واﻟﺸﺒﺎب؟
 أن ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب ﺣﻘﯿﻘﺔ، ﯾﻌﻨﻲ أﻧﺎ أﻗﻮل ھﺬه اﻟﻔﺠﻮة رﺑﻤﺎ:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶ
... ھﺬا أﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أو اﻟﺪﻋﺎة أو ﻏﯿﺮھﻢ، ﯾﻌﻨﻲ،وﺟﻮدھﺎ ﺗﺸﻮﯾﮫ
 ﻛﯿﻒ ذﻟﻚ دﻛﺘﻮر؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﯿﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ أﻋﺪاء اﻟﺪﯾﻦ أو ﺣﺘﻰ ﻣﻦ:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ أو ﻣﻦ ﺷﺎﺑﮭﮭﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻟﻌﻠﻤﺎء
وﺗﺸﺪدھﻢ وأﻧﮭﻢ ﻛﺬا وأﻧﮭﻢ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ اﻵن ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ أو ھﻢ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎ
 ﺑﻞ، ﺣﺘﻰ ﺧﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب، ھﺬا ﺟﺎﻧﺐ،ﯾﺤﺼﻞ اﻵن ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﺪﻣﯿﺮ وﺗﻜﻔﯿﺮ
 ﯾﻤﺎﻧﻌﻮن، ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺪﯾﻦ، ﺗﺪﯾﻦ،أن ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﯾﻤﺎﻧﻌﻮن ﺗﺪﯾّﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ
، اﻟﯿﻮم، أﯾﻀﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء،ﺗﺪﯾﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻟﺘﮭﻮﯾﻼت واﻟﺘﺨﻮﯾﻔﺎت
 وﻛﺎﻧﺖ ھﻲ، وﻛﺎن طﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻮﻟﮫ،ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪه
،ﯾﻘﺮ ﻟﮫ ﻗﺮار ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ّ  اﻟﯿﻮم أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ،اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻹﻋﻼﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﺬا ﯾﺠﻌﻞ ﯾﻌﻨﻲ،ﻣﻦ ﺷﺮق اﻟﻐﺮب إﻟﻰ ﻏﺮﺑﮭﺎ وﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﮭﺎ
.ﺷﻲء ﻣﻦ ﺧﻔﺔ
(2007  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2 ،" "اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺪﯾﻦ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ok doktor, man undrar kanske, det finns ett
gap mellan de lärda och de unga. Vi finner idag att
huvuddelen av de nya förkunnarna består av unga människor.
Är detta en konsekvens av den här klyftan som finns mellan
de lärda och de unga?
Ibrahim al-Duwaish: Jag säger att denna klyfta, kanske, den
verkliga anledningen till den, är förtal av de lärda,
förkunnarna eller andras rykte, detta är ett faktum…
Uthman Uthman: Hur så doktor?
Ibrahim al-Duwaish: Det vill säga det krig som förs idag
antingen av religionsfientliga personer eller till och med av
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några sekulära tänkare eller de med liknande idéer om att
svartmåla de lärda, deras stränghet och att de är så här, att det
de håller på med eller att de är roten till det som nu försiggår
av mord ödeläggelse och takfir. Detta är en sida. Några av de
unga blev till och med rädda. Vad värre är är att vissa
föräldrar förbjuder sina barn att bli religiösa, bara det att bli
religiös; de förbjuder sina barn att bli religiösa på grund av
all skrämsel och skräck. Även de skriftlärdas
internationalisering [spelar roll] idag. Förr i tiden stannade
den skriftlärde i sin moské, omringad av sina studenter och
[moskén] var den enda kommunikationskanal som fanns.
Numera drar sig inte den skriftlärde för att åka till världens
ände, från öster om västvärlden till väster om den, från norr
om [västvärlden] till söder om den. Således medför detta en
viss lätthet.
(Sharia och livet, ”Ungdomarna och religiositeten”, 2
september 2007)

Ovanstående citat understryker två sociala värden som Duwaish försöker
värna om, nämligen traditionell utbildningsmodell samt respekt för
religiösa auktoriteter.

5.1.1.2 Familjegemenskapen
Förkunnaren al-Basiuni varnar i avsnittet ”Ceremonierna kring Eid” (14
oktober 2007) för att en livsföring som bygger på egoism riskerar att sätta
religionens värdegemenskap ur spel. Det är förvisso sant, menar alBasiuni, att man ska ägna familjemedlemmarna extra omtanke under
ramadan, men att visa ”den andre” medkänsla borde enligt al-Basiuni gälla
året om. I citatet nedan försvarar al-Basiuni familjegemenskapen, som
enligt honom hotas av en ”skoningslös” urbanisering:
 ﻣﻦ ھﻢ اﻷرﺣﺎم اﻟﻔﻌﻠﯿﯿﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ، ﻧﻌﻢ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻷرﺣﺎم:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﯾﺼﻠﮭﻢ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻓﻲ اﻟﻌﯿﺪ وﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﯾﺎم؟
 ﻟﮭﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻲ، أوﻻ اﻷﻗﺎرب اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 واﻟﺬﯾﻦ ھﻢ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
/.../
 أﺑﻲ، اﻟﻠﻲ ھﻢ اﻵﺑﺎء، أﻧﺎ أﻗﻮل اﻟﻠﻲ ھﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
، اﻷﺑﻨﺎء إذا ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻌﯿﺪﯾﻦ ﺛﻢ أﻗﺎرﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻷم،وﺟﺪي وأﻣﻲ وﺟﺪﺗﻲ
، أرﺣﺎﻣﻲ، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻀﻌﯿﻔﺎت أو ﺑﻨﺎت اﻟﺨﺎﻟﺔ أﺧﻮاﺗﻲ،اﻟﺨﺎﻻت واﻟﺒﻨﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮات
أﻛﺮﻣﮭﻢ وأن أﺣﺴﻦ إﻟﯿﮭﻢ وأن أﻗﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ
ّ أﻧﺎ دول ﻻﺑﺪّ أن أﺻﻠﮭﻢ وأن
، وھﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺪ أوﺟﺐ، ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺪ وﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﯿﺪ،رﻣﻀﺎن وﻓﻲ ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن
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 ﻣﺎ ﺗُﻘﻄﻊ اﻷرﺣﺎم، ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،وﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف
 ﻛﺎن اﻟﻌﺎدة إن ربّ اﻷﺳﺮة ﯾﺪور ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷرﺣﺎم وﯾﻌﻄﻲ ھﺬه،واﻷواﺻﺮ
 ﯾﻌﯿّﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬه وﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﻣﺎ، ﻧﺴﻤﯿﮫ اﻟﻌﯿﺪﯾﺔ،وﯾﻌﻄﻲ ھﺬه وﯾﻌﻄﻲ ھﺬه وﯾﻌﯿّﺪ
 ﯾﺎ ﻟﯿﺖ ھﺬه اﻟﻌﺎدة ﺗﻌﻮد ﻷن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ، ﯾﻌﻄﻲ ِ َﻟﮫ،ﯾﺘﺮك ﺑﯿﺘﺎ إﻻ ودﺧﻠﮫ ﻟﯿﻌﻨﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ ﯾﻌﻨﻲ اﻷﺑﺮاج اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ اﻷﺳﻤﻨﺘﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
.اﻟﺘﻲ ﻋﺰﻟﺖ اﻟﻨﺎس وﻗﻄﻌﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺪاﻓﺌﺔ واﻟﺤﻤﯿﻤﺔ
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ14 ،" "ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻌﯿﺪ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ja, låt oss återvända till blodsbanden, vilka
är de verkliga släktingar som en muslim bör kontakta under
ramadan och vid Eid och övriga dagar?
Abd al-Salam al-Basiuni: Först, första klassens närstående,
de åtnjuter en särskild ställning i fråga om referens eller
relationer
Uthman Uthman: Vilka de är
/…/
Abd al-Salam al-Basiuni: Jag säger de som är första
klassens [närstående], de som är fäder, min far och min
farfar/morfar, min mor och min mormor/farmor; barnen om
de är avlägsna, därefter mina närstående på moderns sida,
mostrarna och de fattiga flickorna, det vill säga de svaga,
eller mina kvinnliga kusiner, mina systrar, mina släktingar.
Dessa bör jag oundvikligen kontakta, visa dem respekt och
är kärleksfull mot dem när det är ramadan och när det inte är
ramadan, när det Eid och när det inte är Eid. Och när det är
Eid, är det ett måste. Förr hade vi för vana på landsbygden,
det vill säga innan urbaniseringen, att inte kapa banden och
länkarna mellan släktingar. Seden var att familjens
överhuvud besökte hela säkten och skänkte en gåva [till den],
skänkte en gåva [till den], skänkte en gåva [till den] och
firade, vi kallar den för [Eids] present. [Familjens överhuvud
]brukade fira Eid med den här och den där personen, underlät
aldrig att gå in i ett hus för att så att säga skänka något. Tänk
om denna sed kunde återupptas eftersom den betyder en hel
del saker som vi behöver i en tid [som utmärks] av väldiga
höghus av betong och metall, vilka isolerat människorna och
skurit av de varma och nära förbindelserna dem emellan.
(Sharia och livet, ”Ceremonierna kring Eid”, 14 oktober
2007)

För al-Basiuni påminner storstadens livsform om ”kraftiga höghus av
betong och metall”. al-Basiunis värnande om människans plats i
kollektivet, i synnerhet inom familjegemenskapen, går hand i hand med
hans kritik av samtidens accelererande urbaniseringstakt. Idén att de
muslimska sederna och den muslimska samhällsformen har fått ge vika för
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den västerländska sociala och kulturella ( ﻏﺰوghazw, ”räd”) löper som en
röd tråd i programledaren Uthmans fråga om huruvida det islamiska
samhälle som han också hör till skulle kunna återvinna de cādāt (ﻋﺎدات
”seder”) och taqāIīd (” ﺗﻘﺎﻟﯿﺪtraditioner”) som gått förlorade. Som svar
pekade al-Basiuni ut mandūbī l-mabīcāt (” ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎتaffärsombuden”)
som importörer av främmande traditioner, vilka avviker från muslimernas
traditioner och seder, deras kynne och religion. al-Basiuni menade
dessutom att den urbana livsstilen inte hade med civilisation att göra, där
man i al-nafciyya ( ” اﻟﻨﻔﻌﯿّﺔegennyttans”) och al-braghmātiyya, (اﻟﺒﺮﻏﻤﺎﺗﯿﺔ
”pragmatismens”) namn kunde skiljas från sina syskon och sin släkt.
Västinfluerade medier importerade allting utifrån och spred det bland
muslimerna utan att ta hänsyn till deras ideologiska, kulturella,
civilisationsmässiga, historiska och geografiska särart, menade al-Basiuni:
 ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻌﻨﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت إﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻠﺤﻮظﺎ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ﻟﻠﻌﺎدات اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ
 ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﯾﺴﺘﻌﯿﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﺪه ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﺎدات.ذﻛﺮﺗﮭﺎ
واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ؟
 اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻮردون:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
 وھﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪﻧﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ وطﺒﺎﺋﻌﻨﺎ،اﻟﻌﺎدات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﯾﺰرﻋﻮﻧﮭﺎ
 ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ، اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻮن ﻟﮭﺬه اﻷﻣﻮر.ودﯾﻨﻨﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ إﻧﮭﺎ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
 ﻟﯿﺲ اﻟﺘﺤﻀﺮ أن أﻗﻄﻊ. اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة اﻟﻠﻲ إﺣﻨﺎ ﻧﺮاھﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﻀﺮا ﻣﻦ ﻏﯿﺮه
رﺣﻤﻲ أو أن أﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ إﺧﻮاﻧﻲ وأﻗﺎرﺑﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻀﺎرة وﺑﺎﺳﻢ
 اﻟﺤﻀﺎرة أن، ھﺬا ﻗﺘﻞ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،اﻻﻧﺸﻐﺎل وﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ واﻟﺒﺮﻏﻤﺎﺗﯿﺔ
،أﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻲ وأن أﺣﺒﮭﻢ وأن ﯾﺤﺴﻮا ﺑﺪﻓﻲء ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﮭﻢ وأن ﻧﺘﻮاﺻﻞ
 إذا ﻛﻨﺖ، إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺄزوﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ،أن أﺟﺪھﻢ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻓﻲ أزﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻓﺮح
 أﻣﻮت وﺣﺪي أو أﻓﺮح وﺣﺪي أو، أﻣﺎ أن أﺣﺲ أﻧﻨﻲ وﺣﺪي،ﻓﺮﺣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ
 وھﻲ ﺗﺰرع، ﯾﻌﻨﻲ، ھﺬه ﻟﯿﺴﺖ ﺣﯿﺎة ﯾﺎ أﺧﻲ اﻟﻜﺮﯾﻢ،آﻛﻞ وﺣﺪي أو أﺷﺮب وﺣﺪي
ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺘﻐﺮب اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮرد ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج
ﻟﯿﺰرﻋﮫ ﻓﯿﻨﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻘﯿﺪﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ
.واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ14 ،" "ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻌﯿﺪ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ärade schejk, det är som du säger, det vill
säga att vi märker en betydande tillbakagång för de islamiska
sederna till följd av den västerländska sociala och kulturella
räden av den urbanisering som du nämnde. Hur kan vårt
islamiska samhälle återvinna det som gått förlorat av dessa
seder och traditioner?
Abdul Salam al-Basiuni: Det stora problemet är
affärsombuden som importerar de motstridande sederna och
sår dem [bland oss], de är motstridiga i förhållande till våra
traditioner, våra seder, vårt kynne och vår religion. Problemet
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ligger hos affärsombuden som möjliggör detta. De kulturella
institutionerna bör se till att förankra de civiliserade och
sunda seder och traditioner som vi finner mer civiliserade än
andra. Det är inte civilisation att kapa av banden till mina
släktinga eller isolera mig från mina syskon och mina
närstående i urbaniseringens namn, i kulturens namn, i
sysselsättningens namn, i egennyttans namn och i
pragmatismens namn. Detta tar kål på humanismens
innebörd. Civilisation är att hålla kontakten med dem som
finns runt omkring mig, älska dem och få dem att känna
värme i mitt umgänge med dem. [Civilisation] är att vi håller
kontakt, att jag finner dem vid min sida i glädje och sorg. Om
jag befinner mig i nöd, finns de vid min sida, om jag är glad,
finns de vid min sida. Men att känna att jag är ensam, dör
ensam, gläds ensam, äter ensam och drinter ensam är inget
liv, käre broder. Det vill säga att man tyvärr sprider [de
motstridiga sederna] bland oss som ett resultat av den
västinfluerade massmedia som importerar allting utifrån för
att sprida den bland oss, utan att ta hänsyn till vår
ideologiska, kulturella, civilisationsmässiga, historiska och
geografiska särart.
(Sharia och livet, ”Ceremonierna kring Eid”, 14 oktober
2007)

al-Basiuni påpekar vidare att i en västerländsk familj bor barnet hos sina
föräldrar femton - sexton år och därefter behöver barnet i princip inte bry
sig om ifall pappan ”dör, fryser ihjäl ute någonstans eller svälter, antingen
av ensamhet eller åldrande.” al-Basiuni anser att den arabisk-muslimska
världen präglas av en social hierarki som i grova drag betyder att en
familjemedlems identitet definieras i termer av släktskapsband som kan
sträcka sig flera generationer bakåt i tiden. Men när engelsmännen iḥtallū
(” إﺣﺘﻠّﻮاde erövrade”) den muslimska världen strävade de efter att kapa av
släktskapsanden, vilket enligt al-Basiuni ledde till att man tappade
kontakten med sina nära och kära. Detta var enligt al-Basiuni en medveten
handling som engelsmännen tillämpade i Irak, Palestina, Egypten och
Sudan. al-Basiuni påminner till slut om att i en biografi över profeten
kunde de lärda räkna upp till trettio förfäder:
 ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ]ﺗﺠﺎه اﻷھﻞ[؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 إن:أﻋﻮد ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﻟﻠﻲ ﻛﻨﺖ ﺑﺄﺗﻜﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ...:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
 ﺳﻨﺔ أﺑﻮه16  ﺳﻨﺔ15  اﻟﻮﻟﺪ ﺑﯿﺒﻘﻰ.اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺘﻘﻄﻊ ﻛﻠﻤﺔ أھﻞ وﻛﻠﻤﺔ أب
 ﯾﺘﺠﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ أو ﻣﻦ، أﺑﻮه ﯾﻤﻮت،ﺑﯿﺘﺮﻛﮫ روح وﻟﺬﻟﻚ اﻟﻮﻟﺪ ﯾﻜﺒﺮ
 ﻟﻜﻦ إﺣﻨﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ،اﻟﺠﻮع أو ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة أو ﻣﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ وﻻ ﯾﺤﺲ اﺑﻨﮫ ﺑﮫ ﻷن
 ﺗﺒﺎرك، ﻋﻨﺪي أب وﺟﺪ وأم وأﺑﻮس ﯾﺪھﻢ وأﺣﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﷲ،ﺗﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻨﺪي أﺑﻨﺎء ﻻزم ﯾﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻲ وﻻزم ﯾﺤﺒﻮﻧﻲ وﻋﻨﺪي أرﺣﺎم، طﺎﻋﺔ ﻟﮫ،وﺗﻌﺎﻟﻰ
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 أدﻋﻮ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ إﻟﻰ، ھﺬا اﻟﺘﺮاﺗﺐ ﻻﺑﺪ أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫ،ﻻزم أﺻﻠﮭﻢ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺠﻠﯿﺰ وھﺬه ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ أﻗﻮﻟﮭﺎ ﻟ ّﻤﺎ اﺣﺘﻠﻮا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻛﺘﺐ اﺳﻤﻚ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻼن ﻓﻼن: ﯾﻌﻨﻲ ﺟﺎؤوا،ﺣﺮﺻﻮا ﺟﺪا ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻄﻌﻮﻧﺎ
ﻓﻼن ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ أو اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ أﻧﺖ ﻣﯿﻦ؟ ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻓﺶ! ﻗﻄﻌﻮا ھﺬا وأﺧﻔﻮا اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
أﻧﺎ ﻣﯿﻦ؟ أﻧﺎ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻤﺎء ﺛﻢ ﺑﻌﺪ
 ده ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ده ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ طﺒﻌﺎ ﯾﻌﻨﻲ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ، ﻗﻄﻌﻮا ھﺬا ﻛﻠﮫ.. آه ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻧﺎ اﺑﻦ ﻣﻦ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
، ﺷﻮﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺗﺸﻮﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، اﻟﻠﻲ اﺣﺘﻠﻮھﺎ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰ ﺑﺎﻟﺬات،اﺣﺘﻠﻮھﺎ
 ﻓﻌﻠﻮا ھﺬا ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻌﺮف أرﺣﺎﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ، ﺗﺸﻮﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان،ﺗﺸﻮﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ّ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻗﺮاﺑﺘﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺣﻘﻮق ھﺆﻻء
وﻻ ﻧﺼﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺎردة
 أﻧﺎ أﺣﺘﺎج إﻟﻰ أن أﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أرﺣﺎﻣﻲ وأﻋﺮف أھﻠﻲ وأﻋﺮف، ﻻ.اﻟﻠﻲ ھﻨﺎك
 اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﺮﺗﮫ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ،ﺟﺪودي وأﻓﺨﺮ ﺑﮭﻢ
ﺟﺪا ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ14 ،" "ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻌﯿﺪ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Vilka förpliktelser har man [gentemot
familjen]?
Abd al-Salam al-Basiuni ... jag återvänder till det jag sade
förut, nämligen att den västerländska civilisationen urholkar
ordet föräldrar och ordet fader. En fader tilllåter sitt barn vid
femton, sextons års ålder att lämna [huset], gå iväg. Barnet
växer, pappan dör, fryser ihjäl av hunger någonstans, dör av
ensamhet eller ålderdom utan att sonen vet om det. Hos oss
finns det en social hierarki; jag har en fader, en farfar, en mor;
jag kysser deras hand och älskar dem som ett led i min lydnad
för Gud (Välsignad och upphöjd är han); jag har barn som
måste respektera och älska mig, jag har en släkt som jag
måste hålla kontakt med. Denna hierarki bör vi behålla. Jag
uppmanar publiken att ha i åtanke engelsmännens idé - något
som jag ofta säger. När engelsmännen erövrade den
islamiska världen såg de till att skapa söndring bland oss. De
kom och beordrade oss att skriva vårt namn, vilket bestod av
tre eller fyra efternamn. [Och när man ställde frågan:] ”Vem
är du?” Han visste inte det! [Engelsmännen] hade brutit
[släktskapsbanden] och gömt dokumenten. Vem är jag? Jag
är den person som är son till den person som är son till den
personen, fem [efter]namn och så vidare.
Uthman Uthman: Detta var en del, en del av en överlagd plan
alltså
Abd al-Salam al-Basiuni: Javisst, därefter ”Vems son är
jag?”. [Engelsmännen] kapade av släktskapsbanden helt i de
länder de erövrat, som engelsmännen i synnerhet erövrat.
Man kan möta denna företeelse i Irak, man kan möta den i
Palestina, man kan möta den i Egypten, man kan möta den i
Sudan. De gjorde detta för att vi inte ska känna igen vår släkt,

154

för att inte vi ska känna igen våra närstående, för att vi inte
ska känna igen deras rättigheter och [istället] upprätta en sval
relation till dem som fallet är där borta. Nej! Jag behöver
hålla kontakten med min blodsläkt, känna till min familj och
känna till mina farföräldrar och vara stolt över dem. I
biografin över profeten (Frid och välsignelse över honom)
kunde vi räkna upp namnen på trettio förfäder till honom
(Frid och välsignelse över honom).
(Sharia och livet, ”Ceremonierna kring Eid”, 14 oktober
2007)

För al-Basiuni baserar sig familjen på blodsband, ett biologiskt hierarkiskt
system som sträcker sig flera generationer bakåt i tiden. Denna
familjestruktur rubbades dock i modern tid av den engelska ockupanten av
islams boning, vilket enligt al-Basiuni skapade en identitetssplittring hos
den vanliga muslimen. al-Basiuni kontrasterar vidare den starka
sammanhållning som finns inom en muslimsk familj mot den svala
relation som råder bland familjemedlemmar i väst, i synnerhet mellan
fader och son. al-Basiunis svartvita och delvis konspiratoriska familjesyn
saknar självkritiska insikter, vilket är föga främjande för dialog.

5.1.1.3 Islam som kulturyttring och traditionens primat
Viljan att försvara och upphöja en religiös sed eller sociala värden när man
står inför alternativa handlingsmöjligheter speglar en normerande syn på
traditionen, något som utgör utgångspunkten för detta avsnitt. En viktig
fråga att ställa är huruvida uppfattningen om att den egna religionen är
central och unik bidrar till att vidmakthålla rådande maktrelationer eller
om det också ges utrymme för självkritik och dialog.

5.1.1.3.1 Islam: en kulturyttring under attack
På en fråga om hur det kommer sig att muslimer låter sig inspireras av
Väst samtidigt som det talas om ”de otrogna” i dokument författade av en
av islams främsta ideologer från medeltiden, Ibn Taymiyya, svarar
islamisten Imara med att när umma är hotad, blir det legitimt att avbilda
världen i svartvitt och hålla fast vid nedärvda synsätt, seder och värden.
Imara försvarar talibanernas tudelade världsbild samt deras avsky för
”nymodigheter” som musik. Han menar att talibanernas konservativa
rättsordning behövs i en tid där främmande makters närvaro i de egna
länderna är så kännbar (Sharia och livet, 21 oktober 2007).

155

Imara skildrar i citatet nedan hur korsfarare och tatarer yajtāḥūn (ﯾﺠﺘﺎﺣﻮن
”de erövrar”) den muslimska världen på 1100- respektive 1300-talet och
jämför detta intåg med den engelska ghazw (” ﻏﺰوräd”) av Egypten 1882.
Samtliga erövringståg beskrivs av Imara som hot mot ummas existens (se
”Identitetens diskurs”, 21 oktober, 2007). Imara nyttjar flera ord på
arabiska som betecknar ”erövring”, varav ett används enbart när det är tal
om muslimsk erövring, futūḥāt ( ﻓﺘﻮﺣﺎتfrån verbet fataḥa (” ﻓﺘﺢöppna”
eller ”erövra”). Det sistnämnda innebär bland annat att utkämpa ett
frigörelsekrig (Ali 2006, 22):
 ﻓﻜﺘﺐ، إذا ً ھﻨﺎك دﻛﺘﻮر اﻟﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
،ﻣﺜﻼ ﻣﺜﻞ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﯿﻢ ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ
 "ﺣﺘﻰ ﻟﻮ دﺧﻠﻮا ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﻟﺪﺧﻠﺘﻤﻮه"؛ ﻛﯿﻒ ﻧﺤﺪد ﻋﻼﻗﺔ:أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ
اﻟﺘﺸﺎرك واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﻗﺘﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص؟
 أوﻻ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻛﺘﺎب ﻻﺑﺪ أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻈﺮف:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻓﯿﮫ
 ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻈﺮف؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﻮن واﻟﺘﺘﺎر ﯾﺠﺘﺎﺣﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
 أﻧﺎ أﻗﻮل ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﺔ ﯾﻜﻮن وﺟﻮدھﺎ ﻣﮭﺪد ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ،ﯾﮭﺪدون اﻟﻮﺟﻮد
 ﻋﻨﺪ1882  أﺿﺮب ﻟﻚ ﻣﺜﻼ إﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﺑﯿﺾ واﻷﺳﻮد
اﻟﻐﺰو اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﻟﻤﺼﺮ ﻛﺎن ﺷﯿﻮخ اﻷزھﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ اﻟﻠﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻜﻦ
 ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ،ﯾﺴﻤﯿﮭﻢ ﺟﺎﻣﺪﯾﻦ زي اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﺪوي واﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﯿﺶ
 طﺎﻟﺒﺎن ذات، اﻵن ﻋﻠﻰ أرض أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﯿﺎح اﻟﺬي ﯾﮭﺪد اﻟﻮﺟﻮد
، ﻷﻧﮫ ﻟﯿﺴﺖ ھﻨﺎك ﻣﻨﺎطﻖ رﻣﺎدﯾﺔ،اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ھﻲ رﺟﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ ھﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب
 ھﻨﺎ ﺑﯿﺒﻘﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺸﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﮭﺪد، ﻻ،وﯾﻘﻮل ﻟﻚ ده ھﯿﺴﻤﻊ ﻣﺰﯾﻜﺎ وﻛﺬا
...  ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ واﻷﺑﯿﺾ واﻷﺳﻮد،اﻟﻮﺟﻮد
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ21 ،" "ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Doktor, det råder alltså förvirring kring hur
man ska förhålla sig till de otrogna. Böcker som Den rätta
vägens oumbärlighet för att motarbeta helvetets folk av Ibn
Taymiyya, hadith som ”Även om de träder in i ödlans håla,
skulle ni också göra det”. Hur kan vi avgränsa vår delaktighet
i och interaktion med världen, hur kan vi lära av Väst i ljuset
av dessa skrifter?
Muhammad Imara: För det första bör man beakta Ibn
Taymiyyas bok utifrån de omständigheter under vilka boken
skrevs
Uthman Uthman: Vad är det för omständighet?
Muhammad Imara: Korsfararna och tatarerna erövrar den
islamiska världen på Ibn Taymiyyas tid och hotar tillvaron.
Jag säger dig att när ummas existens är hotad, övergår den
till att bli konservativ, den övergår till att bli svartvitt.
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Exempelvis, vi, år 1882, vid den engelska räden mot
Egypten, var de konservativa lärda vid al-Azhar, varav
somliga skulle kunna betecknas som rigida som schejk Adwi
och schejk Alish, de var de mest kompromisslösa av alla att
stå emot den erövring som hotar tillvaron. Nu på afghansk
mark, talibaner med konservativ jurisprudens är de lämpliga
för situationen, det som behövs, eftersom det inte finns
utrymme för en gråzon. Denne säger till dig att den här
mannen vill lyssna på musik eller dylikt. Nej, här ligger den
stora fara som hotar tillvaron. Man behöver skilja mellan det
som är vitt och det som är svart.
(Sharia och livet, ”Identitetens diskurs”, 21 oktober 2007)

al-Qaradawi i sin tur tycks inta samma hållning som Imara när han får
frågan om huruvida den mångfald som tidigare präglat den arabiskmuslimska kulturen hade ett samband med att lärosätet al-Azhar då och då
tvingats utfärda förbud mot utgivning av vissa böcker (Sharia och livet,
28 oktober 2007). Utan att direkt svara på frågan betonar al-Qaradawi i
sitt mångtydiga svar att när umma står stark, kan det allmänna
intellektuella klimatet i samhället utan vidare tolerera olika typer av
tankemönster och livshållningar. al-Qaradawi nämner i det avseendet Ibn
Rawandis och al-Razis ateism, den arabiske skalden Abu Nuwas svaghet
för vin etc. Men när stater blir svaga och rädda är det enligt al-Qaradawi
viktigt att markera sitt revir. al-Qaradawi påpekar att det finns
grundläggande, fasta värden som varje nation försöker värna om (”Tro och
kultur”, 28 oktober 2007):
 ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺳﯿﺪي ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻔﯿﮭﺎ ﺧﻤﺮﯾﺎت أﺑﻲ ﻧﻮاس ذھﺪﯾﺎت
 ﻟﻜﻦ ھﻨﺎ ﯾﺜﻮر ﺗﺴﺎءل،أﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎھﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻮﻓﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻠﻔﯿﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ
ھﻞ ﺑﺪأت ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﺗﻐﯿﺐ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﯿﻮم ﺣﯿﻦ ﯾﺼﺪر اﻷزھﺮ ﻗﺮارا ﻣﺎ
 أم أن ھﺬا ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع؟،ﺑﻤﻨﻊ إﺻﺪار ﻛﺘﺎب ﻣﺎ
 اﻷﻣﻢ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮﯾﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺜﻞ، ﯾﻌﻨﻲ، ﺷﻮف، ﻻ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﺧﻤﺮﯾﺎت أﺑﻲ ﻧﻮاس ﻛﺎن ﻓﯿﮫ إﻟﺤﺎد اﺑﻦ اﻟﺮواﻧﺪي وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ،ھﺬا
 ﻷن اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ، وﻟﻢ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﮭﻢ، ﻛﺜﯿﺮون ﻣﻤﻦ،اﻟﺮازي
، وھﻨﺎك، ﺗﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ، إﻧﻤﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻌﻒ اﻷﻣﻢ، ھﺬه اﻷﺷﯿﺎء ﻻ ﺗﺆﺛﺮ،ھﺬا
،ﻛﻞ أﻣﺔ ﻋﻨﺪھﺎ أﺷﯿﺎء ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﺤﻈﻮرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎرض اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﻮﯾﺔ اﻷﻣﺔ
.  ﻛﻞ أﻣﺔ ﺗﺮد اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺘﮭﺎ،ھﻨﺎك ﺛﻮاﺑﺖ
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
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Uthman Uthman: Min herre, vi befinner oss fortfarande inom
ramen för ämnet religion och kultur. Ett av denna arabiskmuslimska kulturs kännetecken enligt er bok är mångfalden
som omfattar Abu Nuwās lovsång till vinet, Abu l-cAtāhiyas
förkärlek för den asketiska diktningen, den omfattar Ibn
c
Arabis sufism, den omfattar Ibn Taymiyyas salafism. Men
man kan undra: Håller mångfalden som kännetecken på att
överge vår kultur idag när al-Azhar utfärdar förbud mot
utgivning av en särskild bok, eller har detta inte med
mångfald att göra?
Yusuf al-Qaradawi: Nej, lägg märke så att säga till att när
nationer är starka kan något liknande tillåtas. Förut fanns Abu
Nuwās lovsånger till vinet, det fanns Ibn Rāwandis och Abu
Bakr al-Rāzis ateism. Flertalet bland dem, [nationerna]
brydde sig inte om dessa eftersom den allmänna trenden
inom umma var starkare. Dessa saker påverkar inte, men när
nationerna försvagas, blir de rädda om sig själva. Och där,
hos varje nation finns det saker som betraktas som förbjudna
för att de motarbetar bevarandet av nationens identitet. Det
finns konstanter, varje nation vill värna om sina konstanter.
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

5.1.1.3.2 Islam: en inklusiv och heltäckande kulturyttring
I avsnittet om ”Ceremonierna vid Eid al-fitr” (14 oktober 2007)
understryker al-Basiuni att det är tillbörligt vid Eid att besöka och ta hand
om sin nästa fastän denne inte är muslim eller till och med kanske bryter
mot lagen. al-Basiuni hänvisar till profeten som enligt honom uppmanat
de troende att sörja för sin nästa i enlighet med en hadith som löd: ”Den
som tror på Gud och den yttersta dagen, bör vara generös mot sin nästa”.
al-Basiuni åberopar även följande Koranvers: ”Gud förbjuder eder inte att
vara vänliga och iaktta rättvisa mot dem, som ej bekämpat eder för
religionens skull, och inte utdrivit eder från edra hem” 38, och tillägger att
han själv vuxit upp bland många kristna familjer som grannar, något som
han är stolt över samt att han som barn åt och lekte med kristna och att det
var vanligt på den tiden att kristna och muslimska grannar besökte
varandra. Ett sådant utbyte, menar al-Basiuni, bidrar till att tränga undan
de fördomar som man kan tänkas ha om islam samt visar hur tolerant

38

Al-Mumtaḥanah (”Den som skall förhöras”) 60: 8
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denna religion är. al-Basiuni understryker att dialogen med inte-muslimer
inte bara är möjlig utan även något att rekommendera:
 ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺠﯿﺮان ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﯿﺪ ﺗﺼﻞ أرﺣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺎذا:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ﻋﻦ ﺟﯿﺮاﻧﻨﺎ؟
ّ  اﻟﺠﯿﺮان أوﺻﻰ ﺑﮭﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
وﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺷﻚ
 ﻣﺎزال ﺟﺒﺮﯾﻞ:أﻧﮭﻢ ﺳﯿﺮﺛﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ أوﺻﻰ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﮭﻢ
 ﺗﺨﯿّﻞ. ﺳﯿﻜﻮن ﻛﺄﺧﻲ وأﺑﻲ واﺑﻨﻲ،ﯾﻮﺻﯿﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎر ﺣﺘﻰ ظﻨﻨﺖ أﻧﮫ ﺳﯿﻮرﺛﮫ
اﻟﺠﺎر ﻟﺸﺪة ﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ واﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أوﺻﻰ ﺑﮭﻢ ﯾﻌﻨﻲ "وﻣﻦ
"...ﻓﻠﯿﻜﺮم ﺟﺎره
ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎ� واﻟﯿﻮم اﻵﺧﺮ
ّ

|....|
 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺠﺎر ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم أو أﺧﻼﻗﮫ ﺳﯿﺊ؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ھﺬا أوﻟﻰ اﻟﻨﺎس أن ﻧﺒﺮه }ﻻ َﯾ ْﻨ َﮭﺎ ُﻛ ُﻢ ﱠ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ
ﻋ ِﻦ
َ ُ�ا
ُ ﺎر ُﻛ ْﻢ أَن ﺗَﺒَ ﱡﺮو ُھ ْﻢ وﺗ ُ ْﻘ ِﺴ
ﻄﻮا
ِ َِﯾﻦ وﻟَ ْﻢ ﯾ ُْﺨ ِﺮ ُﺟﻮ ُﻛﻢ ِّﻣﻦ ِدﯾ
ِ اﻟَﺬِﯾﻦَ ﻟَ ْﻢ ﯾُﻘَﺎﺗِﻠُﻮ ُﻛ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪ
 أﻧﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻗﻮل داﺋﻤﺎ وأﻓﺨﺮ. إﺣﻨﺎ ﻧﺸﺄﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ وﺳﻂ اﻟﻨﺼﺎرى.{إﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ
ﺑﮭﺬا ﺑﯿﺘﻨﺎ ﻛﺎن ھﻜﺬا ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ھﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ھﻨﺎ ﻧﺼﺎرى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺑﯿﺘﻨﺎ
ﺑﺮزخ وﻛﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﯾﺪﺧﻠﻮن ﺑﯿﺘﻨﺎ وﻧﺪﺧﻞ ﺑﯿﻮﺗﮭﻢ ﻧﺄﻛﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﯾﺄﻛﻠﻮن ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﻠﻌﺐ وﻧﺤﻦ أطﻔﺎل ﻣﻊ أﻗﺮاﻧﻨﺎ واﻟﺪاﺗﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﺿﻊ ﻋﺎدي ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﯾﺸﺤﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﯾﻠﯿﻦ اﻟﻘﻠﻮب وﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻻ ﯾﺴﯿﺆون ظﻨﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم
...وﯾﺤﺴﻮن أن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻌﺔ
(2007 أﻛﺘﻮﺑﺮ14 ،" "ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻌﯿﺪ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Hut är det ställt med grannarna, ärade
schejk. Alltså, vid Eid [fastebrytandets högtid]
[rekommenderas vi] att ta hand om vår släkt. Hur är det ställt
med grannarna?
Abd al-Salam al-Basiuni: Profeten (frid och välsignelse
över honom) har rekommenderat att ta hand om grannarna
och det gick så långt att han antydde att de skulle kunna ärva,
Gabriel hade nämligen rekommenderat att ta hand om
[grannarna] så många gånger: ”Gabriel fortsätter att be mig
ta hand om grannen så till den grad att jag begynte tro att
[grannen] skulle ärva honom. Att grannen skulle bli som min
bror, min far, min son”. Tänk dig grannen, vilken viktig
ställning han har. Profeten (frid och välsignelse över honom)
rekommenderade att ta hand om dem: ”och den som tror på
Gud och på den yttersta dagen ska vara generös mot sin
granne...”
/... /
Uthman Uthman: Även om den här grannen inte följer islams
läror och har en dålig moral?
Abd al-Salam al-Basiuni: Just därför, [grannen] är den som
mest förtjänar att bli välbehandlad: ”Gud förbjuder eder inte
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att vara vänliga och iaktta rättvisa mot dem, som ej bekämpat
eder för religionens skull, och inte utdrivit eder från edra
hem” 39. Vi växte upp hemma mitt bland de kristna.
Personligen säger jag [det] jämt och jag är stolt över detta. Så
här såg det ut hos oss, här är alla människor muslimer, här är
alla människor kristna, faktiskt. Vårt hus kryllade [av folk].
Vi levde mitt ibland dem, de gick in i våra hus och vi gick in
i deras hus. Vi åt med dem och de åt med oss. Vi lekte
tillsammans med andra barn och våra mödrar [fanns med] på
denna tid. Det var mycket vanligt. Tvärtom, det här [utbytet]
stärker relationen, mildrar hjärtan och gör att de [kristna] inte
behöver misstro islam utan känna att islam är en vidsynt
religion
(Sharia och livet, ”Ceremonierna kring Eid”, 16 september
2007)

Vikten av religiösa sedvänjor som en viktig social markör som enar de
troende kring grundläggande värden diskuteras av gästen Hariz (Sharia
och livet, 16 september 2007). Denne målar bilden av fastan under
ramadan som ett uttryck för en djupare religiös mening. Han understryker
vikten av tacksägelsebön, allmosor zakāt ( )زﻛﺎةoch iakttagelsen av fastan
samt uppmanar de troende att rena sitt sinne, tygla sina begär, visa tålamod
och sist men inte minst värna om ett solidariskt ansvar för dem som har
det sämst ställt:
 ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻗﺪ ﻧﺰل ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﮭﺮ ﻛﺎن ﺣﺮﯾﺎ ﺑﻨﺎ أن ﯾﻜﻮن:ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ ﺣﺮﯾﺰ
 ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﮫ ﺑﮭﺬا اﻻﺑﺘﮭﺎج وﻟﻜﻦ،رﻣﻀﺎن ﻣﻮﺿﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت واﺑﺘﮭﺎج وﺳﺮور
 اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻨﺎ ﺻﻼة وﺷﻜﺮ،اﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻨﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب
 ﻓﺠﺎءت ﻧﻌﻤﺔ، ﻓﻜﺎن أن أﻣﺮﻧﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺼﯿﺎم ﻓﻲ رﻣﻀﺎن،ودﻋﺎء وﺻﯿﺎم
 ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻌﻤﺔ أﺧﺮى ﺣﺮﯾﺎ ﺑﻨﺎ أن ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﮫ،أﺧﺮى وھﻲ أن اﻟﺼﯿﺎم ﺑﺎب اﻟﻤﻐﻔﺮة
/.../
 رﺑﻤﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺼﯿﺎم ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺪا وﻟﻜﻦ، ﯾﺒﺪو دﻛﺘﻮر أن اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺐ،ﻛﺄﻧﻨﻲ ﻓﮭﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت اﻵن ﺑﺎن رﻣﻀﺎن
اﻟﺒﻌﺾ أن ﯾﺴﻤﯿﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺪرﺳﺔ إﯾﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﺼﺎﺋﻢ أن
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﯾﻤﺎﻧﯿﺔ؟
 أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬا وﻟﻜﻦ اﺳﻤﺢ ﻟﻲ أن أذﻛﺮ ﻧﻘﻄﺘﯿﻦ:ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ ﺣﺮﯾﺰ
 ﺗﻔﻀﻞ دﻛﺘﻮر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﻮاﺳﺎة واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ:ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ ﺣﺮﯾﺰ
 ذﻟﻚ أن اﻟﺼﺎﺋﻢ،ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ وھﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻻﺑﺪّ أن ﻧﻨﺒﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن
.ﯾﺼﻮم وﯾﺠﻮع ﺑﺈرادﺗﮫ وھﻨﺎ ﯾﺘﺬﻛﺮ أن ھﻨﺎك أﻧﺎس ﯾﺠﻮﻋﻮن وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺈرادﺗﮭﻢ
 إذا ً ھﺬا اﻟﺼﺎﺋﻢ واﻟﻨﺎس،ھﻮ ﯾﻌﻄﺶ ﻷﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎدة وﻏﯿﺮه ﯾﻌﻄﺶ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺎء
 وﻛﻞ إﻧﺴﺎن إذا ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ھﻮ دوﻧﮫ وﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ،درﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﻔﻘﺮ
 وﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺸﻌﻮر ﻣﻦ ھﻮ دوﻧﮫ، ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ،ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﺼﺒﺮ

39
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 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ50 وﻟﺬﻟﻚ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﯿﻮم ﯾﻌﯿﺶ وﻓﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت أن
 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ھﺆﻻء50  ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ90  وأﻧﺎ ﻻ أﻛﻮن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ إن ﻗﻠﺖ أن،دون ﺣﺪّ اﻟﻔﻘﺮ
{ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘﻮل }و ُﻛﻠُﻮا وا ْﺷ َﺮﺑُﻮا وﻻ ﺗُﺴ ِْﺮﻓُﻮا
(2007  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ16 ،" "ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Abdel Muizz Hariz: I och med att Koranen uppenbarades i
denna månad var det helt i sin ordning med firande, lust och
glädje. Vi tar emot [ramadan] med lust men vårt firande
liknar inte folkens och nationers sätt att fira, vårt firande är
bön, tacksägelse, förböner och fasta. Gud (upphöjd är Han)
beordrade oss att fasta under ramadan. Därmed tog vi emot
ytterligare en nådegåva, nämligen att fastan är porten till
förlåtelse. Och så fanns det ytterligare en nådegåva som är
väl värd att fira:
/…/
Uthman Uthman: Det verkar, doktor, som om avsikten, det
är möjligt att fastans avsikter är oerhört många, men jag
tycker mig förstå i ljuset av de här avsikterna som nu nämnts
gällande ramadan, såsom somliga väljer att kalla den, är en
uttömmande skola i tro. Hur kan den fastande muslimen dra
nytta av den här trosmässiga skolan?
Abdel Muizz Hariz: Jag ska tala om detta men tillåt mig att
ta upp två punkter
Uthman Uthman: Varsågod, doktor
Abdel Muizz Hariz: Den första punkten när det gäller att
fullfölja avsikten [med fastan] är omsorg och ansvarskänsla
gentemot ”den andre”. Det är en viktig sak som vi bör
uppmärksamma här. Till saken hör att när den fastande fastar
och hungrar av egen vilja, kommer han ihåg att det finns
människor som hungrar ofrivilligt. [Den fastande] törstar av
tillbedjan medan andra [gör det] i brist på vatten. Följaktligen
föreställer den fastande och folket olika grader av välstånd
och armod. Och varje människa, när hon som ser på dem som
har det sämre ställt, finner Guds nåd och visar därmed
tålamod. Det är ena sidan. Å andra sidan känner människan
det som de som har det sämre ställt än hon känner. Därför
lever den islamiska världen idag enligt statistiken [som visar
att] femtio procent av världens befolkning lever under
fattigdomsgränsen. Och jag överdriver inte om jag säger att
nittio procent av dessa femtio består av muslimer. Gud
(upphöjd är Han) säger: ”och ät och drick, men visa måtta” 40
.

40
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(Sharia och livet, ”Muslimernas liv under ramadan”, 16
september 2007)

al-Qaradawi i sin tur tar upp frågan om islam som heltäckande livshållning
i avsnittet om "Tro och kultur" (28 oktober 2007). Den egyptiske lärde
menar att det är omöjligt att välja bort religion genom att referera till sura
al-Kāfirūn (”De Otrogna”) 109: 6: ”I haven eder religion, och jag har
min”. Alla människor, även de som bekänner sig till al-wathaniyyāt
(” اﻟﻮﺛﻨﯿﺎتhedendomen”), utövar enligt al-Qaradawi en religion. Det går
inte att ställa sig utanför religionens teologiska och praktiska sfär som alQaradawi för övrigt betraktar som en värdemätare på vad som skiljer en
kultur från en annan. 41
40F

I konkreta termer väljer al-Qaradawi att definiera religion som en
vägledande ”himmelsk” eller ”gudomlig” levnadsregel. Religion kan
också enligt al-Qaradawi definieras som ett psykologiskt tillstånd som kan
speglas i den enskilde troendes fromhetsuttryck, eller uppfattas som något
som kan ge svar på vad som är rätt eller fel. al-Qaradawi påpekar i det
sammanhanget att islam till skillnad från andra trosåskådningar är att
betrakta som en ”heltäckande” religion i den meningen att den gör anspråk
på att omfatta människolivets alla sidor. Islam inkluderar enligt alQaradawi på en och samma gång ett lärosystem, sharia, tillbedjan,
politiska och sociala handlingar med mera (Sharia och livet, 28 oktober
2007):
 رﺑﻤﺎ ﺳﻨﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎر اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺸﻌﺒﺎﺗﮭﺎ وﻟﻜﻦ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻣﺎذا ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ ھﺬه، اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﺘﻨﺎ، ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ،ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻤﻮھﺎ؟
ﻋﺮﻓﮫ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ ﺑﺄﻧﮫ وﺿﻊ إﻟﮭﻲ ﺳﺎﺋﻖ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﻢ
ّ  اﻟﺪﯾﻦ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮل، ﯾﻌﻨﻲ،إﻟﻰ اﻟﺼﻼح ﻓﻲ اﻟﺤﺎل واﻟﻔﻼح ﻓﻲ اﻟﻤﺂل
 اﻟﺪﯾﻦ، اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻮ دﯾﻦ،اﻟﻤﻌﺎش واﻟﻤﻌﺎد أو إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة
 أو ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮھﯿﺔ واﻟﺴﻤﺎء أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺎﻟﺔ، ﺳﻤﺎوﯾﺎ، ﯾﻌﻨﻲ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻨﮭﺠﺎ
، ﯾﻌﻨﻲ، اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺣﻖ وﻣﺎ ھﻮ ﺑﺎطﻞ، ﻓﮭﺬا اﻟﺪﯾﻦ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ،ﻧﻔﺴﯿﺔ
 ﺑﻌﺾ.{ِﯾﻦ
ِ ِﻲ د
َ  ﯾﻘﻮل ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﯿﻦ }ﻟَ ُﻜ ْﻢ دِﯾﻨُ ُﻜ ْﻢ وﻟ،اﻹﺳﻼم ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺛﻨﯿﺎت دﯾﻦ
 ﻻ ھﺬا ﻟﯿﺲ، اﻟﺪﯾﻦ ھﻮ اﻹﺳﻼم وﻣﺎﻋﺪا، اﻟﺪﯾﻦ ھﻮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻖ،اﻟﻨﺎس ﯾﻘﻮل ﻻ
، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﻘﺎ أم ﺑﺎطﻼ، ﻛﻞ أﻧﺎس ﺗﻌﺘﻨﻖ ﻋﻘﯿﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ھﻲ دﯾﻦ،ﺻﺤﯿﺤﺎ
ﻓﮭﺬا ھﻮ اﻟﺪﯾﻦ
 ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮادف ﻟﻠﻌﻘﯿﺪة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن

Förutom avsnittet om ”Tro och kultur” hänvisar al-Qaradawi även till sura alTaghābun (”Överlistandet”) i fråga om Koranens religionscentrerade
människosyn, ”Bland eder finns den, som är otrogen, men bland eder finns också
den, som är rättrogen” (sura 64, 2) (Sharia och livet, 28 oktober 2007).
41
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 وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻷدﯾﺎن ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻘﯿﺪة وﻓﯿﮭﺎ ﻋﺒﺎدة وﻓﯿﮭﺎ، آه ﻟﻠﻌﻘﯿﺪة:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
. ﻣﺜﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻞ ھﺬا ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ.أﺧﻼق وﻓﯿﮭﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﺎل ھﻮ ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ وﻋﺒﺎدة وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
.ودﯾﻦ ودﻧﯿﺎ إﻟﻰ آﺧﺮه
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Kanske ska vi fördjupa oss i
kulturbegreppets definitioner och förgreningar men innan
dess, ärade schejk, är titeln för vårt avsnitt ”Religion och
kultur”. Vad menar vi med religion efter alla dessa
definitioner som ni lade fram?
Yusuf al-Qaradawi: Religion har av våra lärda definierats
som ett gudomligt tillstånd som vägleder människorna och
får dem att välja det goda i det här livet och i det
tillkommande, eller som vi säger, [som leder] till människors
lycka på jorden och bortom den, [som leder] till lycka i den
här världen och i den tillkommande. Religionen såsom
religion, religion betraktad som vägledning, det vill säga
himmelsk eller med anknytning till en gudomlighet och
himlen, eller betraktad som psykiskt tillstånd, ett tillstånd av
religiositet; den här religionen således, religion innefattar det
som är sant och det som är falskt. Det vill säga islam betraktar
även hedendom som religion. [Han] säger till
avgudadyrkarna: ”Ni har er tro - och jag har min tro” 42.
Somliga människor säger nej, med religion menas den sanna
religionen, religionen är islam och allt därutöver är inte
riktigt. När människor anammar en dogm av något slag, är
det religion, oavsett om det är sant eller falskt. Det här är
religion.
Uthman Uthman: Det vill säga att religionen är dogmens
motsvarighet på ett eller annat sätt?
Yusuf al-Qaradawi: Ja, dogmen! Somliga religioner
innefattar dock dogmer, innefattar tillbedjan, innefattar
moral, innefattar stiftade lagar. Alltsammans kan ingå i en
religion, exempelvis den islamiska religionen. Den islamiska
religionen utmärks av att vara heltäckande; därför sägs det att
den är dogm, sharia, tillbedjan, [mellanmänskliga]
handlingar, religion [som omfattar] det andliga livet och det
världsliga och så vidare.
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

al-Qaradawi anser vidare att religion och kultur utgör två sidor av samma
mynt. Annorlunda uttryckt är gränsen mellan religion och kultur inte
skarp, utan en viss överlappning förekommer. al-Qaradawi radar upp
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några karakteristika som enligt honom är intimt förknippade med den
arabisk-muslimska kultur han beskriver som rabbāniyya (رﺑّﺎﻧﯿﺔ
”gudagiven”), insāniyya (” إﻧﺴﺎﻧﯿﺔhuman”), och som kännetecknas av
shumūl (” ﺷﻤﻮلallsidighet”) och tanawwuc (ﺗﻨﻮع
ّ ”mångfald”). al-Qaradawi
understryker mer än en gång att den arabisk-muslimska kulturen är
gudscentrerad, något som avspeglar sig i språket, exempelvis när man
brukar formeln: ”I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn” vid
inledningen av ett tal eller skriftligt dokument. Kort sagt är tron på Gud
enligt al-Qaradawi den arabisk-muslimska kulturens, civilisationens och
ummas grundläggande kännetecken (Sharia och livet, 28 oktober 2007).
 "اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ: ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻓﮭﻞ، ذﻛﺮﺗﻢ أن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﻧﮭﺎ رﺑﺎﻧﯿﺔ."ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا ھﻮ اﻧﺪﻣﺎج ﻻ ﯾﻔﺘﺮﻗﺎن ﻓﯿﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﯾﻦ؟
، إن ھﻨﺎك ارﺗﺒﺎطﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
، وأﻗﻮل إن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 ذﻛﺮت ﻋﺪة.أﻧﺎ ذﻛﺮت اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺸﻤﻮل واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺘﻨﻮع وﻛﺬا
 ﺑﺪأت ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، أﻧﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن، ﻣﻌﻨﻰ أﻧﮭﺎ رﺑﺎﻧﯿﺔ،ﺧﺼﺎﺋﺺ
 ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬه، ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.{(1) .. َ }ا ْﻗﺮأْ ﺑِﺎﺳ ِْﻢ َرﺑِّﻚَ ا َﻟﺬِي َﺧﻠَﻖ:ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ
 ﻗﺮاءة ﺑﺴﻢ ﷲ وﻣﻌﻨﺎھﺎ أن ﻛﻞ،{ َ } ا ْﻗﺮأْ ﺑِﺎﺳ ِْﻢ َرﺑِّﻚ: ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬه اﻟﺤﻀﺎرة،اﻷﻣﺔ
 ﯾﺒﺪأ أﻛﻠﮫ ﯾﻘﻞ ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ، اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺄﻛﻞ.�ﺷﻲء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ
 ﻛﺬﻟﻚ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﺮب."�  "اﻟﺤﻤﺪ: ﺣﯿﻦ ﯾﻔﺮغ وﯾﺸﺒﻊ ﯾﻘﻮل، ﯾﺨﺘﻢ أﻛﻠﮫ،اﻟﺮﺣﯿﻢ
 اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮫ ﻋﺬﺑﺎ ﻓﺮاطﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﮫ وﻟﻢ."�  "اﻟﺤﻤﺪ: ﯾﺨﻠﺺ ﯾﻘﻮل." "ﺑﺴﻢ ﷲ:ﯾﻘﻮل
 ﯾﻠﺒﺲ ﯾﻘﻮل اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻛﺴﺎﻧﻲ ھﺬا ورزﻗﻨﯿﮫ ﻣﻦ،ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﻠﺤﺎ أﺟﺎﺟﺎ ﺑﺬﻧﻮﺑﻨﺎ
 ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮﻛﺐ داﺑﺔ أو ﯾﺮﻛﺐ ﺳﯿﺎرة أو ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺠﮭﺎز ﺟﺪﯾﺪ،ﻏﯿﺮ ﺣﻮل ﻣﻨﻲ وﻻ ﻗﻮة
أو أي ﺷﻲء ﯾﻘﻮل اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﯿﺮه وﺧﯿﺮ ﻣﺎ ھﻮ ﻟﮫ وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮه
 إن ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وھﺬه اﻟﺤﻀﺎرة وھﺬه اﻷﻣﺔ. ﻓﮭﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ.وﺷﺮ ﻣﺎ ھﻮ ﻟﮫ
. �أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎ
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Så som ni påpekat i er bok, ärade doktor,
Den arabisk-muslimska kulturen mellan autenticitet och
modernisering. Ni nämnde att ett av denna kulturs
kännetecken är att den är gudomlig. Innebär detta en
blandning där det inte går att skilja mellan kultur och
religion?
Yusuf al-Qaradawi: Som du sade finns det ett nära samband
mellan religion och kultur, i synnerhet när vi talar om den
arabisk-muslimska kulturen. Och jag säger att några av dess
kännetecken, jag har nämnt gudomlighet, mänsklighet,
allsidighet, sedlighet, mångfald, etc. Jag nämnde flera
kännetecken, vilket innebär att den är gudomlig, att den är
kultur blandad med tro. Den här kulturen inleddes med
följande sura: ”Läs i din Herres namn, Han som har
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skapat” 43. Begynnelsen av denna kultur, begynnelsen av
denna umma, begynnelsen av denna civilisation är en läsning
i Guds namn: ”Läs i din Herres namn”, vilket innebär att allt
som har med denna kultur att göra är knutet till Gud.
Människan inleder sin måltid med: ”I Guds den Barmhärtige,
Förbarmarens namn” och avslutar sin måltid när hon är mätt
och belåten genom att säga ”Lovprisad är Gud”. Likaså när
hon drinter, säger hon ”I Guds namn” och när hon slutar [att
dricka] säger hon: ”Lovprisad är Gud” som gjorde drycken
god tack vare Hans överflödande barmhärtighet, Han gav inte
dryckens sälta en smak av bitterhet som påminde av våra
synder. [När människan] klär sig säger hon: ”Tack gode Gud
för att Du klädde mig och oförtjänt skänkt mig dina gåvor”.
När [människan] rider, åker bil, skaffar nytt instrument eller
vad som helst, säger hon: ”Skänk mig Gud det goda som
finns i det [föremålet] och skydda mig från det onda som
finns i det.” Detta är meningen med gudomlighet. Denna
kultur, denna civilisation och denna umma baserar sig på
gudstro.
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

Värt att nämna är att al-Qaradawis tolkning av Koranens syn på religion
förefaller vara av två slag: dels religion uppfattad som tro på vissa gudar
eller övernaturliga företeelser (wathanῑyāt), dels religion som ett
sammanhängande trossystem som inkluderar en tro på en enda, personlig
och tillbedjansvärd Gud som är verksam i världen men som också finns
bortom den mänskliga fattningsförmågan (Sharia och livet, 28 oktober
2007). Och det är den sistnämnda definitionen av religion som alQaradawi avser när han förklarar religionens inflytande över kulturen.
Som exempel jämför al-Qaradawi de arabiska invånare som levde under
ett tillstånd av hednisk okunnighet (jāhiliyya) vid tiden före islam med de
invånare vars världsbild, relation till Gud, människosyn och
samhällsåskådning radikalt förändrats av den då nyutbredda religionen
islam (Sharia och livet, 28 oktober 2007). I denna jämförelse framträder
islam som ett hegemoniskt normsystem. Jämförelsen placerar härigenom
den muslimska kulturen och samhällsmodellen högre än den förislamiska.
al-Qaradawi avrundar sitt inlägg med att slå fast religionens primat över
kulturen:
 ھﻨﺎ اﻟﺴﺆال ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎ اﻟﺼﻠﺔ أو أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﺪﯾﻦ وﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؟
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/.../
 ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺛﻘﺎﻓﺔ ورﺛﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﮫ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 اﻷﺑﻨﺎء ورﺛﻮھﺎ ﻋﻦ اﻵﺑﺎء واﻟﺨﻠﻒ ورﺛﻮھﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ وﻟﻜﻦ،ﺑﻄﻮل اﻟﻌﺼﻮر
 إﻟﻰ، أﺣﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮا ﺟﺬرﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة ھﺬا اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻜﻮن،ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم
، إﻟﻰ أﺷﯿﺎء ﻛﺜﯿﺮة، إﻟﻰ اﻷﻟﻮھﯿﺔ، إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إﻟﻰ اﻟﻔﺮد، إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن،اﻟﺤﯿﺎة
 ﯾﻌﻨﻲ، ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻠﮫ وﻣﺸﺮﺑﮫ وﻣﻠﺒﺴﮫ، ﻏﯿﺮ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪه، ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ،ﻏﯿّﺮ ﻧﻈﺮﺗﮫ
 ﯾﻌﻨﻲ، ﻓﮭﺬا ﻣﺎ ﯾﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، إﻧﺴﺎﻧﺎ آﺧﺮ، ﯾﻌﻨﻲ،أﺻﺒﺢ
: ﻗﺎل ﻟﮫ، ﺣﯿﻨﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ رﺳﺘﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮات اﻟﻔﺮس،رﺟﻞ ﻣﺜﻞ رﺑﻌﻲ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
 "ﻧﺤﻦ ﻗﻮم اﺑﺘﻌﺜﻨﺎ ﷲ ﻟﻨﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ: ﻗﺎل ﻟﮫ.""ﻣﻦ أﻧﺘﻢ وإﯾﮫ اﻟﻠﻲ أﺧﺮﺟﻜﻢ
 وﻣﻦ ﺟﻮر، وﻣﻦ ﺿﯿﻖ اﻟﺪﻧﯿﺎ إﻟﻰ ﺳﻌﺘﮭﺎ،ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﺎد إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة ﷲ وﺣﺪه
 ﻧﻈﺮة، ﺻﺎﺣﺐ أﻓﻖ واﺳﻊ، أﺻﺒﺢ، أﺻﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ.اﻷدﯾﺎن إﻟﻰ ﻋﺪل اﻹﺳﻼم
، وأﺻﺒﺢ، ﻧﻈﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻟﮭﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ وإﺧﺮاﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﻮر،ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﺤﯿﺎة ﻛﻠﮭﺎ ﺗﻐﯿﺮت ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ھﺪﻓﮫ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻛﺬا أو ﻓﻲ إﻏﺎرة ﻗﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮم أو
، أﺻﺒﺤﺖ أھﺪاﻓﮫ ﻏﯿﺮاﻷھﺪاف،ﻗﺒﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﯿﻠﺔ أو إﻧﮫ ﯾﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ أو ﻛﺬا
. ﻓﺎﻟﺪﯾﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك،وأﺧﻼﻗﮫ ﻏﯿﺮ اﻷﺧﻼق
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Här är frågan, ärade doktor: vad är
kopplingen eller sambandet mellan religion och kultur?
/…/
Yusuf al-Qaradawi: Araben hade under förislamisk tid en
kultur som han hade ärvt från sitt folk genom åren. Sönerna
ärvde [kulturen] från sina fäder och ättlingarna ärvde den från
sina föregångare. Men när islam kom till, orsakade den en
radikal förändring i arabens syn på världen, på livet, på
människan, på individen, på samhället, på gudomligheten, på
andra saker. [Islam] förändrade arabens syn [på saker],
förändrade hans uppfattningar, förändrade hans traditioner,
förändrade hans sätt att äta, dricka, klä sig, det vill säga han
blev en annan människa. Det är det som visar oss religionens
inflytande över livet. Exempelvis, när en man som Rabῑc bin
c
Āmer mötte Rustom, persernas överbefälhavare, sade han
till honom: ”Vilka är ni? Och vad ligger bakom er
mobilisering?” [Rustom] svarade honom: ”Vi är ett folk som
Gud skickat för att få folk att gå över från att tillbe mänskliga
varelser till att tillbe Gud allena, lämna livets inskränkthet till
förmån för dess vidsynthet och religionernas förtryck till
förmån för islams rättvisa. Mannen fick [härmed], han fick
en bredare horisont, en global blick, en ny blick för världens
vägledning och man förde honom från mörker till ljus, och
det blev, hela livet förändrades efter det att hans mål var
begränsat till att göra så, plundra en folkgrupp eller en stam,
dricka vin eller dylikt. Hans mål var inte desamma som förr,
hans moral inte densamma som förr, hans uppförande inte
detsamma som förr. Religionen utövar således stort
inflytande över kulturen.
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(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

5.1.1.3.3 Islam: en universell och överlägsen kulturyttring
Vi har redan påpekat att en etnocentrisk hållning bland annat inbegriper
en känsla av överlägsenhet vilken i praktiken visar sig genom att den egna
gruppen intar en förringande attityd gentemot det som uppfattas som
annorlunda. Så här svarade al-Qaradawis när han skulle definiera några
muslimska sedvänjor beträffande klädstil, maträtter och så vidare:
 ﻧﻌﻢ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﻌﻮب أﺻﻨﺎف:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
.اﻷطﻌﻤﺔ واﻷﺷﮭﺒﺔ وطﺒﻌﺎ ھﺬه ﺗﺨﺘﻠﻒ وﻏﯿﺮھﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ ﻷﺧﺮى
ھﻞ ﯾﺼﺢ اﻟﻘﻮل إن اﻷزﯾﺎء اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ أزﯾﺎء إﺳﻼﻣﯿﺔ؟
 اﻟﺸﻌﻮب ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺂﻛﻠﮭﺎ وﻣﺸﺎرﺑﮭﺎ وﻣﻼﺑﺴﮭﺎ، ﺻﺤﯿﺢ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ھﻞ ﻛﻞ، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻌﺮب، اﻟﻘﻮم اﻟﻮاﺣﺪ، ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ّ ھﺬا ﻻ ﺷﻚ،وأزﯾﺎﺋﮭﺎ
 زي،ي اﻷزﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ّ  ھﻞ اﻷزﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ز،اﻷزﯾﺎء ھﻢ واﺣﺪة
 اﻷزﯾﺎء واﻟﻤﺂﻛﻞ ﺗﺨﺘﻠﻒ،اﻷزﯾﺎء ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺨﻠﯿﺞ
 ھﻨﺎك اﺧﺘﯿﺎر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻣﻌﻨﻰ إن ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ﯾﺄﻛﻞ ﯾﺒﺪأ ﺑﺴﻢ ﷲ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺄﻛﻞ.إﺳﻼﻣﯿﺔ
 ﺑﺴﻢ ﷲ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 وﻻ ﻟﺤﻢ، ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ، اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﺧﻨﺰﯾﺮا:ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 وﻻ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺨﻤﺮ، وﻻ ﯾﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ، وﻻ ﻣﺎ أھﻞ ﻟﻐﯿﺮ ﷲ ﺑﮫ، وﻻ اﻟﺪم،اﻟﻤﯿﺖ
 إﻧﺎء ﻓﯿﮫ ذھﺐ، وﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻣﻦ ذھﺐ أو ﻓﻀﺔ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ
، ﻻ. ھﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﺸﺮب واﻟﻤﻠﺒﺲ، ﯾﻌﻨﻲ،وﻓﻀﺔ
 ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف إن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ھﻨﺎك، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﺮي، ﯾﻌﻨﻲ،اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﻘﺮ
 ﻻ ﯾﻘﺒﻞ، اﻹﺳﻼم ھﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﺸﺎم، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﺣﺘﺸﺎم، ھﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮي،اﻟﻌﺮي
 ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺸﺬوذ،اﻟﻌﺮي
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،) اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ja, ärade schejk, till det som ingår i folkens
kultur är maträtter och färger vilka förstås skiljer sig från en
kontext till en annan. Kan man säga att den arabiska klädseln
är en islamisk klädsel?
Yusuf al-Qaradawi: Det stämmer nog att folk skiljer sig i
sättet att äta, dricka och klä sig. Det råder inte någon tvekan
om detta. Även inom en och samma miljö eller folkgrupp
som exempelvis araber[förhåller det sig på samma sätt]. Är
exempelvis alla kläder likadana? Är kläderna i Egypten
identiska med de som används i Marocko, identiska med de
som används i Gulfstaterna? Kläder och maträtter skiljer sig
från varandra.
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Uthman Uthman: Det finns ett val
Yusuf al-Qaradawi: Men det finns gemensamma nämnare,
nämligen den arabisk-muslimska kulturen. Exempelvis när
en muslim inleder sin måltid säger han som tidigare påpekats
bismillah
Uthman Uthman: Bismillah
Yusuf al-Qaradawi: En muslim äter inte gris, äter inte
griskött, inte kött från självdöda djur, inte blod eller annat
som inte är sanktionerat av Gud. [En muslim] drinter inte vin
och vinflaskan ställs inte på bordet hos en muslim. Han äter
inte från en bricka av guld eller silver, [använder] inte en
tillbringare av guld eller silver. Med andra ord förekommer
det särskilda begränsningar i sätten att äta, dricka och klä sig.
Nej, muslimen anammar inte alltså nakenhetsfilosofin. Vi vet
att i den västerländska kulturen förekommer nakenhet. Det
finns en nakenhetskultur och en anständighetskultur. Islam är
anständighetens kultur. Den accepterar inte nakenhet och
[sexuell] avvikelse
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

al-Qaradawis svar ovan avslöjar en glidning från att diskutera vissa
trenders och sedvänjors muslimska legitimitet till att understryka vad
muslimsk anständighet alls inte kan tolerera hos främmande kulturer. Inte
nog med att de egna sedvänjorna skiljer sig från ”den andres” sedvänjor,
utan de är också moraliskt överlägsna. al-Qaradawi tar nämligen avstånd
från thaqāfat al-carī (” ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮيnakenhetskulturen”) och shudhūdh (ﺷﺬوذ
”sexuell avvikelse”) som enligt honom utmärker den västerländska
kulturen.
Tendensen att förminska värdesystem, normer eller skeenden hos andra
kulturer och avbildningen av den egna kulturen som en moraliskt
överlägsen kultur speglar en hållning som är föga främjande för dialog och
utövandet av självkritik. Genom att ofta definiera muslimsk kultur i
negativa termer, det vill säga berätta vad muslimsk kultur tar avstånd från,
fördjupar al-Qaradawi den avgrund som han tycker sig finna mellan den
egna kulturen och ”den andres” kultur. al-Qaradawi kritiserar bland
mycket annat de ”diskriminerande kultur(er) som gör skillnad mellan
svarta och vita”. Talet om en diskriminerande kultur förknippar alQaradawi med vit överhöghet:
[ أﻧﺎ أﻗﻮل أﺻﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ...] :ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
 ﻟﯿﺴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻟﯿﺴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ، ﻟﯿﺴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ،ﺗﺠﺊ ﻟﻠﻌﺮب وﺣﺪھﻢ
ّ ،ﻣﻤﯿﺰة ﺑﯿﻦ اﻷﺟﻨﺎس أو اﻷﻟﻮان
إن اﻷﺑﯿﺾ ﺿﺪ اﻷﺳﻮد
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Yusuf al-Qaradawi: […] Jag säger att den islamiska
kulturens rötter är världsomspännande eftersom den inte bara
var förbehållen araberna. [Den islamiska kulturen] är inte en
regional kultur, inte en fanatisk kultur, inte en kultur som
skiljer mellan folkgrupper, hudfärg, [ställer inte] de vita mot
de svarta

Som bevis på att muslimsk kultur ”inte är en fanatisk kultur” (författarens
kursivering) som skiljer mellan olika folkslag hänvisar al-Qaradawi vidare
till en hadith som går ut på att profeten Muhammad genast reste sig när
han mötte ett begravningståg som var judiskt. En sådan utsaga avslöjar en
human människosyn och därigenom en öppenhet mot ”den andre”, som
dock är villkorad när det gäller synen på kärnfamiljen och sexualmoral
(Sharia och livet, 28 oktober 2007). Nämnas bör att al-Qaradawis
beskrivning av muslimsk kultur i det avseendet artikuleras i dikotomiska
termer, exempelvis framställs den som anständig i motsats till okysk,
dialoginriktad i motsats till konfrontationsbenägen, gudscentrerad i
motsats till ateistisk etc. Härmed nöjer sig al-Qaradawi inte enbart med att
framhäva olikheterna mellan muslimsk och inte-muslimsk kultur, utan han
får dessa att framstå som essentiella, ett förfarande som knappast kan vara
främjande för dialog:
 اﻟﻨﺒﻲ،[ ﻟﯿﺴﺖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ دﯾﻨﯿﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ...] :ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي
:ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻣﺮوا ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺠﻨﺎزة ﺟﻨﺎزة واﺣﺪ ﻣﯿﺖ ﻓﻘﺎم ﻟﮭﺎ واﻗﻔﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا
،ا اﻓﺮﺿﻮا إﻧﮭﺎ ﺟﻨﺎزة، "أﻟﯿﺴﺖ ﻧﻔﺲ:"ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ إﻧﮭﺎ ﺟﻨﺎزة ﯾﮭﻮدي" ﻓﻘﺎل
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻓﻤﺎ أروع اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻣﺎ أروع اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ."ﻣﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮﯾﺔ؟
 ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﻓﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
 إﺣﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﺿﻰ. ﻻ ﻧﻘﺼﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ، إﺣﻨﺎ وﻣﻊ ھﺬا ﻟﺴﻨﺎ.واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻷﺣﺪ أن ﯾﻘﺼﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻻ ﻧﺮﺿﻰ أن ﻧﻘﺼﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻻ ﻣﺎ
 ﯾﻌﻨﻲ ھﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮي وﺛﻘﺎﻓﺔ.ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﯿﻢ اﻹﯾﻤﺎن واﻷﺧﻼق
 ھﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻻﺣﺘﺸﺎم؛ ﻧﻜﻮن ﻣﻊ أي اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ؟ ھﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺪام
 ﻻﺑﺪّ أن ﻧﻨﺤﺎز إﻟﻰ، ھﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻟﺤﺎد وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﯾﻤﺎن،اﻟﺼﺪام وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻼﺣﺮب
... إﺣﺪى اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
(2007  أﻛﺘﻮﺑﺮ28 ،" "اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Yusuf al-Qaradawi: […] [Den islamiska kulturen] är inte en
fanatisk kultur i religiös bemärkelse eftersom den är präglad
av tolerans. Profeten (Frid och välsignelse över honom) reste
sig när ett begravningståg passerade. Hans sällskap sade då
till honom: ”Oh Guds sändebud, detta är ett judiskt
begravningståg” varpå profeten påpekade: ”Är det inte fråga
om en själ? Anta att det rör sig om en judisk begravning,
handlar det inte likväl om en mänsklig själ?” Hur underbar är
inte denna ståndpunkt! Hur underbar är inte denna förklaring
och denna motivering! Den islamiska kulturen är en
världsomspännande kultur och en human kultur. Det går inte
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att skilja mellan en världsomspännande religion och en
världsomspännande kultur. Vi avfärdar trots allt inte andras
kulturer. Vi accepterar inte att någon avfärdar vår kultur lika
lite som vi skulle avfärda andras kulturer, så länge det inte
strider mot vår tro och värdegrund. Alltså finns det en
nakenhetskultur och en anständighetskultur, vilken av de två
kulturerna ska vi välja? Det finns en kultur av dialog och en
kultur av konfrontation, en kultur av konfrontation och en
kultur av inte-krig, en kultur av ateism och en kultur av tro.
Det är oundvikligt att vi väljer någon av dessa kulturer.
(Sharia och livet, ”Religion och kultur”, 28 oktober 2007)

al-Qaradawis tankar kring den egna tron och kulturen omfattar vissa
”sanningsanspråk” vilka kan analyseras med hjälp av den
språkvetenskapliga termen deixis, som på grekiskia betyder ”börja i den
här änden” (Gibbon 1983, 195ff). Deixis bildas såväl med formord
(pronomen, prepositioner etc.), exempelvis ”slå mig” (personligt
pronomen) som med böjning, exempelvis ”det regna-r (presens).
Det är värt att påminna om att den situation som de deiktiska uttrycken
förutsätter inte alltid går att tolka entydigt. Exempelvis kan det
demonstrativa adverbet ”här” användas om en liten yta eller hela den värld
som talaren anser sig tillhöra. Likaså syftar al-Qaradawis bruk av
adjektivet ”human” eller ”universell” ömsom på det som han definierar
som islamisk kultur, ömsom islamisk religion. I al-Qaradawis ögon har de
olika definitionerna av religion och kultur många beröringspunkter vilket
gör det svårt att skilja dem åt. Förutom att kultur tenderar att flätas samman
med religion ser al-Qaradawi islam som mer än en religion. Det är en
överordnad storhet som skulle kunna påverka vilken kultur som helst:
”Islams ankomst innebar en radikal förändring i fråga om arabens sätt att
se på universum, livet, människan, individen, samhället, gudomlighet...”
(Sharia och livet, 28 oktober 2007).
Genom att använda den deiktiska markören ”vi” ger såväl al-Basiuni som
al-Qaradawi sken av att det de säger delas av den gemenskap de företräder.
En gemenskap som i övrigt framställs som homogen. Således antas bruket
av termen ”vi” hänvisa till en och samma kulturyttring (islam) eller
tolkningsgemenskap (muslimer, umma). Men medan al-Basiuni använder
den deiktiska markören ”vi” för att referera till en gemenskap som är
öppen mot ”den andre” (läs de kristna), antyder al-Qaradawis bruk av den
deiktiska markören ”veta” att det rör sig om en kunskap som inte går att
ifrågasätta och som inte minst reducerar ”den andre”, associerad i det här
fallet till den västerländska kulturen, till dennes sämsta sidor (Sharia och
livet, 28 oktober 2007). Att ett sådant förfarande från al-Qaradawis sida
försvårar utövandet av självkritik och dialog är uppenbart.
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5.1.2 ”Vi”: en förhandlingsbar gemenskap
Sharia och livets gästers förhållningssätt till den egna gemenskapens
sociala arv kan variera mellan strävan efter att följa en tidigare sed eller
handlingsnorm och att ifrågasätta rådande sociala praktiker och
handlingsnormer. Utgångspunkten för detta avsnitt är att ta reda på
huruvida programgästernas förhållningssätt till vissa sociala praktiker som
historieskrivning och utövande av makt i offentliga sammanhang visar
ansatser till självkritik och dialog eller inte (se bl.a. Sharia och livet, 18
november 2007, 25 november 2007 och 2 december 2007).

5.1.2.1 En ifrågasatt dialogkultur mellan sunniter och
shiiter
Avsnittet om den inomislamiska dialogen diskuterar i grunden det som
skulle kunna kallas den ideologiska klyftan mellan sunniter och shiiter
(Sharia och livet, 18 november 2007). Avsnittet utmärker sig på många
sätt, däribland genom att det sänds från Beirut och inte Doha där kanalen
al-Jazira har sitt huvudkvarter, samt att gästen inte är någon mindre än den
dåtida andliga ledaren för många shiiter i och utanför Libanon, Sayyid
Muhammad Fadlallah.
En viktig fråga som presentatören Uthman ställer i inledningen av
programmet berör den långvariga spänningen mellan sunniter och shiiter
och hur det kommer sig att denna spricka inte mattats av med tiden, i
synnerhet när dagens utmaningar och angelägenheter skiljer sig från förr.
Fadlallah förklarar att sprickan mellan sunniter och shiiter beror dels på
avsaknaden av en konstruktiv dialog mellan islams två största grupper,
dels på en historieskrivning som alltför mycket fokuserar på polemiken
mellan de två grupperna, något som enligt Fadlallah gett upphov till en
osund kultur som är svår att övervinna:
. رﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻨﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﯿﻼت ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻻ ﻧﺮى ﻓﺮﻗﺎ ً ﻧﻮﻋﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ
 ﻟﻤﺎذا ﺑﺮأﯾﻜﻢ؟، ﻣﻊ أن اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت رﺑﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﯿّﺮت،ﻟﻌﻘﻮ ٍد ﻣﺎﺿﯿﺔ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻋﺎم أﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﯿﻦ ﻓﻲ:ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ
دراﺳﺘﮭﻢ ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﻼف ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ وأﻧﮭﻢ ﻋﺎﺷﻮا ﻣﻊ اﻟﺘﺄرﯾﺦ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﺎﺷﻮا ﻣﻊ
ْ ﺴ َﺒ
ْ  وﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬوا ﺑﻘﻮل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ }ﺗ ِْﻠﻚَ أ ُ ّﻣﺔٌ ﻗَ ْﺪ َﺧ َﻠ،اﻟﻮاﻗﻊ
ﺖ
َ ﺖ ﻟَ َﮭﺎ َﻣﺎ َﻛ
 ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ.[141/ﻋ ّﻤﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﯾَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ { ]اﻟﺒﻘﺮة
َ َﺴ ْﺒﺘ ُ ْﻢ َوﻻَ ﺗ ُ ْﺴﺄَﻟُﻮن
َ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ّﻣﺎ َﻛ
اﻹﺳﻼم ﻗﺎﻋﺪة وھﻲ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﯿﺶ ﻓﻲ داﺧﻠﮫ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﮫ اﻟﻌﺒﺮة واﻟﺪرس اﻟﺬي
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وﺗﺤﺮﻛﻮا ﻓﻲ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺘﻐﺮﻗﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
ّ
ﻛﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ وﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﺘﺰﻣﮫ ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ أو ﺗﻠﻚ
 وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬا ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺎﺗﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮا أن ﯾﺼﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺎ،اﻟﺠﮭﺔ
ﯾﻮﺣّﺪھﻢ وھﻮ اﻹﺳﻼم اﻟﺮﺣﺐ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﯿﺸﮫ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﺘﺎب
ﷲ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﮫ
(2007 ﻧﻮﻓﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Det är möjligt ers eminens att vi berör
några detaljer som hör till denna kontext. Men från historia
till verklighet. Vi ser inte någon märkvärdig skillnad i den
tiotals år långa islamiska diskursen trots att utmaningarna
förmodligen sett olika ut och spörsmålen ändrats. Varför är
det så, enligt er?
Muhammad Fadlallah: Muslimernas problem generellt var
att de inte var sakliga när de skulle undersöka de frågor de
tvistade om. [Muslimerna] har levt mer i historien än
verkligheten. De har inte anammat Gudens ord (lovprisad
och upphöjd är Han): ”Deras tid är förbi. De skall lönas efter
vad de har gjort och ni skall lönas efter vad ni har gjort. Ni
skall inte ställas till svars för deras handlingar.” 44 Historia
inom islam har en regel, nämligen att inte stänga in sig i den
utan ta lärdom av den och lära sig det som vår samtid
behöver. Men muslimerna dröjde kvar i den och agerade i
enlighet med all dess karakteristiska, i synnerhet i negativ
bemärkelse som den här eller den där parten låg bakom. Och
i ljuset av detta levde [muslimerna] i historiens kölvatten och
kunde inte komma fram till det som enade dem, nämligen den
givmilda islam som muslimer kan bekänna sig till genom att
följa Guds bok och profetens sunna.
(Sharia och livet, ”Den inomislamiska dialogen”, 18
november 2007)

Uthman påpekar att föreställningen om att en religion eller konfession är
något oantastligt också utgör en försvårande omständighet vid samtal
mellan sunniter och shiiter. Finns det några ämnen som sunniter och shiiter
bör undvika? frågar Uthman, varpå Fadlallah svarar nekande. Allt går att
diskutera, fastslår den libanesiske lärde och hänvisar till Koranen som
enligt honom även bevarat de otrognas utsagor åt eftervärlden:
 وﺻﻒ ھﺬه اﻟﺤﻮارات أو اﻟﻠﻘﺎءات، واﻟﺒﻌﺾ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 أﻧﮫ، ھﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﺑﺤﻮار اﻟﻄﺮﺷﺎن

44

Al Baqara [2: 141]
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 ﺑﺮأﯾﻜﻢ،داﺋﻤﺎ ً ﺗﻘﻔﺰ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺎ ﯾُﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪّس اﻟﺪﯾﻨﻲ أو اﻟﻤﻘﺪّس اﻟﻤﺬھﺒﻲ
ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ ھﻞ ھﻨﺎك ﻓﻌﻼً ﻣﻘﺪّس؟
 وأن اﻟﺤﻮار ﻻ، أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻻ ﻣﻘﺪّﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮار:(ًﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ )ﻣﻘﺎطﻌﺎ
ﺑﺪّ أن ﯾﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ وﻗﺪ ﻛﻨﺖ أﻗﻮل ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﺔ أن ﷲ ﺣﺎور
 ﯾﻌﻨﻲ أن ﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ.اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﺣﺎور إﺑﻠﯿﺲ وأن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺎور
 ﻣ ّﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ،أدار اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮﯾﻦ وﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ وﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
ﺗﺼﻮر أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺎور ﻣﺜﻼً ﻓﻲ
،ﻋﻨﻮان ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺤﻮار
ي ﻣﺸﻜﻠ ٍﺔ ﻓﻲ أي
ّ
ٍ
ّ ھﻨﺎك أ
 ھﻞ، ﻓﻲ أن اﻟﻨﺒﻲ ھﻞ ھﻮ ﻋﺎﻗﻞ أو ھﻮ ﻣﺠﻨﻮن،أن ﷲ ﻣﻮﺟﻮد أو ﻟﯿﺲ ﻣﻮﺟﻮد
ھﻮ ﺳﺎﺣﺮ وﺷﺎﻋﺮ أو ھﻮ رﺳﻮ ٌل ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ؟ إن اﻟﻘﺮآن ھﻮ اﻟﺬي
ﺧﻠّﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ أﺛﺎره اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن ﺿﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ،اﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن وﺑﺎﻟﺴﺤﺮ وﺑﺎﻟﺸﻌﺮ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ
اﻟﻘﺮآن ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﻣﻘﺪّﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮار وأﻧﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﺤﺎور ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪّس
 ھﻞ ﯾﻤﻠﻚ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪاﺳﺔ أو أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺻﻔﺔ ﻋﻤﻖ،ﻟﻨﺪرس ھﻞ ﯾﻤﻠﻚ ھﺬا اﻟﻤﻘﺪّس
اﻟﻘﺪاﺳﺔ أو ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﻋﻤﻖ اﻟﻘﺪاﺳﺔ؟
(2007  ﻧﻮﻓﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Och somliga, ers eminens, har beskrivit
dessa diskussioner och träffar som de dövas dialog. Det finns
ett problem i den inomislamiska dialogen, nämligen de så
kallade religiösa eller konfessionella tabuna. Vad säger du
ers eminens: finns tabun egentligen?
Muhammad Fadlallah: (avbryter) jag tror att det inte finns
några tabun i dialogen samt att det är nödvändigt att en dialog
är öppen mot samtliga rubriker. Och jag hade sagt skämtsamt
att Gud förde samtal med änglarna, förde samtal med Iblis
och att Koranen förde samtal, det vill säga att Gud i Koranen
förde samtal med de otrogna, med månggudadyrkarna och
med de lömska, vilket innebär att det inte finns något
problem med någon som helst rubrik rörande dialog.
Föreställ dig att vi exempelvis för samtal om huruvida Gud
existerar eller inte, huruvida profeten är en sansad eller galen
person, huruvida han är en trollkarl eller ett sändebud från
Gud (lovprisad och upphöjd är Han). Det är Koranen som
förevigat månggudadyrkarnas polemik mot Guds sändebud
(bön och frid över honom och hans familj) och det gick så
långt att man anklagade honom för att vara galen, magiker,
poet och så vidare. Detta innebär att vi lär från Koranens
kultur att det inte finns några tabun i dialogen och att vi kan
föra dialog även om det som är tabubelagt, undersöka om
denna tabu, om denna tabu omfattar något heligt eller om den
inte omfattar helighetens djup eller inte omfattar helighetens
djup?
(Sharia och livet, ”Muslimens liv under ramadan”, 16
september 2007)
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Ett viktigt ämne som berör dialogen mellan sunniter och shiiter är wilāyat
 “den högste rättslärdes förmyndarskap”).وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ( al-faqῑh
Programledaren Uthman antyder inledningsvis att wilāyat al-faqῑh riskerar
att sätta medborgarskapsprincipen ur spel, det vill säga rubba det rättsliga
förhållande som binder en individ till en stat. Enligt Fadlallah utövas
ledarskapet över de troende av den högste rättslärde förmyndaren och
ställföreträdaren för den dolde imamen al-Mahdi, en messiansk gestalt
inom den shiitiska grenen av islam (Aghaie 2005, 5980). Fadlallah
وﻻﯾﺔ ( påpekar för Uthman att några shiitiska lärda tror på wilāyat al-faqῑh
 ”den rättslärdes förmyndarskap”) och andra inte. Fadlallah räknar sigاﻟﻔﻘﯿﮫ
själv till den senare kategorin. Uthman undrar vad det får för konsekvenser
om den högste rättslärde förmyndaren är iranier medan de troende är
medborgare i Saudiarabien eller annat arabland, varpå Fadlallah påpekar
att det inte behöver finnas någon lojalitetskonflikt i det avseendet. Som
exempel nämner Fadlallah de libaneser som tror på wilāyat al-faqῑh och
samtidigt är fullt delaktiga i hemlandets politiska liv. Att underordna sig
wilāyat al-faqῑh innebar enligt Fadlallah att söka vägledning i vissa
juridiska och teologiska frågor (Sharia och livet, 18 november 1997):
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :طﺒﻌﺎ ً ﻧﺤﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة رﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﮭﻲ ،ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ .ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ،إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ واﻟﻤﻮا َ
طﻨﺔ .ﻛﯿﻒ
ّ
ﻲ اﻟﻔﻘﯿﮫ إﯾﺮاﻧﯿﺎ ً
واﻟﻤﻘﻠﺪون أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺜﻼً ،ﺳﻌﻮدﯾﻮن أو ﻋﺮب
ﻧﻔﮭﻢ أن ﯾﻜﻮن وﻟ ّ
أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ،اﻟﺴﺆال ،أﻻ ﯾﻄﺮح ھﺬا اﻷﻣﺮ إﺷﻜﺎﻻً وطﻨﯿﺎ ً؟
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ :ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ،ﺳﻮاءا ً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﯿﻌﺔ
واﻟﺴﻨﺔ ،ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮﻣﯿّﺔ ﻣﻌﯿّﻨﺔ .ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺠﺪ أن...
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎً( :ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﺪّث ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ﻧﺘﺤﺪّث ﻋﻦ
.وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺑﺎﻟﺬات
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ )ﻣﺘﺎﺑﻌﺎً( :دﻗﯿﻘﺔ ،دﻗﯿﻘﺔ ..أﻣﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻓﮭﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ،
ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﯿﻌﺔ وﻻ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،وﻧﺤﻦ ﻣ ّﻤﻦ ﯾﺘﺤﻔّﻆ
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .ﻟﻜﻦ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن
ﻧﺪرس اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﯿّﺔ ،اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﯿﮫ ،أﺳﺎﺳﺎً ،ﯾُﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺨﺒﺮاء ،وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺒﺮاء ﯾُﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻌﺐ اﻹﯾﺮاﻧﻲ ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ أن وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﻮا َ
طﻨﺔ ﻓﻨﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻒِ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻺﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ .ﺗﻘﻮل ھﺬا
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎً( :ﻷ ،اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻵن...
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ )ﻣﺘﺎﺑﻌﺎً( :وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﺎﻟﻘﻀﯿﺔ ﻻ ﺑﺪّ أن ﻧﻌﺮف
طﺮﯾﻘﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﮭﺎ .ھﻨﺎك ﻣﻦ
ﯾﻘﻮل _ﻣ ّﻤﻦ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ_ أن اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﯿﮫ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﮭﻢ ،أﻧﮫ ﻻ
ﯾﺘﺪ ّﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﮭﻢ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﯿﺮوﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﯿﺮون
ي ﻣﺠﺘﮭ ٍﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ّ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
أ ّ
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ،ﻣﺜﻼً ،اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻛﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ،
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 ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺮف،ﺳﻮاءا ً ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻮھﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
 ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺗﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ،أﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
وﺣﺮروا ﻟﺒﻨﺎن
 وھﻜﺬا واﺟﮭﻮا إﺳﺮاﺋﯿﻞ..وﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻓﻲ ھﺬا
ّ
 ﯾﻤﺜّﻠﻮن، ﻟﻌﻠّﮫ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا،2006  وﻓﻲ ﺳﻨﺔ2000  ﻓﻲ ﺳﻨﺔ،ﻣﺮﺗﯿﻦ
َ طﻨﺔ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮا
َ اﻟﻤﻮا
. وﻟﻢ ﺗﺘﺪ ّﺧﻞ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،طﻨﺔ
(2007  ﻧﻮﻓﺒﺮ18 ،" "اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة.
Uthman Uthman: Självklart, vi på programmet Sharia och
livet berör kanske inte de politiska aspekterna i stor
utsträckning. Låt oss gå över till ett rättsvetenskapligt ämne,
ers eminens. Ett av de problem som wilāyat al-faqῑh ger
upphov till är den omtvistade relationen mellan wilāyat alfaqῑh och medborgarskapsprincipen. Hur kan vi förstå att den
högste rättslärde förmyndaren är iranier medan följeslagarna
exempelvis är saudier, araber eller annat. Frågan är om inte
denna
relation
vållar
problem
beträffande
medborgarskapsprincipen?
Muhammad Fadlallah: Vi bör veta att frågan om religiös
referens, såväl hos sunniter som shiiter, inte rättar sig efter en
speciell etnisk grupp, vi finner att …
Uthman Uthman: (avbryter) vi talar ers eminens inte om den
religiösa referensen, utan just om wilāyat al-faqῑh
Muhammad Fadlallah: (fortsätter) Ett ögonblick, ett
ögonblick, beträffande wilāyat al-faqῑh, så är den en teori
som bygger på nytolkning. Somliga shiitiska rättslärda tror
på den, medan andra inte. Och vi tillhör dem som invänder
mot denna teori, [invänder mot] vissa aspekter på det
området. Inte desto mindre bör vi undersöka frågan på ett
vetenskapligt sätt. Den högste rättslärde förmyndaren väljs i
grunden av expertrådet och expertrådet väljs i det avseendet
av det iranska folket. Men frågan om huruvida wilāyat alfaqῑh upphäver medborgarskapsprincipen [eller inte], finner
vi att den inte har upphävt medborgarskapsprincipen vad
iranierna beträffar. Du säger detta
Uthman Uthman: (avbryter) Nej, det som menas nu...
Muhammad Fadlallah: (fortsätter) Och vad beträffar
Libanon är det nödvändigt att känna till hur wilāyat al-faqῑh
går till väga för att styra den relation till de libaneser som tror
på den. Det finns de som tror på wilāyat al-faqῑh som säger
att den högste rättslärde förmyndaren, enligt deras sätt att se,
inte i detalj lägger sig i deras angelägenheter angående den
saken, utan att [libaneser] konsulterar [den högste rättslärde
förmyndaren] på samma sätt som de konsulterar vilken
rättslärd som helst som är i färd med att tillämpa ijtihad i en
juridisk fråga som kan ha med politik att göra. Därför finner
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vi att de som tror på wilāyat al-faqῑh exempelvis röstade i
valet eller ingick allianser i egenskap av libanesiska
medborgare. Vi vet alltså att de i den föregående
valprocessen var i allians med Framtidsrörelsen och
Progressiva socialistpartiet när det gäller den saken … på så
sätt konfronterade de Israel och befriade Libanon två gånger,
år 2000 och år 2006. Därmed representerade de kanske
medborgarskapsprincipen på bästa möjliga sätt och wilāyat
al-faqῑh lade sig inte i denna fråga.
(Sharia och livet, ”Den inomislamiska dialogen”, 18
november 2007)

Programledaren Uthmans utsaga ovan om att Sharia och livet inte sysslar
med politik i första hand påminner osökt om al-Qaradawis propåer om att
Sharia och livet är ett program som grundar sig på cilm (religiös
vetenskap), underförstått att politiskt känsliga frågor inte står på
programmets agenda (Sharia och livet, 7 oktober 2007). Inte desto mindre
inbegriper Uthmans fråga ovan en politisk underton som bland annat berör
saudiernas lojalitet och särskilt dem som bekänner sig till den shiitiska
grenen av islam: Ska shiitiska saudier lyda den stat de är medborgare i
eller erkänna wilāyat al-faqῑh istället? Som svar på frågan hänvisar
Fadlallah till Libanons shiiter, varav en stor del är anhängare till rörelsen
Hizbollah som i sin tur erkänner wilāyat al-faqῑh) (Khatib, Matar &
Alshaer 2014, 15f). Fadlallah underströk att wilāyat al-faqῑhs anhängare i
Libanon har fört en beväpnad kamp mot Israel. Inte desto mindre är det
just den kampen som sått splittring mellan libaneser, varav en stor del
nämligen bestrider Hizbollahs maktposition och självsvåldiga agerande i
landet (”en stat i staten”) (Khatib, Matar & Alshaer 2014, 98f). Uthman i
sin tur ser ut att undvika att granska Fadlallahs resonemang, förmodligen
på grund av ämnets känsliga karaktär.
Fadlallahs medverkan i ”Den inomislamiska dialogen” ger
sammanfattningsvis en tvetydig bild. Å ena sidan bjuder den shiitiska
lärde på noggranna reflektioner kring den egna gemenskapens bristfälliga
historieskrivning, å andra sidan framstår Fadlallahs kritik av wilāyat alfaqῑh som mycket återhållsam och därmed föga främjande för dialog.

5.1.2.2 En ifrågasatt institutionskultur
Avsnittet om institutionskulturen i Sharia och livet handlar i huvudsak om
de etablerade konventioner som kännetecknar styrningen av en myndighet
eller institution. Ett nyckelord i sammanhanget är al-wilāya -l-cāmma
(” اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔoffentlig maktutövning”) (Sharia och livet, 25 november
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2007). En viktig fråga att ställa är om programgästens syn på dessa
konventioner betecknas som traditionell eller om den speglar en
progressiv hållning, i riktning mot fördjupad transparens, inkludering och
bekämpning av maktmissbruk.
Historikern Talal al-Bushri understryker i avsnittet ”Institutionskulturen”
(Sharia och livet, 25 november 2007) att en kvinna (eller inte-muslim)
mycket väl skulle kunna leda en nämnd, dock inte som representant för
sitt kön (eller religionstillhörighet) utan för det mandat som hon (eller han)
företräder:
 رﺑﻤﺎ ﺗﻔﺘﺤﻮن اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﻤﺮأة أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺑﻌﺾ، ﻧﻌﻢ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ، ﺗﺤﺪﺛﺘﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع.اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﯾﺒﻘﻰ، ﯾﻌﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ھﻨﺎك ھﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎء، ﺗﺤﺪﺛﺘﻢ ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ،أﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﻤﺎ
، أﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ،اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
 اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﻧﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ،اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
ﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ
ُ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟ
ﺴﻨﺔ ﻣﺎ دﻣﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ
ُ  أﺗﺼﻮر ﻟﯿﺴﺖ ھﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟ:طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
... اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺼﺪره اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات ھﻮ
ً  ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺮأة ﻣﻨﺼﺒﺎ ً ﻣﻌﯿﻨﺎ. ﻷ:(ًﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎ.
 ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ، ﻣﺎ ھﻮ ﺗﻮﻟّﻲ اﻟﻤﺮأة أﺻﻠﮫ أن ﺗﻜﻮن ذات وﻻﯾﺔ:طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ ﻣﻨﻔﺮدة، ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ،ﻣﻨﺼﺒﮭﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﺑﻲ
، اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ، ھﻲ وﻻﯾﺘﮭﺎ،ھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ ﻣﻨﻔﺮدة
ً  وﻻ ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ً أﯾﻀﺎ،وﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﻔﺮدة.
 ﯾﻌﻨﻲ ھﻞ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻜﻮن رﺋﯿﺴﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
...  ﻣﺘﻰ ﻛﺎن:طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
 أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻏﯿﺮ، طﺒﻌﺎ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة:(ًﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎ
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ
 ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارا ً ﻣﻨﻔﺮدة ً ﺑﮫ، ﻧﻌﻢ:طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
 ﻓﮭﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ،وﺣﺪھﺎ
(2007 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ25 ،" "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ja, det är möjligt att ni underlättar för
kvinnan eller icke-muslimen att erhålla några befattningar
vid allmän jurisdiktion. Ni talade om ett ämne, om de två
frågor jag nämner, ni talade om nämnden. Alltså, även om
det funnits en justitienämnd förblir beslutet huvuddomarens,
eller hur? Eller förblir beslutet även på statsnivå
presidentens, det slutgiltiga beslutet. Det här var den första
frågan. Den andra frågan finner vi kanske en motsägelse mot
korantexter och sunna såsom somliga hävdar

177

Tariq al-Bushri: Jag föreställer mig att det inte föreligger
motsägelse mot Koranen eller sunna så länge den religiösa
referensen beträffande de beslut som nämnden utfärdar är …
Uthman Uthman: (avbryter) Nej. I fråga om när kvinnan
erhåller en viss post
Tariq al-Bushri: Detta att en kvinna skipar rättvisa
förutsätter att hon har jurisdiktion. Hon kommer inte att
erhålla sin befattning i egenskap av riksdagsledamot eller
domstolsmedlem. Hon kommer inte att ha ensam
jurisdiktion, hon har inte ensam jurisdiktion, som är hennes
egen jurisdiktion. Jurisdiktionen hör till nämnden som
kvinnan deltar i, och den är varken hennes egen eller någon
annans enbart
Uthman Uthman: Alltså kan kvinnan vara huvuddomare i en
domstol?
Tariq al-Bushri: När det fanns …
Uthman Uthman: (avbryter) När jag talar om kvinnan, menar
jag förstås inte-muslimen också
Tariq al-Bushri: Ja, när hon saknar makt att ensam utfärda
beslut har hon således inte jurisdiktion
(Sharia och livet, ”Institutionskulturen”, 25 november
2007)

al-Bushris tolkning av det islamiska regelverket utgår från en
människosyn som varken utesluter kvinnan eller inte-muslimen från
makten. Det finns enligt al-Bushri kriterier för hur man politiskt styr en
institution, varav de viktigaste är al-jamāciyya (” اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔkollektivism”) i
motsats till ensamstyre, tacaddud (” ﺗﻌﺪّدpluralism”) i motsats till att styra
genom en enda nämnd”); tawāzun (” ﺗﻮازنbalans”) för att jämna ut
nämndernas maktbefogenheter; tadāwul (” ﺗﺪاولrotation”) för att makten
inte ska förbli i händerna på en enda person; och till sist tamthῑl (ﺗﻤﺜﯿﻞ
”representativitet”), till vilken al-Bushri senare i debatten associerar almuḥāsaba (” اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔredovisningsskyldighet”), där det betonas att de som
styr en institution eller en nämnd ska föra allmänhetens talan samt stå till
svars för vad de uträttar i dess namn:
 اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ:(ًﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎ
 ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻢ واﻟﮭﯿﺌﺎت ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ:(ًطﺎرق اﻟﺒﺸﺮي )ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ
 ﻋﻨﺪي ﺧﻤﺲ ﺷﺮوط.ﺑﺸﺮوط أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ
 ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن.
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. أن ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻓﺮد، ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮار:طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮار وﻻ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﻣﺤﺎﯾﺪة ﺗﺴﺘﺒﺪ ﺑﮫ
 ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ. ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﯾﻌﻨﻲ،دون ﻏﯿﺮھﺎ
 ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ھﯿﺌﺔ إزاء أﺧﺮى أن ﺗﻠﻐﯿﮭﺎ أو أﻧﮭﺎ ﺗﺼﺎدر ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ،ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت
 أن ﻻﯾﺒﻘﻰ أﺣﺪٌ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮا ً ﻓﯿﮫ ﺑﺪون، راﺑﻌﺎ ً اﻟﺘﺪاول.اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
 ﺧﺎﻣﺲ ﺣﺎﺟﺔ أن ﯾﻜﻮن. اﻟﺘﺪاول ﻣﮭﻢ ﺟﺪا ً ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ،ﻗﯿﺪ زﻣﻨﻲ
 ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ً ﻟﯿﺲ أﺻﯿﻼ، ھﻮ ﻻﯾﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ،ھﻮ ﻣﻤﺜﻞ.
 ﺳﻌﺎدة، ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.. ﻟﻮ أردﻧﺎ اﻟﺪﺧﻮل:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﺮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﺤﻮل دون ﺣﺼﻮل ﻓﺴﺎد أو،اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﯾﺤﺎرب ﻓﺴﺎدا ً ﻣﻮﺟﻮداً؟
 اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪد، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺘﮭﺎ:طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
 ﻷن اﻟﻔﺴﺎد ھﻮ، أﻧﺎ وﺿﻌﺖ أھﻢ ﻗﯿﻮد ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد،واﻟﺘﻮازن واﻟﺘﺪاول واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ
 ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺎل أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎل،إﯾﮫ؟ اﻟﻔﺴﺎد ھﻮ ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺷﺄن ﺧﺎص
(2007 ﻧﻮﻓﺒﺮ25 ،" "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthamn Uthman: (avbryter) Det är den högsta styrelsen [i ett
land] som styr
Tariq al-Bushri: (fortsätter) Det är den högsta styrelsen [i
ett land] som styr och nämndena är det som styr på fyra eller
fem villkor. Jag har fem villkor [som jag vill ta upp]:
Uthamn Uthman: [gör det] Kortfattat
Tariq al-Bushri: Det kollektiva beslutsfattandet, att beslut
fattas av ett kollektiv och inte av en individ. Den andra saken
är förekomsten av flera nämnder som utfärdar beslut. [beslut]
fattas inte av en partisk nämnd på ett maktfullkomligt sätt, i
enlighet med diverse specialiseringar som varje nämnd
inriktar sig på så att säga. Den tredje saken är balans mellan
dessa nämnder så att ingen nämnd ska kunna ogiltigförklara
en annan nämnd eller beslagta dess rätt att yttra sig och
medverka. Den fjärde [saken] är rotation, det vill säga att
ingen ska erhålla sin befattning på obestämd tid. Att turas om
är viktigt för att hålla isär personen från befattningen. Den
femte saken är att han representerar [någon], han jobbar inte
för sig själv, är inte en sann representant [av sig själv], han
representerar kollektivet
Uthamn Uthman: Om vi skulle gå in på... [eller] återvända
till det institutionella arbetet. Ers excellens kanslern, i vilken
utsträckning anser ni att det institutionella arbetet förebygger
eller motarbetar befintlig korruption?
Tariq al-Bushri: När jag uppfyller de nämnda fem villkoren:
kollektivism,
mångfald,
balans,
rotation
och
representativitet. Jag lade fram de viktigaste hindren för
korruption. Vad är korruption egentligen? Korruption är när
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offentliga angelägenheter övergår till att bli privata, oavsett
om det handlar om pengar eller inte
(Sharia och livet, ”Institutionskulturen”, 25 november
)2007

Enligt al-Bushri är en allvarlig brist som drabbar institutioner i den
 ”personifiering avﺷﺨﺼﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ( muslimska världen shakhṣanat al-sulṭa
 ”förtroende”) för släktingar ochﺛﻘﺔ( makten”) vilket innebär att låta thiqa
 ”kompetens”) vid tillsättandet avﻛﻔﺎءة( vänner komma före kafā’a
offentliga tjänster:
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ،ﺳﺆال ﻟﺮﺑﻤﺎ ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻘﻮة ھﺬه اﻷﯾﺎم ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﯾﻌﻨﻲ ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﺳﻌﻲ
ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻷﺻﺤﺎب،
اﻷﺻﺪﻗﺎء ،أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،رﺑﻤﺎ ﯾُﻘﺪﻣﻮن اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ،ﺑﺮأﯾﻜﻢ ھﻞ ذﻟﻚ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؟
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ھﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻗﻀﯿﺘﯿﻦ ،ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺜﻘﺔ أم اﻟﻜﻔﺎءة؟
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ﯾﻌﻨﻲ ھﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﯾﻘﺪم اﻷﺻﺤﺎب واﻻﺻﺪﻗﺎء
.واﻷھﻞ ﯾﻌﻨﻲ اﻷﻗﺎرب
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ﻧﻌﻢ ،ﻧﻌﻢ ،اﻟﺜﻘﺔ أم اﻟﻜﻔﺎءة؟ ھﺬه ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ...ﯾﻌﻨﻲ ﻧﺤﻦ
أوﺻﺎﻧﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ أن ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮي اﻷﻣﯿﻦ ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﯾﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻜﻔﺎءة،
.اﻟﻘﻮة ھﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻷﻣﺎﻧﺔ ھﻲ اﻟﺜﻘﺔ
ي ْاﻷَﻣِ ﯿﻦُ { ]اﻟﻘﺼﺺ/
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎً( } :إِ ﱠن َﺧﯿ َْﺮ َﻣ ِﻦ ا ْﺳﺘ َﺄ ْ َﺟ ْﺮتَ ْاﻟﻘَ ِﻮ ﱡ
[26
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ﻧﻌﻢ ،ﻻ ﺑُﺪّ أن ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮي اﻷﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﻲ ھﺬه ھﻲ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ
اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﻟﻨﺎ .ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﺪم ..وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻀﻊ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺘﻌﺎرض ،ﻻ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮھﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً وﺗﺠﻤﻌﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً
وﺟﺪَﺗﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ،رﺑﻤﺎ...
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎً( :وﻓﻲ ﺣﺎل ِ
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻲ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﺗﻘﺼﺪه ،ﺗﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﺸﺨﺼﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎءھﺎ وأﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ورﺟﺎﻟﮭﺎ وأوﻻدھﺎ
وأﻗﺎرﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬ اﻷﻣﺮ...
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎً( :وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎءة
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ده ﻣﺮض ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ،ﻣﺮض ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم
إﻟﻰ ﺷﺄن ﺧﺎص
)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة" ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت" 25 ،ﻧﻮﻓﺒﺮ(2007
Uthamn Uthman: Ers excellens kanslern, en fråga som känns
angelägen i dessa dagar och som berör islamiska och till och
med inte-islamiska institutioner, nämligen att det finns en
tendens hos dem som leder dessa institutioner att anställa
bekanta, kamrater, vänner och släktingar. Kanske sätter de
tillit framför kompetens. Är detta förenligt med
?institutionskulturen, enligt dig
Tariq al-Bushri: Vi finner här två frågor: tillit eller
?kompetens
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Uthamn Uthman: Det är den ena frågan. Den andra frågan är
att låta kamrater, vänner, släktingar, alltså närstående komma
före
Tariq al-Bushri: Javisst, tillit eller kompetens? Det här är en
fråga som har att göra med ... alltså Koranen har uppmanat
oss att anlita den som är stark och trofast. Det måste finnas
tillit och kompetens. Styrka är kompetens och trofasthet är
tillit
Uthamn Uthman (avbryter): ”Fader! Låt honom arbeta för
dig; du kan inte få en bättre man [än han]; han är både stark
och trogen” 45
Tariq al-Bushri: Ja, det är oundvikligt att vi anlitar den
starke och trogne eftersom det rör sig om ett koranskt påbud.
Vi måste använda... vi ställer därför inte tillit och kompetens
på ett sätt som gör att de motsäger varandra, mitt emot
varandra. Det är nödvändigt att båda [egenskaperna] finns
med och förenas med varandra
Uthamn Uthman: (avbryter) och vad händer om de ställs mot
varandra? Kanske ...
Tariq al-Bushri: Frågan om tillit såsom du underförstår den,
du underförstår att när makten personifieras får dess vänner,
kamrater, män, barn och släktingar priviligierade positioner i
det avseendet …
Uthamn Uthman (avbryter): även om dessa skulle sakna
kompetens
Tariq al-Bushri: Det här är en av maktpersonifierings
sjukdomar, en sjukdom [som orsakas av] den offentliga
angelägenhetens övergång till den privata
(Sharia och livet, ”Institutionskulturen”, 25 november
2007)

Vad beträffar förhållandet mellan sharia och statens jurisdiktion förordar
al-Bushri oväntat att det religiösa etablissemangets jurisdiktion bör skilja
sig från statens. Enligt al-Bushri får det religiösa etablissemanget inte
agera som en stats förlängda arm (al-Qaradawi 1974, 38). Det är upp till
de rättslärda att utfärda religiösa dekret (fatwa) beträffande
vardagssituationer som saknar tidigare praxis. Det finns inte någon
motsättning mellan statens offentliga lagstiftning och de rättslärdas
befogenhet att tolka och tillämpa den islamiska lagen sharia, menar alBushri. Denne specificerar dock inte huruvida de lärda ska följa en särskild
lagskola eller inte. Staten utgör det högsta organ som reglerar
sharialagstiftningens jurisdiktion, anser al Bushri, och påpekar att denna
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Al-Qaṣāṣ (Berättelsen) 28:26
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reglering inte desto mindre bör tolerera kritik som oberoende ulama tar på
sig att framföra:
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ھﻨﺎك ﺳﺆال رﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ،
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء
وھﻲ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إطﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ � ﻋﺰ
وﺟﻞ واﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮه اﻟﻔﻘﮭﺎء .ﻣﺎذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،أﻧﺎ اﻓﺘﻜﺮ ﻛﺎن ﺷﯿﺨﻨﺎ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺧﻼف ،ﷲ ﯾﺮﺣﻤﮫ ،ﻟ ّﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺪرﺳﻨﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﺎن ﯾﻘﻮل ﻟﻨﺎ ،ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴ ّﻨﺔ ،وھﻲ ذات
اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
/.../
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن )ﻣﻘﺎطﻌﺎً( :واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﺎرس دورھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ؟
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ﻧﻌﻢ ،ﺑﺲ ده ﺑﺄوﻗﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮات ازدھﺎره اﻷوﻟﻰ
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ﻣﺎذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ ،وھﻲ ھﯿﺌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻹﻓﺘﺎء .وأﯾﻀﺎ ً أﻧﺎ ﻓﻲ ھﺬه ﻻ أﻗﻮل أن ﺳﻠﻄﺔ اﻹﻓﺘﺎء وأن اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،إﻧﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻜﺮھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،ھﺬا اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ..اﻹﺳﻼم ﻟﻺﻓﺘﺎء وﻟﺴﯿﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن
ﺣﻜﺮا ً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻟﺤﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :أﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﯾﻀﺎ ً أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،دورھﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،ﻓﻘﺪان ﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﯾﻨﻲ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ؟
طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي :أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌﻼً ،ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﯾﺰ ّﻛﻲ اﻟﻌﻜﺲ،
ﯾﻌﻨﻲ ﻧﺠﺪ أﻗﻮال أﺧﺮى ﺗﺼﺪر ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ھﻨﺎك ﻣﺘﺤﺮرﯾﻦ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﯾﻘﻮﻟﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﻖ ،ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﺪد ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻌﻈﺎم ﺟﺪاً ،وﻓﻲ ﻋﮭﺪﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺤﻖ وﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ
رﺳﻤﯿﺔ
)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة" ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت" 25 ،ﻧﻮﻓﯿﺮ(2007
Uthman Uthman: Ers excellens kanslern, det finns en fråga
som behöver besvaras i detalj. Den lagstiftande institutionen
i ett islamiskt styrelseskick var som bekant förbehållen de
rättslärda och ligger på så sätt utanför [stats]maktens sfär,
med tanke på att lagstiftning enligt islam hör till den
Allsmäktige Guden och de rättslärdas uppgift är att tolka
[lagen]. Vilken betydelse hade integreringen av den
lagstiftande institutionen i statens makt
Tariq al-Bushri: Det lagstiftande styrelsesättet inom islam,
jag tänker på den ärade schejken Abdelwahhab Khallaf (Gud
vare hans själ nådig) när han undervisade oss sharia och fiqh,
han brukade säga till oss att det finns en
förstagradslagstiftning
inom
islam
och
en
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andragradslagstiftning. Förstagradslagstiftningen är Koranen
och sunna vilka utgör den absoluta religiösa referens.
/... /
Uthamn Uthman: (avbryter) och den politiska makten styr
över den lagstiftande makten?
Tariq al-Bushri: Ja, men detta är en sen företeelse i den
islamiska historien, [den tillhör] inte den tidiga blomstrande
perioden.
Uthamn Uthman: Vad fick detta för konsekvenser?
Tariq al-Bushri: Det ledde till att man lade beslag på staten,
som är ett politiskt organ för utfärdandet av fatwa. Därmed
inte sagt att organet bakom utfärdandet av fatwa och den
islamiska referensen ligger långt från islam, långt från
politik, det är bara det att staten inte utövar monopol över det.
Det är det här som bör vara en absolut religiös referens. Islam
[hör ihop med] för att utfärda fatwa och för våra skilda
politiska linjer. [Islam] bör varken vara statens eller ett enda
politiskt partis angelägenhet.
Uthman Uthman: Tror du inte också att utövandet av den
politiska makten, dess roll och inflytande över den religiösa
makten, leder till att den religiösa sidan eller den religiösa
makten förlorar i trovärdighet?
Tariq al-Bushri: Det gör det visst ibland. Men det som
understryker det motsatta förhållandet, det vill säga vi finner
andra utsagor som kommer från rättslärda, det finns
[rättslärda] som är oberoende av staten, som säger
sanningens ord, som är i linje med det som sades förut eller
inte. Det finns ett oerhört stort antal mycket välansedda
rättslärda i vår tid som säger sanningens ord och som folk
samlas för att lyssna till i anslutning till den här frågan och
som inte innehar officiella befattningar
(Sharia och livet, ”Institutionskulturen”, 25 november
2007)

al-Bushris inkluderande syn på maktutövning och tal om oberoende ulama
som håller en kritisk distans till det politiska ledarskiktet avslöjar en
maktkritisk inställning till hur makten förhandlas och utövas i den egna
regionen. Genom sin kritik av den svårfångade relationen mellan stat och
lagstiftande religiös instans underkänner al-Bushri många av dagens
makthavare och rättslärda, vilka var och en på sitt sätt legitimerar sin makt
i islams namn.
Det är sant att al-Bushri visar ett stort mått av kritik mot dem som utövar
offentlig makt till skillnad mot al-Qaradawi och andra gäster i Sharia och
livet. Inte desto mindre förblir al- Bushris maktkritiska inställning en klen
röst i sammanhanget eftersom de flesta gäster i Sharia och livet låter bli
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att kritisera den formella maktens religiösa anspråk. Ofta är det ”den
andre” (läs västerlänningen) som får klä skott för de egna misslyckandena.
al-Bushris maktkritik delas även av historikern al-Tijanis reflektioner
kring den egna politiska kulturen i Mellanöstern, vilket är ämnet för nästa
avsnitt.

5.1.2.3 En ifrågasatt politisk kultur
Utmärkande för detta avsnitt är att gästen Abdelqader al-Tijani menar att
Koranen i båda sina delar, det vill säga från perioderna i Mecka och
Medina, genomsyras av iqāmat al-cadl (” إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪلatt upprätthålla
rättvisa”) trots att det i själva verket är de senare surorna som har en
utpräglad praktisk-juridisk inriktning (Sharia och livet, 2 december 2007).
En viktig fråga i det här avsnittet handlar om huruvida islamiska partiers
politiska praxis reproducerar rådande normer och maktrelationer eller om
den snarare speglar en progressiv hållning i riktning mot ökad mångfald
och bekämpning av maktmissbruk. I avsnittet förkommer ett antal arabiska
termer som förtjänar närmare belysning, bland dem al-tayyārāt alislāmiyya (” اﻟﺘﯿﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯿﺔde islamiska rörelserna”), al-aḥzāb alislāmiyya (” اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔde islamiska partierna”) och al ḥaraka lislāmiyya (” اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔden islamiska rörelsen”). Den sistnämnda
används dock snarare som en generisk term för allehanda islamiska
rörelser.
På en fråga om huruvida förekomsten av flera islamiska rörelser riskerar
att framställa islam som en allt annat än en enhetlig lära, svarar al-Tijani
med att det bara finns en islam som religion. Inte desto mindre omfattar
förståelsen av mångfald inom islam enligt al-Tijani olika nivåer, varav den
första är av läromässig karaktär och hänger samman med följande doktrin:
”Inget tvång i religionen” 46. Koranen ger härmed stort utrymme för
religionsfrihet, medger al-Tijani (Sharia och livet, 2 december 2007). Den
andra nivån av mångfald, enligt al-Tijani, avser de religiösa bud och lagar
som skiljer sig åt från samfund till samfund i enlighet med det som står i
Koranen: ”Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund” 47.
Den tredje nivån av mångfald associerar al-Tijani till de olika tolkningar
av den religiösa lagen, sharia, som mynnat ut i fyra rättsskolor inom

46

Al-Baqara (“Kon”) 2:257

47

An-Naḥl (”Biet”) 16:93
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sunniislam. al-Tijani konstaterar att denna mångbottnade förståelse av
mångfald är berikande för den islamiska politiska aktivismen och för det
muslimska samhällets utveckling och förnyelse:
، دﻛﺘﻮر ﻟﻨﺪﺧﻞ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺬي ﻧﻌﯿﺸﮫ اﻟﯿﻮم:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ھﺬا اﻟﺘﻌﺪد ھﻞ، أﺣﺰاب إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة،طﺒﻌﺎ ً اﻵن ﻧﺮى ﺗﯿﺎرات إﺳﻼﻣﯿﺔ
 ھﻞ ﯾﻀﻌﻒ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻹﺳﻼم أم ﻻ؟،ﯾُﻀﻌﻒ اﻹﺳﻼم
 اﻹﺳﻼم،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺮؤﯾﺔ
 ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻌﺪّد ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ.اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ٍ
، واﻹﺳﻼم ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻘﯿﺪي،ﯾﺒﯿﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪد
 وﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﯾﺠﺒﺮھﻢ ﻋﻠﻰ، أي أن ﷲ ﻻ ﯾﺤﺐ ﻟﻌﺒﺎده اﻟﻜﻔﺮ..ﻓﮭﻮ
 ﻓﻤﺎﻓﻲ، إذا ﺷﺎء أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻠﯿﺨﺘﺮه، ﻻ ﯾﺠﺒﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻤﺎن،اﻹﯾﻤﺎن
 ﺛﻢ ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﺪدﯾﺔ. ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻌﺪدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻋﺘﻘﺎدي.إﺟﺒﺎر
 أﺻﻼً اﻟﺪﯾﻦ،ً ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺷﺮﻋﺔ وﻣﻨﮭﺎﺟﺎ.. ﻟﻜ ٍﻞ ﻣﻨﻜﻢ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻌﻲ
 }وﻟﻮ ﺷﺂء ﷲ ﻟﺠﻌﻠﻜﻢ أﻣﺔ، ﻓﺈذن ھﺬا ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﻧﻲ،واﺣﺪ وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺗﺘﻌﺪد
 ﻓﮭﺬا، وﺷﺮاﺋﻊ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ،{ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻧﺤﻦ أﻣﻢ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ...واﺣﺪة
 اﻟﺬي ھﻮ، ﺗﻌﺪد ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺣﺘﻰ، ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﺎﻟﺚ.ﻣﺴﺘﻮى
، أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وھﺬا ﻣﺎ اﻧﺘﺠﺘﮫ اﻟﺨﺒﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﺗﻌﺪد ﻣﺬھﺒﻲ
 وﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ، ﻧﺘﻔﻖ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ،ﻧﺘﻔﻖ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
 ﯾُﺜﺮي اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﯾﺜﺮي، ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي، ھﺬا اﻟﺘﻌﺪد.اﻟﺘﻔﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ
 وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ، وﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻔﺘﻮح،اﻟﺤﺮاك اﻹﺳﻼﻣﻲ
 إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻠﺒﯿﺎت. أﻋﺘﻘﺪ أن اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ﺗﻄﻐﻰ ﻟﻠﺘﺠﺪد وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮر،48
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل
(2007 دﺳﻤﺒﺮ2 ،" "ﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻹﺳﻼم،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Doktor, låt oss gå in i detalj på den
verklighet vi lever i idag. Vi ser nu förstås att det finns
islamiska rörelser och åtskilliga islamiska partier.
Försvagar inte denna mångfald islam? Försvagar den
framställningen av islam eller inte?
Abdelqader al-Tijani: Mångfald är en del av den
islamiska visionen. Islam tillåter enligt min uppskattning
tre olika nivåer av mångfald och islam inleds med den
läromässiga nivån, vilket … så att säga innebär att Gud inte
uppskattar att hans undersåtar förnekar Honom, men
samtidigt tvingar inte [Gud] någon att tro. [Gud] tvingar
inte någon att tro; om någon väljer att förneka Gud, gott så.
Inget tvång. Det här innebär att det finns mångfald på en
läromässig nivå. Sedan finns det mångfald på en rättslig
nivå: ”till var och en av er har vi skapat lagar och metoder”.
Ursprungligen finns det en religion men lagarna är många.
Detta är alltså den andra nivån: ”Om Gud hade velat, hade
Han gjort er till ett enda samfund” 49, vilket innebär att vi är
48

Al-Mā'ida (“Bordet”) 5:48
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Al-Mā'ida (“Bordet”) 5:48.
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skilda och varierande nationer med skiftande lagar. Detta
är en nivå. Det finns en tredje nivå; en mångfald inom en
och samma sharia til och med, som är en konfessionell
mångfald och det är det som den islamiska erfarenheten
producerat. Vi har olika rättsskolor, vi är överens om
sharias grunder, vi är överens om religionens grunder, men
skiljer oss i fråga om några konfessionella förgreningar.
Den här mångfalden berikar enligt min bedömning det
islamiska arbetet, berikar den islamiska aktivismen och
bidrar till att det islamiska samhället blir ett öppet samhälle,
ett samhälle som kan förnya sig och utveckla sig. Skulle det
finnas nackdelar, skulle fördelarna överväga i det här fallet,
tror jag.
(Sharia och livet, ”Islamisterna och islam”, 2 december
2007)

När presentatören Uthman frågar i vilken utsträckning ett islamiskt parti
ensamt kan göra anspråk på att tala i islams namn, citerar han en tidigare
gäst, nämligen Imara, enligt vilken islam omfattar en ( ﻋﻘﯿﺪةcaqīda,
“doktrin”) samt en sharia medan umma, ( ﺣﻀﺎرةhaḍāra, ”civilisation”)
och ( دار اﻹﺳﻼمdār al-islām, ”islams boning”) däremot tolererar
åsiktsmässig mångfald (Sharia och livet, 2 december 2007):
 إن اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ.. اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ﯾﻘﻮل ﻛﻼﻣﺎ ً دﻛﺘﻮر:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 رﺑﻤﺎ ھﺬه ﻣﻦ. ﺟﻤﻊ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻮاﻣﻊ،ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﻀﺎرة وأﻣﺔ وﺗﺎرﯾﺦ
 وﺣﺪة اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﻻ ﺗﻌﺪدﯾﺔ، وھﺬه ﻻ ﺗﻌﺪدﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ، وﺣﺪة اﻟﻌﻘﯿﺪة،ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺪد
 ووﺣﺪة دار اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓﻲ إطﺎرھﺎ، وﺣﺪة اﻟﺤﻀﺎرة، وﺣﺪة اﻷﻣﺔ،ًﻓﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ
 ﯾﻌﻨﻲ ﻟﻮ أردﻧﺎ، وﻟﻜﻦ دﻛﺘﻮر.ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻌﺪدﯾﺔ وﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻨﻮع واﺧﺘﻼف
ً  ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺮى ﺣﺰﺑﺎ ً إﺳﻼﻣﯿﺎ،أن ﻧﻨﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪد إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب
ﻣﻌﯿﻨﺎ ً ﯾﺪّﻋﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻹﺳﻼم دون ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﺰاب أو ﺗﯿﺎرا ً دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﯿﺎرات؟
(2007 دﺳﻤﺒﺮ2 ،" "ﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻹﺳﻼم،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Tänkaren doktor Muhammad Imara säger
saker, doktor … att islam ända sedan den omvandlats till
civilisation, umma och historia samlade umma kring fem
gemensamma nämnare. Kanske är det här en av mångfaldens
begränsningar, nämligen doktrinens enhet, och i den
föreligger ingen mångfald. Sharias enhet, och i den föreligger
inte heller någon mångfald. Ummas enhet, civilisationens
enhet och islams bonings enhet, och i dem föreligger
mångfald, det föreligger där variation och olikhet. Men
doktor, om vi skulle gå över från frågan om mångfald till de
politiska partierna. Kan vi se ett särskilt islamiskt parti som
ensamt kan göra anspråk på att representera islam utan de
övriga partierna eller de övriga rörelserna?
(Sharia och livet, ”Islamisterna och islam”, 2 december
2007)
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Som svar på programledarens fråga, påpekar al-Tijani inledningsvis att de
islamiska rörelserna också ansträngt sig för att inte bli förknippade med en
speciell politik eller rättsskola som om detta skulle vara en förutsättning
för att ensamma kunna representera islam. Men att hålla fast vid en
rättsprincip eller en politisk skola är enligt al-Tijani inte en försvårande
omständighet för att tala i islams namn, det är inte att betrakta som
fanatism så länge man kan förklara sitt politiska eller religiösa
engagemang med förnuftiga argument (Sharia och livet, 2 december
2007). Enligt al-Tijani styrs många islamistiska rörelser av en karismatisk
ledare vars egenskaper ofta väger tyngre än de principer och värden som
han försöker värna om:
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :ھﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﮫ دﻛﺘﻮر ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه
اﻷﯾﺎم؟
اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،أﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي ،ﺗﺘﮭﺮب ﻣﻦ أن ﺗﻠﺘﺰم
ﺑﻤﺬھﺐ واﺿﺢ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺬھﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ أو ﻣﺬھﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،وھﺬه ﻣﺸﻜﻠﺔ.
طﺒﻌﺎ ً اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻋﺼﺒﯿﺎت وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ
ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻤﺬاھﺐ ّ
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬھﺒﻲ .ﻟﻜﻦ ،طﺒﻌﺎ ً
اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻣﺮﻓﻮض ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾُﻠﻐَﻰ اﻟﻤﺬھﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻓﻨﻠﻐﻲ
اﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﮫ ،وﻟﻜﻦ ﻧُﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬھﺐ
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :اﻟﺴﺆل اﻟﺬي أرﯾﺪ أن أطﺮﺣﮫ دﻛﺘﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وﺗﻄﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ،ھﻞ ھﻲ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ
وأﻓﻜﺎر؟ أم أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ أﺷﺨﺎص؟ أﺗﻜﻠﻢ واﻗﻌﯿﺎ ً
اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :واﻗﻌﯿﺎً ،ﺑﻜﻞ أﺳﻒ ،اﻟﺬي أﻻﺣﻈﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،أن اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ أﺷﺨﺎص ،ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻗﯿﺎدﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ
ﻛﺎرﯾﺰﻣﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،أو ﻟﺪﯾﮭﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،وأﻛﺴﺒﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﺷﻲء
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام...
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن :طﺒﻌﺎ ً ھﺬه إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ،ﻟﻤﺎذا ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ؟
اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر :ﻣﺎ ھﻮ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ طﺒﻌﺎً ،أﻧﺖ إذا ﺗﺨﻠﯿﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺬھﺐ ﻓﺴﻮف
ﯾﺒﺮز اﻟﺸﺨﺺ .أول ﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﻧﺤﻦ ﻣﺎﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺬھﺐ ﻓﻘﮭﻲ وﻟﯿﺲ ﻟﻨﺎ ﻣﺬھﺐ ﺳﯿﺎﺳﻲ
ﻓﺈذا ً اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﺗﺒﺪو ھﻲ اﻷﺷﺨﺎص ،ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎل ھﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﺮف
اﻟﺸﺨﺺ ھﻮ ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺧﻄﯿﺮة ،وﯾﺘﺨﺬ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ،وﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻋﻠﻰ أي
أﺳﺎس ﻗﺎم ﺑﮭﺬا؟ ﻓﺈذا ﺗﺨﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺰﻋﯿﻤﮭﺎ أو ﻟﺸﯿﺨﮭﺎ ﺑﺄن ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺜﻞ
ھﺬا ،ﻓﺘﻜﻮن ھﺬه ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺘﮭﺎ ،وھﺬه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﺔ.
)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة" ،ﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻹﺳﻼم" 2 ،دﺳﻤﺒﺮ(2007
Uthamn Uthman: Tillämpas det du säger doktor på den
?islamiska rörelsens verklighet i dessa dagar
Abdelqader al-Tijani: Den islamiska rörelsen undviker
enligt min bedömning att ansluta sig till en väldefinierad
rättsskola, oavsett om det handlar om en skola inom fiqh eller
av politisk natur, och det är ett problem. Naturligtvis fanns
det sakliga skäl för att undvika en rättsskola, eftersom enligt
vår islamiska erfarenhet omvandlades rättsskolorna till
sekter, omvandlades till att så oenighet bland de troende, och
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därför avstod många reformsinnade från att ingå i en
rättsskola. Men fanatism är förstås förkastlig. Därmed bör
inte rättsskolan elimineras med fanatism. Låt oss eliminera
fanatism, bli av med fanatism, överge den men bibehålla
rättsskolan
Uthamn Uthman: Den fråga jag skulle vilja ställa, doktor,
[handlar om] den islamiska rörelsen och hur den stämmer
överens med det du sade angående den religiösa auktoriteten.
Är det en religiös auktoritet som hänger samman med ett
system av värden, principer och tankar? Eller en
personbaserad auktoritet? Jag talar utifrån verkligheten
Abdelqader al-Tijani: I verkligheten, tyvärr, det som jag
lägger märke till hos många islamiska rörelser är att den
religiösa auktoriteten blivit en personbaserad auktoritet,
ledargestalter med viss karisma som är tongivande i det
politiska arbetet, och det har skänkt honom ett stort mått av
respekt …
Uthamn Uthman: Det här är förstås ett stort problem, varför
finns det här problemet?
Abdelqader al-Tijani: Problemet är förstås att om du
överger rättsskolan kommer personen att träda fram. Det
första vi säger är att vi varken tillhör någon rättsskola eller
politisk skola. Således visar sig den religiösa aultoriteten vara
en pesonbaserad auktoritet. Men det problematiska här är att
vi inte känner till personen i fråga. Han fattar allvarliga
beslut, gör antaganden, värderar intressen, vad hade han för
grund för det? Om den islamiska rörelsen överlåter åt sin
ledare eller sin schejk att göra sådana här saker, då är det här
dess problem och det är ett verkligt problem.
(Sharia och livet, ”Islamisterna och islam”, 2 december
2007)

Programledaren Uthman undrar vidare om det går att jämföra arabvärldens
islamiska rörelser med Turkiets. Som svar väljer al-Tijani bland annat att
nämna en rad brister som islamiska rörelser tampats med under historiens
gång, däribland avsaknad av politisk kontinuitet, sekteristiskt tänkande,
självupptagenhet, småskaliga producenter, jordbrukare och näringsidkare
med mera. Det är faktorer som de turkiska islamistiska rörelserna enligt
al-Tijani långsiktigt försökt bearbeta med Välfärdspartiet i spetsen vars
islamistiska bas och breda folkförankring al-Tijani beskriver som en
framgångsfaktor:
 ﻣﺎ أﺳﺒﺎب، إﻧﻤﺎ ﺳﺄﻟﺖ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﺣﺘﻰ أﺻﻞ إﻟﻰ أﻣﺮ آﺧﺮ ﯾﻌﻨﻲ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ھﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ،ﻧﺠﺎح ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؟
 أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن واﺣﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎح ﺣﺰب اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ:اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
 أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻖ،ً ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﺳﺎﺑﻘﺎ،أﻧﮫ ھﻮ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارھﺎ
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 ﻓﻔﯿﮫ ﺗﻮاﺻﻞ، ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻊ اﻟﺤﺰب،اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺸﻌﺒﻲ
 اﻟﺘﺪﯾﻦ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
، ﻓﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﻟﮫ ﺟﺬور ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ،اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺬي ﻧﺴﻤﯿﮫ
 ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻛﺴﺒﮫ،رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻄﺎﻏﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة
، اﻟﺸﻲء اﻟﺜﺎﻧﻲ. وإﻧﻤﺎ ﺣﺰب ﻟﮫ أﻋﻤﺎق، ﯾﻌﻨﻲ ھﻮ ﻣﺶ ﻣﺠﺮد ﺣﺰب ﺷﻜﻠﻲ،ًﺷﯿﺌﺎ
أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن اھﺘﻤﺎم ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
، ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ،ً ھﺬه أﻣﻮر ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ً ﻷﻧﮫ طﺒﻌﺎ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 وإﻧﻤﺎ اﻟﻨﺎس ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن،اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻞ وﻋﻦ اﻟﺸﻌﺎرات ﻻ ﯾﻐﻨﻲ ﺷﻲء
 ﻓﺄﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﮭﻢ.ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ
ّ أن ھﺬه اﻟﻤﺜﻞ
 وﺟّﮭﻮا اھﺘﻤﺎم ُﻣﺮ ّﻛﺰ وﻋﻠﻤﻲ ﻣﺒﺮﻣﺞ دﻗﯿﻖ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ،أﺻﺎﺑﻮا ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل
 واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺼﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ وﺑﺼﻐﺎر،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 وھﺬا ﺗﺤﺎﻟﻒ، ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ وﺑﺼﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ أﻓﺎدھﻢ أﯾّﻤﺎ إﻓﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ
 ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
واﻟﻌﻤﻞ؟
 أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻧﻌﻢ:اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
 ھﻲ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر،ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 واﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﻘﻀﺎﯾﮭﺎ وﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ، اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ھﺮﻣﻲ ﻣﻐﻠﻖ،اﻟﻌﺮﯾﺾ
 ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ.ً وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺻﻔﻮﯾﺔ ﻓﻌﻼ،واﻟﻔﺌﻮﯾﺔ إﻟﻰ آﺧﺮه
... اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺘﻮﺟّﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ
(2007 دﺳﻤﺒﺮ2 ،" "ﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻹﺳﻼم،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Egentligen ställde jag den här frågan för att
beröra en annan sak: Vad är orsakerna till Välfärdspartiets
framgång i Turkiet samtidigt som den islamiska rörelsens
framgång i de arabiska samhällena uteblivit?
Abdelqader al-Tijani: Jag tror att en av orsakerna till
Välfärdspartiets framgång i Turkiet är kontinuiteten. Som
tidigare påpekats förekom inte något avbrott mellan [partiet]
och folkmassan, förekom inte något avbrott mellan
[folkmassan] och partiet, kommunikationen [inom partiet]
ägde rum genom verksamma folkgrupper, genom till och
med den sedvanliga sufiska rörelsen eller folkreligiositeten
som det heter. Välfärdspartiets har således djupt förankrade
rötter hos det turkiska folket, trots att sekularismen
dominerade under flera perioder i livet. Detta innebär således
att det har skänkt [partiet] något, det vill säga att det inte rör
sig om ett låtsas-parti, utan ett parti med djup. För det andra
tror jag att Välfärdspartiets intresse för rättvisa,
samhällsutveckling och ekonomisk utveckling; dessa saker
är mycket viktiga, eftersom i ett modernt samhälle tal om
ideal och slagord förstås inte lönsamt. Folk behöver däremot
att dessa ideal omsätts i praktiken, får genomslag i folkets
vardag. Jag tror att de hade rätt på detta område. De visade
ett djupt, vetenskapligt, välplanerat och distinkt intresse för
ekonomisk och social utveckling, och intresse för små
producenter, små bönder, små näringsidkare, svaga segment
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ur befolkningen. Det här var en strategisk allians som visat
sig vara hur nyttig som helst för dem i det turkiska samhället
Uthman Uthman: Medan du anser att det arabiska samhället
saknar den här typen av planering och arbete?
Al-Tijani Abdelqadir: Ja! Jag tror att det misstag som den
islamiska rörelsen begått i de arabiska samhällena är att den
inte var mån om att hålla kontakten med de breda folklagren,
utan nöjde sig med att upprätthålla en hierarkisk, sluten
organisation och sysselsatte sig med sina egna frågor och
organisatoriska och sekteristiska intressen etc. [Den
islamiska rörelsen] blev de facto en elitistisk rörelse. Lägg
därtill att de flesta islamiska rörelserna i den arabiska och
islamiska världen fruktar folkreligiositeten...
(Sharia och livet, ”Islamisterna och islam”, 2 december
2007)

På en fråga om hur man kan få igång det politiska arbetet så länge det
politiska fältet består av aktörer med diametralt motsatta åsikter vilka
huvudsakligen utgörs av islamister och inte- islamister, svarar al-Tijani
med att motsättningar om mål eller metoder att förverkliga dessa är
grundläggande för det politiska spelet. Ett viktigt instrument i denna
process är förhandlingar i ( إطﺎر ﺳﻠﻤﻲiṭār silmῑ, ”en fredlig kontext”),
betonar al-Tijani. Förmågan att främja politiska sakfrågor framför
ideologiska ställningstaganden bör dessutom vara vägledande för de
islamiska partierna, anser al-Tijani, eftersom långtifrån alla nationalistiska
eller sekulära partier sinsemellan är eniga om de sakfrågor de vill föra
fram. Islamiska partier skulle enligt al-Tijani vinna på att hjälpa andra intereligiösa partier att etablera sig i samhället samt föra dialog med dem även
om vissa inte-religiösa partier visar sig bära på en islamfientlig ideologi.
En sådan öppenhet, menar al-Tijani, gynnar i slutändan islam. Värt att
notera till sist att ord som ( ﺳﻼحsilāḥ, ”vapen”) och ( ﺳﻠﻤﻲsilmῑ, ”fredlig”)
upprepas flera gånger i al-Tijanis svar som visar ett klart avståndstagande
från det förra och ett bestämt omfamnande av det senare:
 اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ، طﯿﺐ دﻛﺘﻮر ﯾﻌﻨﻲ إذا ً اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ﺷﻲء ﻣﻤﻜﻦ ورﺑﻤﺎ ﻧﺸﮭﺪه ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ؟ ﻟﻮ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ، ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ، ﻛﺬﻟﻚ،أردت أن أﺗﺤﺪث ﺑﻤﻮﺿﻮع
 اﻟﺬي ﯾﻀﻢ ﻓﻲ داﺧﻠﮫ،اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺣﺰاب أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
 ﻣﺎ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﺠﺎه ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع؟،إﺳﻼﻣﯿﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
 اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ، ھﺬه طﺒﻌﺎ ً ﺗﻌﻮد ﺑﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪد:اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
 و ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ، طﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻓﻄﺒﻌﺎ ً اﻟﺘﻌﺪد ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﻐﺎﯾﺮة،ﻗﻠﯿﻞ
 ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺪراﻛﮭﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ،ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن
 ﻛﯿﻒ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ؟ أﻧﮫ ﻟﻮ أﺧﺬت ﻣﺜﻼً اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.ﯾﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة،اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ
 ﻟﻜﻦ ھﺬا، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﯾﻌﻨﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة
 أﻧﺎ ﻓﻲ، ﻓﮭﺬا، ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺴﻠﻤﻲ،اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﯾﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺛﺎﻧﻮي وﺳﻠﻤﻲ
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 ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ، ﯾﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ﺗﻘﺒﻠﮫ وأن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ،ﺗﻘﺪﯾﺮي
 ﻟﻜﻦ ﻗﺪ. ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ وﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺛﺎﻧﻮي ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻠﻤﻲ
ً  ﻓﮭﺬا أﯾﻀﺎ، ﺗﻨﺎﻗﺾ رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ً ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺳﻠﻤﻲ،ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺶ ﺛﺎﻧﻮي
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ
 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻘَﺪي؟:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 طﺎﻟﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺤﻮار وﯾﻘﺒﻞ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻘﺪي:اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
 ﻓﯿﻤﻜﻦ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﺤﺘﻤﻠﮫ وﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ،اﻟﻨﻘﺎش
 أو ﻋﻘﯿﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ،ً وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً أو ﻓﻜﺮا ً ﻋﻘﺪﯾﺎ:ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن
 ھﻮ ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ؟،ﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼم
 وﻧﻔﺘﺢ ﻟﮫ، ﻓﻨﻔﺘﺢ ﻟﮫ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي، ﻻ ﺑﺄس ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻧﻌﻢ:اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
، ﻓﻤﻦ ﯾﺪرﯾﻚ ﻟﻌﻠّﻨﺎ أﯾﻀﺎ ً ﻧﻜﺴﺒﮫ أﯾﻀﺎ ً ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﺳﻼم، وﻧﺴﺘﻤﻊ ﻟﮫ،ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
 ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﻮﺣﯿﺪ ھﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن...ﻓﻠﯿﺲ ﯾﻌﻨﻲ ﻓﯿﮫ إﻧﺴﺎن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﻤﺖ
 وإﺟﺒﺎر اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯿﺪﺗﮫ،ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ھﺬا إﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح
 ﻻ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ، ھﺬا طﺒﻌﺎ ً ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ،ھﺬه
 ﻓﺨﺮج ﻣﻦ، ﯾﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح وﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎده.ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﮫ
 ﻟﻜﻦ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أﺧﺮى ﺣﺘﻰ وﻟﻮ،إطﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﮭﺬه ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺼﻮرة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻻ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻻ ﺣﺮج ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ وﻻ ﺣﺮج
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮي طﺒﻌﺎ
(2007 دﺳﻤﺒﺮ2 ،" "ﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻹﺳﻼم،)اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة
Uthman Uthman: Ok doktorn, alltså kopiering, att kopiera
Välfärdspartiet i arabländerna är möjligt. Kommer vi att
kunna se en kopia av Välfärdspartiet inom kort? Jag skulle
också vilja ta upp ett närliggande ämne, nämligen det
islamiska arbetet eller frågan om de politiska partierna eller
det politiska arbetet som omfattar islamister såväl som intemuslimer. Vad är din åsikt om detta?
Al-Tijani Abdelqadir: Detta för oss förstås tillbaka till
frågan om mångfald som vi nyligen tog upp. Mångfald
betyder förstås avvikelse, vilket är naturligt i ett program, det
vill säga motsättningar ibland. Men den här frågan kan
förebyggas genom att organisera de politiska krafterna, att
organisera i enlighet med det islamiska programmet. Hur går
det till? Om du tar exempelvis de sekulära grupperingarna,
de sekulära grupperingarna utgör alltså inte en
sammanhängande
enhet,
eller
de
nationalistiska
grupperingarna utgör allstå inte heller en sammanhängande
enhet. Du kanske har ett program som motsäger det islamiska
programmet. Men denna motsägelse är enbart en sekundär
och fredlig motsägelse inom en fredlig kontext. Det går att
handskas med den och det är inga problem i det. Men det kan
hända att motsägelsen inte är sekundär, utan primär men inte
desto mindre fredlig, och det går också att handskas med.
Uthman Uthman: Även om det skulle röra sig om en
dogmatisk motsättning?
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Al-Tijani Abdelqadir: Till och med det! Även om det rörde
sig om en dogmatisk motsättning så länge den är öppen för
dialog, öppen för diskussion. Det är möjligt att det politiska
samhället tolererar den och handskas med den
Uthman Uthman: Men den som bär på ett program, en
dogmatisk tanke, eller en doktrin som strider mot islams
doktrin. Han försöker genom sitt politiska arbete komma åt
makten?
Al-Tijani Abdelqadir: Ja, och det är ingen fara i detta! Vi
erbjuder
honom
åsiktsfrihet,
erbjuder
honom
organisationsfrihet och vi lyssnar till honom. Vem vet,
kanske vinner vi honom för islams sak. Det går alltså inte att
tysta ner en människa. Det enda som ställer till det är om den
här huvudsakliga motsättningen övergår till att man bär
vapen och tvingar på andra sin egen doktrin. Det här är
förstås inte tillåtet, vare sig i ett islamiskt eller inte islamiskt
samhälle. Det är inte tillåtet. Alltså, den som bär vapen och
tvingar sin ideologi på andra har trätt ur det fredliga, politiska
samhällets ram. Å andra sidan går det bra att samarbeta på ett
naturligt och förbehållslöst sätt, utan något hinder från
religionen eller sharia, med vilken annan politisk
sammanslutning som har en avvikande ideologi men likväl
accepterar det civila, fredliga arbetets spelregler, enligt min
bedömning förstås
(Sharia och livet, ”Islamisterna och islam”, 2 december
2007)

al-Tijani anser särskilt att offentlig maktutövning bör vara underkastad de
normer som garanterar yttrande- såväl som organisationsfrihet. Sharia och
livets gästs kritik mot den politiska kultur som hittills präglat de islamiska
partiernas arbete är noggrann och rättfram. Det politiska arbetets etiska
grund bör enligt al-Tijani vara befriad från våldsinslag och uteslutande
bygga på dialog, en hållning som i stora drag påminner om Bushris
maktkritiska synsätt (se Sharia och livet, 25 november 2007).
En övergripande reflektion hos al-Tijani är att de politiska sakfrågorna har
hamnat i skymundan till förmån för en ideologiserad världsbild som inte
tolererar mångfald och därigenom förstärker rådande maktrelationer.
Gästen anser i avsnittet ”Islamisterna och islam” att det saknas
transparens, politisk kontinuitet och ett inkluderande språkbruk hos
flertalet islamiska partier i arabvärlden. al-Tijanis medverkan som gäst i
Sharia och livet, hans lågmälda ton och välavvägda formuleringar inbjuder
onekligen till samtal, reflektioner och kritik mot förhärskande praxis i de
egna samhällena.
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5.1.3 Sammanfattning
Sharia och livets gästers förhållningssätt till den egna gemenskapens
traditioner visar en skiftande bild och kan därför inte tolkas entydigt.
Likväl framstår strävan att värna om rådande värderingar,
handlingsnormer och maktrelationer som dominerande. Exempelvis i tider
av social oro och främmande hot är det enligt al-Qaradawi och Imara
lämpligt att hålla fast vid bestående värden och motarbeta
samhällsreformer (se bl.a. Sharia och livet, 21 oktober 2007 och 28
oktober 2007). Viljan till självkritik är i dessa fall försvinnande liten.
Därtill bidrar programgästernas benägenhet att avbilda islam som en
heltäckande, universell och överlägsen kulturyttring till att reducera
förutsättningarna för en konstruktiv dialog. Följande tankegång förklarar
resonemanget: Om den egna trons livshållning och traditioner är
mönsterbildande finns det i praktiken inget att föra dialog om (se bl.a.
Sharia och livet, 7 oktober 2007, 14 oktober 2007 och 21 oktober 2007).
Å andra sidan bjuder ett fåtal gästers medverkan i programmet på kritik av
sociala praktiker vilka bär på traditionell prägel, däribland
historieskrivning och maktutövning i offentliga sammanhang. Enligt den
shiitiske andlige ledaren Fadlallah behöver historieskrivningen inom
umma en grundlig översyn eftersom den befintliga, enligt honom, manar
till långlivade sekteristiska strider mellan sunniter och shiiter (Sharia och
livet, 18 november 2007). Historikern al-Bushri kritiserar i sin tur i
”Institutionskulturen” (Sharia och livet, 25 november 2007) de praktiker
som gäller vid förvaltning av en institution som han betecknar som
ogenomskinliga, korrumperade och diskriminerande. Likaså angriper
statsvetaren al-Tijani den politiska kultur som kännetecknar islamiska
partier, vilka enligt honom saknar transparens, långsiktighet och öppenhet
mot andra icke-religiösa partier (Sharia och livet, 2 december 2007).
Fadlallah, al-Tijani och al Bushris självkritiska reflektioner kring rådande
praxis inom historieskrivning och maktutövning i offentliga sammanhang
banar, som jag ser det, väg för att föra en konstruktiv dialog.

5.2 DISKURSIV
PRAKTIK

OCH

SOCIOKULTURELL

Trots att Sharia och livets gästers syn på familjen och respekten för
auktoriteter bland annat hänvisar till en socialkonservativ världsbild,
tecknar nedanstående punkter inte desto mindre en komplex bild av
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programmets diskursiva såväl som sociokulturella praktik. Värt att lägga
märke till är att den institutionella avbildningen av vissa sociala praktiker
svarar dels mot patriarkala strukturer, dels mot teknisk-vetenskapliga
aspekter av moderniteten.

5.2.1 Mellan tradition och modernitet
I det följande ger jag en beskrivning av hur Sharia och livet som diskursiv
praktik införlivar element från andra texter rörande den breda
sociokulturella kontext som programmet är en del av. Denna intertextuella
hybrid går att förklara i följande punkter:
1) Att scenografin betecknas som en vital beståndsdel i en
föreställnings helhetsverkan är det få som betvivlar (Howard
2009). För Sharia och livets del kan man möjligen tala om
inflytande från amerikansk talkshowkultur, åtminstone under år
2007. Inramningen av studion såg då tredimensionell ut där ett Vformat bord som skilde presentatören från hans gäst utgjorde
förgrunden medan det i bakgrunden skymtade en rödbrun
stiliserad arkad där ett slags gulfärgat ljus strålade ut mellan
pelarna. Inredningen kändes modern och fräsch. Färgerna var
förvisso många (rödbrun, silver och gul) men ganska nedtonade
och tycktes passa ihop. Ändringarna gällde val av grafik,
inredning av studio, layout och så vidare. Den nya looken andades
kompetens. Bilden förde tankarna till amerikanska CNN. 50
Om färgsättningen och scenens arkitektoniska uppbyggnad förde
tankarna
till
amerikansk
talkshowkultur,
hänvisade
signaturmelodin i programmet samt samverkande symboliska
emblem till en helt egen genre av vad som skulle kunna beskrivas
som muslimsk talkshow. Sharia och livet inleddes nämligen med
en meditativ andalusisk signaturmelodi, parad med långsamma
rörliga bilder av arabisk kalligrafi och arabeskmönster
föreställande koransuror. När signaturmelodin tonades ned,
förflyttade sig kameran sakta mot presentatören som brukade
Hösten 2008 var det dags för ännu en ommöblering av Sharia och livets studio.
Varma färger som röd, brun och silver försvann helt till förmån för milda och
ljusa färgtoner som rosa, gul och vit. Arabeskornamenten som tidigare
dominerade hela bakgrunden av Sharia och livets scen är numera reducerade till
mitten och yttersta kanten. Den nya sparsamma dekoren förmedlar ett svalt och
lugnt intryck.
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avvakta i en stunds tystnad innan han uttalade den obligatoriska
hälsningsfrasen: al-Salām calaykum wa raḥmat Allāh wa
barakātuh” ()اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ. Därefter följde en
inledning med bland annat en utantilläsning av ett eller flera citat
ur Koranen som tjänade som underlag för den kommande
diskussionen i programmet. Ett avsnitt varade cirka femtio
minuter och brukade behandla ett på förhand fastslaget ämne.
Ibland hände det att behandlingen av ett ämne sträckte sig över två
avsnitt, särskilt under fastemånaden ramadan (se t ex ”Fastans
rättsregler”, 23 & 30 september 2007).
Den här korsningen mellan amerikansk och muslimsk talkshow
påminner om det som Fairclough (1995a, 87f) och van Leeuwen
(1987, 199ff) kallar generic heterogenity, eller ”sekventiell”
intertextualitet, vilket innebär att det går att särskilja den
amerikanska TV-kulturens uttryckssätt från den arabiskmuslimska.
2) Man kan undra vad religiösa TV-program som Sharia och livet,
Ḥajar al-zāwiya (”Hörnsten”, visas på MBC51), al-Qur’ān cilm wa
bayān (”Koranen som [religiös] vetenskap och bekännelse”, visas
på Dubai TV) etc. har med nyhets- eller underhållningskanaler att
göra. Frågan är befogad inte minst om man betraktar den från en
västerländsk horisont. Det är framför allt i västerlandet, närmare
bestämt Europa, som religionen tycks ha förlorat i betydelse och
minskat i medborgarnas medvetande. I den muslimska världen
däremot präglas många samhälleliga institutioner fortfarande av
islams rättsbegrepp och handlingsnormer (Owen 2004, 19). Islam
erbjuder enligt al-Qaradawi förklaringar till olika händelseförlopp
som påverkar muslimens syn på sig själv, sina medmänniskor och
den värld han eller hon lever i (Sharia och livet, 28 oktober 2007).
Och det är i detta sammanhang som ovannämnda TV-program
bland många andra kommer in i bilden.
Den diskursiva bilden av islam i Sharia och livet som den yttersta
referensen i värdsliga såväl som andliga frågor kan i vissa fall
tolkas som ett ifrågasättande av en samhällsordning som snarare
bygger på rationella, kritiska principer än på religiösa förklaringar
av olika samhällsfenomen (Tibi 2009, 79). En islamisk talkshow,
vilken utgår från att Koranen utgör sanningens yttersta grund och
det rättesnöre som alla andra skrifter bedöms efter, anses
51
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åtminstone i teorin (eller teologin) oförenlig med en
nyhetsjournalistik som utmärks av saklighet och kritiskt
granskande av olika sociala fenomen, inklusive religion (Veninga
2014, 11, Moussalli 1999, 89f). Enligt Ayishs (2008, 196) sätt att
resonera kan det ibland vara svårt att överbrygga spänningen
mellan journalistikens samhällskritiska funktion och bilden av
islam som förmedlas genom hundratals religiösa program,
däribland Sharia och livet.
3) Varje avsnitt av Sharia och livet föregås av reklam som för
tankarna till en diskurs från företagsvärlden. Reklamen
visualiseras genom logotypen Qatar Electricity and Water
Company samt när en röst berättar att företaget Qatar Electricity
and Water Company sponsrar TV-programmet Sharia och livet.
Reklamen dyker upp även i mitten av avsnitten och
reklamavbrottet tar cirka en minut.
Att programmet Sharia och livet sponsras av ett kommersiellt
företag som ägnar sig åt energi och infrastruktur kan upplevas lite
suspekt, men värre ändå är att det är svårt för tittaren att veta när
reklamsnutten för det sponsrade företaget slutar och när Sharia
och livet börjar. Det som gör den här kopplingen en smula
förvirrande är att både den visuella miljön och musiken i reklamen
påminner en hel del om Sharia och livets signaturmelodi och
scenografi. Reklamsnutten visar en äldre man, helt klädd i vitt.
Mannen befinner sig i ett lyxigt inrett arbetsrum med en
imponerande samling läderbundna böcker i sitt bibliotek. Han
plockar ut en bok, slår upp den och går och sätter sig. Plötsligt
springer en liten pojke, också helt klädd i vitt, mot mannen genom
arbetsrummets redan uppslagna dörrar. Pojken tränger sig ner i
samma fåtölj som mannen och båda riktar sina blickar mot TVskärmen som i sin tur visar Sharia och livets bemannade studio.
Bilden avlöses dock snabbt av en ödesmättad röst som läser upp
det som står i det kommersiella företagets logotyp! Denna
interdiskursiva
blandning
av
islamisk
orientering,
företagsreklamdiskurs och respekt för tradition blir inte mindre
komplex när det visar sig att Qatars regering äger cirka halva
aktieinnehavet (43 %) i Qatar Electricity and Water Company
(http://www.qewc.com/qewc/en). Frågan som infinner sig här är
förstås huruvida den redaktionella friheten inom al-Jazira i
allmänhet och Sharia och livet i synnerhet påverkas av ägarfrågan.
Frågan behandlas främst i kapitel 3 i samband med diskussionen
om kanalen al-Jaziras politiska dagordning på sidan 62.
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4. Vi har redan varit inne på att Sharia och livets programformat
speglar ett slags patriarkal auktoritet medan innehållet påminner
om en sorts islamisk samhällsorientering. Därmed framstår Sharia
och livet som en hybrid som på något sätt hänvisar till den struktur
som kännetecknar staten Qatars styrelseskick, där all makt ligger
hos den härskande Al Thanifamiljen med den förra reformsinnade
emiren schejk Hamad bin Khalifa (Fromherz 2012, 86f). Sharia
och livets programidé i sin tur tillskriver al-Qaradawi vissa
karakteristika (faderlig person med en obeveklig auktoritet) vilka
väl går att attribuera till Hamad bin Khalifa som numera lever ett
tillbakadraget liv (Zayani 2005, 11ff).
Vidare kan man betrakta det som Naomi Sakr kallar ”Women’s
empowerment” (2005, 133f; Lamloum 2006, 99) som ett led som
förstärker bilden av Sharia och livet som ett modernt och
mansdominerat program. Sakr påpekar att kanalen al-Jaziras
satsning
på
kvinnliga
medarbetare
som
reportrar,
krigskorrespondenter och debattledare motsvaras av dåvarande
emiren av Qatars ansträngningar att synliggöra kvinnans
deltagande i det offentliga livet, ett deltagande som av hävd annars
varit hänvisat till sjukvårds- och undervisningssektorn (Fromherz
2012, 28; Sakr 2005, 133). Som förebild brukar man nämna den
politiskt medvetna schejka Mozah, en av emirens tre hustrur och
den som sägs ligga bakom viktiga sociala reformer, inte minst
inom utbildningsväsendet (Fromherz 2012, 28). Enligt Sakr var
Qatar det första landet i regionen där en kvinna år 1999 både
kunde kandidera och hade rösträtt i kommunala val (Sakr 2005,
133). Programmet Sharia och livet i sin tur brukar då och då ägna
sig åt frågor som i hög grad berör den muslimska kvinnans sociala
och politiska ställning (se bl.a. avsnittet om ”Polygami: lösning
eller problem”, 30 december 2001). al-Qaradawi själv framställs
av många forskare som företrädare för en kvinnopolitisk hållning
som söker främja kvinnans sociala och politiska rättigheter inom
de befintliga samhällsramarna (Lamloum 2006, 99f; Sakr 2005,
133f).
Ovannämnda punkter visar avslutningsvis att tradition och modernitet
flätas samman i Sharia och livet i en svårfångad hybrid som ömsom manar
till dialog och självkritik, ömsom bevarar en rådande maktrelation eller
social praktik i islams namn. Några programgästers reflektioner kring
sociala praktiker som historieskrivning och offentlig maktutövning
avslöjar emellertid självkritiska insikter. Att bjuda en gäst i taget till
programmet antyder å andra sidan att det bara finns en tolkning av islam
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för åskådaren att hålla sig till, vilket är föga främjande för dialog. Detta
gäller i synnerhet i en tid som särskilt präglas av religiös mångfald inom
och mellan olika trosåskådningar. Att gästen dessutom oftast är en man
gör inte saken bättre. Genom att skänka varandra islamisk respektive
politisk legitimitet förstärker al-Qaradawi och emiren av Qatar ockå en
maktrelation som är i linje med det egna samhällets rådande
könskonventioner.

198

6 Självbild, självhävdelse och självkritik i
Sharia och livet
Målet med föreliggande kapitel är att fördjupa diskussionen om i vilken
utsträckning Sharia och livets text, diskursiva praktik och sociokulturella
praktik är ett resultat av ett kreativt språkbruk och i vilken utsträckning det
handlar om ett konventionellt språkbruk. Ett konventionellt språkbruk
markerar, enligt Faircloughs sätt att resonera, att förhållandet mellan en
kommunikativ händelse, exempelvis TV-programmet Sharia och livet,
och en diskursordning, exempelvis islamisk orientering på al-Jazeera, är
förutsägbart och stabilt. Det vill säga i konkreta termer att de
konkurrerande tolkningarna av islam i Sharia och livet föga främjar dialog
(Fairclough 1995a, 56). Eller för att uttrycka saken med en fråga: Bidrar
den islamiska orienteringen i Sharia och livet till att bevara och bekräfta
den rådande sociala ordningen i samhället eller förekommer det också
självkritik och dialog?
Som tidigare påpekats är ett viktigt mål för denna avhandlings kritiska
diskursanalys i Faircloughs tappning, att avslöja ojämlika
maktförhållanden i den sociala värld och de sociala relationer som omger
Sharia och livets textproduktion eller betydelsefixering. Annorlunda
uttryckt: Ett sätt att komma åt graden av självkritik och dialog i fråga om
programgästernas tolkningar av islam är att föra samman en lingvistisk
analys av gästernas utsagor med en analys av de sociokulturella (eller
ideologiska) trender som omger utsagornas produktionsprocess. Förvisso
framstår denna modell av kritisk diskursanalys som ambitiös i det att den
försöker knyta text och diskursiv praktik till den breda omgivande kontext,
vilken därtill kan omfatta inte-diskursiva element. Å andra sidan har en
sådan analys som bygger på ett dialektiskt förhållande mellan text och
kontext goda eller mycket goda förutsättningar att synliggöra ojämlika
maktförhållanden av en bestämd social praktik, exempelvis islamisk
orientering på al-Jazira.
Följande ord spelar en nyckelroll för studiens problemställningar och syfte
och bidrar därmed till att fånga in komplexiteten i Sharia och livets
förkunnelse om islam: 1) självkritik, 2) reflektion, och 3) dialog. Orden är
delvis sammanflätade och bygger ursprungligen på Faircloughs antagande
om att en utsaga både kan bekräfta en tidigare utsaga och samtidigt
innehålla vissa nyanser som tillför ny kunskap och inbjuder till
reflektioner kring och samtal om den (Fairclough 1995a, 14ff).
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6.1 ”Den andre”
Studiens första frågeställning berör i huvudsak hur ”den andre” avbildas i
Sharia och livet samt huruvida denna avbildning speglar en rigid och
antagonistisk världsbild eller en världsbild som är dynamisk och inklusiv.
I det senare fallet avses en avbildning som öppnar för dialog och
självkritik. En inte oväsentlig del av frågeställningen är också wasatiyya,
en svårdefinierad term som gästerna i programmet direkt eller på annat sätt
använder som en term för på vad de uppfattar som rättvist och måttfullt.

6.1.1 ”Den andre” inom umma
Även om ”den andre” i princip associeras med ett västerländskt kolonialt
arv i programmet, finns det skäl att beteckna också vissa människor,
handlingar eller tankesystem inom umma som ”den andre” i och med den
kritik som gästerna i Sharia och livet återkommande riktar mot dessa.

6.1.1.1 Brist på självkritik
al-Qaradawi och Duwaishs bestämda kritik av takfirister i wasatiyyas
namn kan förmodligen förklaras med att de grupper vilka har försökt
stämpla andra muslimer som kuffar inte representerar den styrande makten
i de samhällen där de är politiskt aktiva (Sharia och livet, 2 september
2007, 30 september 2007 och 7 oktober 2007). Att kritisera
befattningshavare av det högsta politiska ämbetet utgör enligt al-Qaradawi
ett hot mot ummas sammanhållning (Sharia och livet, 7 oktober 2007;
Abou El Fadl 2006, 42, 119). En viktig fråga att ställa är om man kan
betrakta al-Qaradawis dåtida pragmatiska hållning mot de arabiska
ledarnas maktutövning som förenlig med islams värdegrund?
Enligt Abou El Fadls (2001, 42) sätt att resonera finns det skäl att anta att
Koranens linje i fråga om att utkräva ansvar av makthavare skiljer sig från
al-Qaradawis hållning. Abou El Fadl påpekar att det är sant att Koranen
inte explicit förordar uppror eller resning mot orättfärdiga härskare, likväl
erbjuder muslimernas heliga bok en sammanhängande kedja av argument
som mycket väl kan användas för att bekämpa förtryck (Abou El Fadl
2006, 42). Det har i och för sig hänt att al-Qaradawi i Sharia och livet (7
oktober 2007) riktat kritik mot de egyptiska myndigheternas ”hårdhänta”
metoder och ”hänsynslösa” behandling av ett antal islamister, av vilka
somliga enligt al-Qaradawi räddade sig genom att göra avbön. Inte desto
mindre rörde det sig om en kritik som med få undantag uttryckts i generella
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termer. 52 Enligt den libanesiske publicisten Tueini förväntas en eventuell
kritik mot arabiska regimer uttryckas i svävande ordalag, det vill säga utan
att namnge särskilda makthavare, eftersom dessa enligt Tueini ”står i det
godas tjänst” och därmed är höjda över all kritik (Tueini 1971, 5ff). Att
lovorda makthavare förefaller däremot vara fullt legitimt. al-Qaradawi
passade en gång på att tacka både emiren av Qatar och den algeriske
presidenten Boutflika för deras ”goda omhändertagande” av honom under
den tid då han behövde medicinsk vård (Sharia och livet, 30 september
2007).
al-Qaradawi, Duwaish och al-Tijanis farhågor om att takfir kan få
ödesdigra konsekvenser för ummas sammanhållning har vidare sin
parallell i forna tiders rättslärda som under avgörande perioder i islams
historia föredrog att försvara en politisk ordning vilken som helst framför
ingen ordning alls (Sharia och livet, 2 september 2007, 7 oktober 2007 och
2 december 2007). Överlag tenderar al-Qaradawi såväl som Duwaish att
prioritera politisk stabilitet framför medborgarnas rättssäkerhet, en
hållning som även finner eko hos lärosätet al-Azhar som sedan president
Nasers reformer 1961 agerat som den egyptiska statens förlängda arm
(Cleveland & Bunton 2009, 321).

6.1.1.2 Självkritik
Det självkritiska inslaget i Sharia och livet riktar sig emellertid inte enbart
mot takfirister (se bl.a. Sharia och livet, 30 september 2007 och7 oktober
2007). Egentligen finns det flera kategorier av muslimer vars handlingar,
tankar eller uttalanden kritiseras:
1) Bland de muslimer som går till ytterligheter i sin fromhetyttring
och som bland annat al-Qaradawi och Imara kritiserar är almughālūn (“ اﻟﻤﻐﺎﻟﻮنde högmodiga”). Att visa högmod eller tro sig
vara förmer än andra hör enligt al-Qaradawi och Imara inte till de
attribut som utmärker huvudfåran inom umma (Sharia och livet,
30 september 2007 och 21 oktober 2007).

Under den så kallade arabiska våren 2011 utfärdade dock al-Qaradawi en fatwa
för
att
mörda
Libyens
före
detta
president
al-Gaddafi:
http://www.ibtimes.com/muslim-cleric-issues-fatwa-kill-gaddafi-269413
(22
februari 2011).
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2) I avsnittet om ”Ungdomarna och religiositeten” (2 september
2007) påpekar hadithexperten Duwaish att ungdomarnas
fromhetsyttringar omfattar en rebellisk ådra i den meningen att
den avviker från huvudfårans tro inom umma. Enligt Duwaish
finns det spår av extremism i ungdomarnas tro, vilken består av
mycket känslor och avsaknad av cilm (” ﻋﻠﻢreligiös vetenskap”).
Alltså kontrasteras här ungdomarnas överdrivna känslosamhet
mot sakligheten i islams läror. En kombination av eldig religiositet
och okunnighet genererar enligt Duwaish en grogrund för
politiskt-religiös extremism (Sharia och livet, 2 september 2007).
Duwaish anser dessutom att ungdomarnas tadayyun sahl (ﺗﺪﯾّﻦ ﺳﮭﻞ
”lättsinniga religiositet”) egentligen utgör ett komplext
samhällsfenomen där medierna, i synnerhet satellit-TV-kanaler,
spelar en central och i Duwaishs ögon förledande roll på grund av
de ”eldiga” predikningar som åtskilliga så kallade lärda med
jämna mellanrum levererar (Sharia och livet, 2 september 2007).
Ungdomarnas religiositet, menar Duwaish, kan lätt tilltalas av en
religiös retorik som är sensationsbetonad och med braskande
innehåll (Sharia och livet, 2 september 2007).
3) Den eurocentriska globaliseringen på 1800-talet, vilken omfattade
stora delar av den muslimska världen, däribland Mellanöstern,
innebar en ökad import av västerländska varor, tjänster och
politiska ideal som särskilt lockade till sig medlemmar ur den
inhemska bildade eliten (Sluglett 2005, 262, Therborn 1995,
131ff). Dessa såg så småningom på sig själva och världen med en
blick som hade skärpts av västerländska lärare. Somliga gick så
långt som till att ta avstånd från de egna traditionerna och det egna
språket medan andra såg ut att vara betydligt mer försiktiga till
den västerländska kunskapstraditionen. Det är med all sannolikhet
den förstnämnda kategorin av moderniseringens förespråkare som
Imara kritiserar hårt i ”Identitetens diskurs” (21 oktober 2007),
eftersom dessa enligt honom följer andra pedagogiska och
moraliska förebilder än de inhemska. Imara kallar dessa
förespråkare av det västerländska moderniseringsprojektet för almustaghribūn, de västindoktrinerade (Sharia och livet, 21 oktober
2007). Han finner det högst beklagligt att till och med en anrik
institution som al-Azhar är på väg att överge det arabiska språket
till förmån för främmande språk, vilka alltmer utmärker lärosätets
kursutbud (Sharia och livet, 21 oktober 2007). Imara anser
sammanfattningsvis
att
moderniseringsförespråkarnas
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myndighetsutövning innebar en underminering av det egna
kulturarvet (Sharia och livet, 21 oktober 2007).
Anhängare av folklig fromhet såväl som vissa inslag av sufism
som inte anses vara förenliga med den sunnitiska idétraditionen
inom islam fördöms av två gäster i Sharia och livet (Sharia och
livet, 9 september 2007 och 21 oktober 2007). De få gånger
sufismen kommer upp till diskussion i programmet är den mer
eller mindre personifierad av färgstarka figurer vars panteistiska
föreställningar anses ligga långt från ortodox islam (Sharia och
livet, 9 september 2007 och 21 oktober 2007). Det rör sig
exempelvis om asketen och mystikern al-Hallaj (d. 922), känd för
sin ”identitetsformel”, det vill säga att han var ett med Gud
(Schimmel 1975, 59). al-Ashqar kritiserar i Sharia och livet alHallaj indirekt genom att ställa sig bakom Ibn Taymiyyas
påstående om att shayāṭīn (” ﺷﯿﺎطﯿﻦonda andemakter”) kunde
inspirera al-Hallaj i hans profana eller religiösa gärningar (Sharia
och livet, 9 september 2007). En annan sufi, Ibn Arabi, vars
spekulativa teologi i vida muslimska kretsar uppfattas som allt
annat än renlärig, fördöms i sin tur av Imara (Sharia och livet, 21
oktober 2007).
4) Vid minst två tillfällen kritiserar al-Qaradawi handlingar som
enligt honom förekommer i vissa shiitiska kretsar, varav den
viktigaste är sabb al-ṣaḥāba ( ّ” اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺳﺐförolämpningen av
profetens följeslagare”) (Sharia och livet, 7 oktober 2007).
Generellt visar dock al-Qaradawi i Sharia och livet en öppen
attityd gentemot shiiter, något som enligt honom bottnar i
övertygelsen om att shiiter är att räkna som muslimer (Sharia och
livet, 7 oktober 2007). Inte desto mindre anklagade al-Qaradawi i
början av hösten 2008 iranska skriftlärda för att ligga bakom en
konspirationsplan som gick ut på att omvända så många
sunnimuslimer som möjligt till den shiitiska riktningen inom
islam (Fleishman 2008).
5) Shiiternas dåvarande andlige ledare i Libanon Muhammad
Fadlallah visade en självkritisk inställning till muslimernas
historieskrivning när han en gång påpekade för programledaren i
Sharia och livet att den ökande klyftan mellan sunniter och shiiter
i stort beror på en snäv, konfessionell tolkning av den
gemensamma trons politiska historia (Sharia och livet, 18
november 2007). Det finns fortfarande en rädsla bland muslimer
att bemöta de kontroversiella frågorna beträffande den historisk203

politiska sprickan mellan sunniter och shiiter, menade Fadlallah
(Sharia och livet, 18 november 2007).
6) Självkritiken i Sharia och livet handlar till slut också om sätten att
utöva makt i offentliga sammanhang. I avsnittet om
”Institutionskulturen” (Sharia och livet, 25 november 2007)
framför lekmannen och akademikern al-Bushri kritik mot
förhärskande könskonventioner, inte minst beträffande den
politiska styrningen av institutioner, vilket även utesluter intemuslimer. En annan gäst i Sharia och livet, nämligen al-Tijani
kritiserar i sin tur islamisternas ovilja eller oförmåga att gynna
politiska sakfrågor framför ideologiska ställningstaganden
(Sharia och livet, 2 december 2007).
Vad som möjligen gör att Duwaish och al-Tijani bland många
andra visar närmare intresse för islamistiska rörelsers politiska
ambitioner är att dessa ser sig själva som ”utvalda” för att omsätta
sin politiska dagordning i handling (Sharia och livet, 2 september
2007 och 2 december 2007). Men medan Duwaish och alQaradawi kritiserar islamister som ägnar sig åt politiskt våld, visar
Imara en öppnare attityd gentemot talibaner (Sharia och livet, 21
oktober 2007). Det ska dock sägas att islamister ingalunda är en
homogen grupp. Enligt Cleveland and Bunton (2009, 567) tvistar
många muslimska grupperingar sinsemellan om vilka politiska
mål de vill uppnå.

6.1.2 “Den andre” utanför umma
Talet om ”den andre” i Sharia och livet underförstår ofta värderingar,
normer, kunskaper eller färdigheter som inte följer islamiska förebilder
och som företrädesvis hör hemma i Väst. (Sharia och livet, 28 oktober
2007, 21 oktober 2007 och 11 november 2007).

6.1.2.1 Brist på självkritik
Trots att Sharia och livet förefaller handla om muslimsk orientering i
kultur, samhälle och religion, det vill säga utan någon nödvändig koppling
till politik uppfattad som maktutövning i offentliga sammanhang, går det
knappast att definiera dess diskurs om ”den andre” utanför ramen för det
stormaktspolitiska spel som alltjämt pågår, om än i olika skepnader,
mellan öst och väst, eller mellan orient och occident. Att ordet orient
uppstod som kontrast till occident, det vill säga västerlandet, antyder att
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orienten började existera först efter att västvärlden blev medveten om den,
det vill säga i samband med att orienten blev ett objekt som skulle
utforskas av occidenten (Said 1978).
Sharia och livets framställningar av ”den andre”, som har sin boning i
Väst, visar överlag två ojämna tendenser, varav den första är dominerande
och hänvisar till en antikolonial, occidentalistisk diskurs där ”den andre”
får klä skott för de egna tillkortakommandena, medan den andra tendensen
är betydligt försiktigare i sitt sätt att definiera neokolonialismen i strängt
ideologiska eller militära termer (Sharia och livet, 21 oktober 2007 och 11
november 2007).
Långt efter den industrikapitalistiska koloniala eran associeras fortfarande
”den andre” i Sharia och livet till ett pågående intrång från Väst, en
neokolonialism eller ett nytt korståg med syfte att förgifta och kontrollera
Mellanöstern (Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28 oktober 2007 och 11
november 2007). Å andra sidan undrar programledaren Uthman om inte
gästernas kritik mot ”den västerländske andre” snarare ska betecknas som
symptomatisk i det att den används som ett skynke för att dölja det egna
samfundets brist på självkritik (Sharia och livet, 11 november 2007).
Enligt Imara domineras exempelvis utbildningspolitiken hemma av
”västindoktrinerade”, inhemska pedagoger som personifierar den
västerländska ”kulturimperialismens” strävan till likriktning (Sharia och
livet, 21 oktober 2007). Imara skonar inte ens det anrika lärosätet al-Azhar
(grundat 972) av det enkla skälet att engelsk undervisning successivt
införlivats i al-Azhars kurstubud. Imaras antydning om att al-Azhar följer
någon sorts dold, neokolonialistisk agenda i likhet med
”västendoktrinerade” landsmän understryker att det kan vara svårt att
förena omsorgen om det egna språket och kulturen med viljan att lära
känna andra kulturer och kommunicera med dem på deras eget språk
(Sharia och livet, 21 oktober 2007).
Genom svepande uttalanden som att ”den moderna västerländska
erövringen förde med sig upplysningstanken med kanonen” eller ” Väst
består av stridsflottor, arméer, gigantiska belopp, industriproduktion och
vetenskap” väljer gäster som al-Qaradawi, Imara och Shafiq att frånta den
inhemska politiska eliten i Mellanöstern allt ansvar i samband med sin
kritik av den västerländska kunskapstraditionens förankring i globala
relationer av dominans och underordning (Sharia och livet, 21 oktober
2007 respektive 11 november 2007). Självkritiken uteblir trots att de flesta
regimer i Mellanöstern använder islam för sina egna syften samtidigt som
de saknar folkförankring (Hamad & Al-Anani 2014, 203f).
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Värt att nämna är att Sharia och livets gäster ofta nämner termen wasatiyya
när de ställs inför ett hot av något slag. Och de allvarligaste hoten som
omtalas i programmet enligt Duwaish, al- Qaradawi, Imara och Shafiq
härrör dels från fenomenet takfir, dels från kulturella, politiska eller
militära system som har sitt ursprung i västvärlden och vars inflytande i
de egna länderna man försöker bekämpa. I det förstnämnda fallet är det
förstås takfirister som står för hotet och i det senare blir det svårt att
identifiera en särskild målgrupp (se bl.a. Sharia och livet, 2 september
2007, 30 september 2007, 7 oktober 2007, och 11 november 2007).
Wasatiyya används följaktligen i stor utsträckning för att försvara en
rådande social ordning.

6.1.2.2 Ansatser till dialog
En ansats till dialog och öppenhet mot ”den andre” illustreras bland annat
av al-Qaradawis vilja att vid ett tillfälle beskriva förhållandet till
västerlandets kultur och vetenskapliga traditioner som ett allmänmänskligt
arv där även den islamiska civilisationens förebilder inom konst, medicin
och vetenskap ingår (Sharia och livet, 28 oktober 2007). Imara påpekar en
gång också att akademiska discipliner som exempelvis matematik har en
allmängiltig funktion och utgör en plattform för ett gränsöverskridande
samarbete som den islamiska världen kan dra nytta av (Sharia och liv, 21
oktober 2007).
Imara och al-Qaradawis inklusiva språkbruk ovan förmedlar en mindre
antagonistisk världsbild och människosyn än vad som annars varit
dominerande i programmet. Nämnas bör att programgästernas betoning av
den västerländska kunskapstraditionens förankring i globala relationer av
makt och underordning i grunden är en ideologisk utsaga och ett bland
många antaganden om verkligheten som förmedlar en tudelad världsbild
som ger föga utrymme för dialog och självkritik (Adib-Mughaddam 2011,
kap. 4). Den i Sharia och livets antydda föreställning om att det främsta
(och eviga) syftet med den västerländska kunskapstraditionens anspråk på
universalism är att underminera och förgifta den arabisk-muslimska
världen gör att gapet mellan ”vi” och ”de” framstår som närmast
oöverbryggbart. Föreställningen riskerar dessutom att knyta religionen
islam till en negativ människosyn (se bl.a. Sharia och livet, 21 oktober
2007 och 11 november 2007). Den egna gemenskapen finns inte bara till,
liksom inte heller ”den andre” bara finns till, utan ”människans gör sin
egen historia”, påpekade Said i Orientalism (Said 1979, 5).
Därmed är det rimligt att placera Sharia och livets bilder av ”den andre”
inom ramen för en occidentalistisk diskurs vars främsta uppgift är att
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försöka definiera en muslimsk identitet som tydligt markerar ett
avståndstagande från västerländska förebilder. Occidentalismen i Sharia
och livet anspelar på en rad fenomen alltifrån kolonialism till samtida
konflikter mellan västvärlden och den muslimska världen – inklusive det
som uppfattas som västvärldens moraliska bankrutt (Sharia och livet, 21
oktober 2007; 28 oktober 2007 och 11 november 2007). Enligt
idéhistorikern Fazlhashemi konstitueras både occidentalism och
orientalism av samma handlingsregel, nämligen att projicera de värsta
egenskaperna på ”den andre” (Fazlhashemi 2005, 8ff). Ett annat
gemensamt drag för orientalism och occidentalism som Fazlhashemi pekar
på är uppfattningen om att den egna kulturen och civilisationen utgör en
isolerad ö som saknar gemenskap med ”den andre” (Fazlhashemi 2005,
8). Slår man ihop dessa två handlingsregler uppstår dock en paradox: Hur
är det möjligt för medlemmarna i en kultur att definiera sig som ”den
andres” motbild om man samtidigt säger sig sakna gemenskap med denne?
Sammanfattningsvis framstår ”den andre” i Sharia och livet som den
muslimska världens motsats. Konkret uttryckt uppfattas västerlandet i
Sharia och livet som:
1) Underlägset: Här tjänstgör Koranens utsagor om kontroversen
mellan muslimer å ena sidan och kristna och judar å andra som en
viktig bakgrund (Sharia och livet, 21 oktober 2007). Även andra
religiösa kulturer som hinduism eller naturreligioner avbildas i
Sharia och livet indirekt och kortfattat som lägre stående
kulturyttringar jämfört med den ”högre” monoteistiska religionen
islam (Sharia och livet, 30 september 2007; 7 oktober 2007).
2) Moraliskt förfallet: Den västerländska livsstilen präglas enligt
Basiuni och al-Qaradawi av lösa familjeband, promiskuös
livsföring, individualism och andlig torka (se bl.a. Sharia och
livet, 14 oktober 2007 och 28 oktober 2007).
3) Gynnsamt/hotfullt: Bilden av västerlandet har i Sharia och livet
fått skiftande betydelser. Ömsom pläderar al-Qaradawi, Imara
med flera för att man bör välkomna vissa aspekter av den
västerländska modernitetens strukturer, däribland tillgång till
kvalificerad utbildning, kommunikation och teknisk vetenskap;
ömsom beskrivs den västerländska samhällsmodellens anspråk på
överlägsenhet och universalitet som hotfulla och förkastliga
(Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28 oktober 2007 och 11
november 2007).
Följaktligen framstår Sharia och livets gästers sätt att avbilda ”den andre”
som ideologiskt betingat och motsägelsefullt snarare än ensidigt. ”Den
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andre” beskrivs i Sharia och livets som ett hot och ideal på en och samma
gång (Sharia och livet, 21 oktober 2007 och 11 november 2007).

6.2 Den egna gemenskapen
Studiens andra frågeställning handlar om huruvida programgästernas
förhållningssätt till den egna gemenskapens sociala arv förstärker rådande
patriarkala maktrelationer eller snarare öppnar för en dialog om och
självkritik av dem. I det förstnämnda fallet spelar benägenheten att
jämföra främmande kulturer med sin egen som måttstock en viktig roll.
Det är nämligen svårt att rikta kritik mot det egna samhällets traditioner
medan man samtidigt tenderar att framställa dessa som en förebild för
andra att följa. Om den egna gemenskapen som norm och som underlag
för kritik handlar det här avsnittet.

6.2.1 Brist på sjävkritik
Med undantag för gästerna al-Bushri och al-Tijanis kritik av svågerpolitik
och islamiska partiers ensidiga fokus på ideologiska ställningstaganden
framför sakfrågor, uteblir kritiken i Sharia och livet mot dem som
företräder den statsbärande ideologi och deras missbruk av den arabiska
medborgarens grundläggande rättigheter (Sharia och livet, 2 december
2007). Sharia och livets kritik av politisk praxis i islams namn avser främst
politisk-religiösa rörelser som inte företräder den officiella makten men
utgör ett säkerhetshot av något slag. Exempelvis ägnar Sharia och livet två
på varandra följande avsnitt åt att kritisera fenomenet takfir som enligt alQaradawi hotar ummas sociala sammansättning (Sharia och livet, 30
september 2007 och 7 oktober 2007). Men vad ligger egentligen bakom
benägenheten att ställa medborgarnas rättssäkerhet mot politisk stabilitet?
al-Qaradawis pragmatiska hållning gentemot den egna regionens politiska
elit illustreras särskilt av hans tal om att stränga kriterier först måste
uppfyllas innan man kan ställa en makthavare till svars för sina handlingar
(Sharia och livet, 7 oktober 2007). Oviljan att utöva kritik mot
tjänstgörande makthavare har förmodligen sin grund i de rättslärdas
historiska rädsla för socialt kaos, något som man kan utläsa i avsnittet om
takfirs fitna, del 2 (Sharia och livet, 7 oktober 2007). Enligt Zaman (2002,
100f) framstod de rättslärdas utfärdande av religiösa dekret på nationell
nivå i huvudsak som skräddarsytt efter makthavarnas behov snarare än
folkens, vilket i och för sig kan vara förståeligt med tanke vad som väntar
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den skriftlärde som dristar sig till att utmana det politiska etablissemanget
i det land han bor i. Värt att nämna i detta sammanhang att al-Qaradawi
själv 2004 bildade en transnationell organisation av lärda muslimer för att
kringgå nationella regeringars eventuella inflytande över det religiösa
etablissemanget (Gräf & Skovgaard-Petersen 2009, 19f).
Oviljan att ifrågasätta det egna samhällets sociala strukturer visar sig
dessutom i ett antal avsnitt som sorteras under cibādāt, där högtidsfirandet
av ramadan spelar en viktig funktion. I muslimers ögon utgör ramadan ett
ypperligt tillfälle att förstärka och förankra familjen eller kollektivets
enighet om dessas grundläggande islamiska värden (Sharia och livet, 16
september 2007, 23 september 2007, 14 oktober 2007). Gästerna Basiuni
och Hariz betonar exempelvis vikten av solidaritet under fastemånaden
ramadan och uppmanar publiken att ställa upp för de behövande. Någon
kritik mot den djupt osolidariska politik som de flesta stater i Mellanöstern
för framförs däremot inte! (Sharia och livet, 16 september 2007, och 14
oktober 2007).
Bristen på självkritik gör sig också påmind när Sharia och livet i stor
utsträckning låter bli att behandla ämnen som berör kvinnors vardag,
exempelvis hedersvåld, ett fenomen som många knyter till patriarkala
strukturer i och utandör den muslimska världen (Hassan 2008, 171f).
Kvinnliga gäster har dessutom lyst med sin frånvaro i Sharia och livet trots
att programmet genom åren även tagit upp ett antal kvinnorelaterade
mjuka frågor. Det finns skäl att undra i vilken utsträckning den här bristen
på inkludering i Sharia och livet bidrar till att vidmakthålla rådande
normer, värderingar och maktrelationer i samhället.

6.2.2 Ansatser till dialog
En viktig ansats till dialog i Sharia och livet visar historikern och gästen
al-Bushris kritik mot de förhärskande könskonventionerna i det egna
samhället. I avsnittet om ”Institutionskulturen” (Sharia och livet, 25
november 2007) talar al-Bushri varmt om en kollegial styrning av statens
institutioner där kvinnor såväl som företrädare för samhällets minoriteter
kan ingå. En liknande inklusiv inställning visar al-Qaradawi mot sina
trosfränder. Den egyptiske schejken understryker att så länge man
bekänner sig till Guds enhetliga väsen och erkänner Muhammads
profetiska sändning förblir man medlem i umma (al-Qaradawi 2005, 46ff;
Sharia och livet, 30 september 2007 och 7 oktober 2007). Sist men inte
minst finns det skäl att också nämna al-Basiunis öppna attityd gentemot
de kristna. I avsnittet ”Eids paroller” (Sharia och livet, 14 oktober 2007)
uppmanar al-Basiuni sina tittare att dela fastemånaden ramadans glädje
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med icke-muslimer närhelst tillfället ges. al-Basiuni uppgav att han
brukade fira ramadan tillsammans med sina dåtida kristna grannar (Sharia
och livet, 14 oktober 2007).

6.3 Tradition eller förvandling
Studiens sista frågeställning handlar om huruvida den islamiska
självbilden i programmet såväl som wasatiyya av gästerna framställs som
en konserverande eller progressiv kraft, det vill säga reproducerar en rigid,
traditionell världsbild eller snarare speglar en strävan mot fördjupad
solidaritet, bekämpning av maktmissbruk och stereotyper.

6.3.1 Wasatiyya som ”den andres” motbild
Att termen wasatiyya är viktig framgår av att det är flera gäster i Sharia
och livet som använder den. I ”Ungdomarna och religiositeten” (2
september 2007) framför gästen Duwaish hård kritik mot en eldig, militant
och takfirbetingad religiositet ( )ﺗﺪﯾﻦ ﻧﺎري وﺣﺮﻛﻲ وﺗﻜﻔﯿﺮيi wasatiyyas
namn. Att brännmärka personer som tidigare ansetts vara muslimer som
otrogna mot Gud kritiseras också hårt av al-Qaradawi i wasatiyyas namn.
Sharia och livet ägnar under hösten 2007 nämligen två avsnitt åt att
fördöma fenomenet takfir (Sharia och livet, 30 september 2007 och 7
oktober 2007, del I och II). De grupper som utan djupgående kunskaper i
religiös vetenskap ägnar sig åt takfir utgör enligt al-Qaradawi och
Duwaish underförstått ett hot för ummas sammanhållning. (Sharia och
livet, 2 september 2007 och 7 oktober 2007, del I och II).
Ett annat avsnitt där wasatiyya förekommer är ”Identitetens diskurs” (21
oktober 2007). Den här gången är det den färgstarka debattören Imara som
står som gäst. Imara förklarar att wasatiyya bland annat betecknar en
religiositet där den troende varken isolerar sig, visar högfärd, eller
tvärtom, blint imiterar andra muslimers sätt att manifestera sin tro. Imara
medger å andra sidan att talibanernas stränga rättskipning, konservativa
kvinnosyn och puritanska livsstil är förenlig med wasatiyya eftersom det
anses vara ett led i den stora och avgörande kampen mot de amerikanska
styrkornas militära och politiska närvaro i Afghanistan (Sharia och livet,
21 oktober 2007). Imaras självkritik av vissa typer av fromhetyttringar går
hand i hand med hans försvar av en djupt konservativ kvinnosyn och ett
patriarkalt styre.
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Ytterligare en debattör gör bruk av termen wasatiya, nämligen Shafiq.
Denne likställer i princip Väst med ett militärt och kulturimperialistiskt
projekt som till varje pris måste bekämpas i wasatiyyas namn. Shafiq
myntar härmed uttrycket al- wasatiyya l-qawiyya (”den starka wasatiyya”)
för att understryka en kompromisslös hållning mot Västs inflytande i den
egna regionen (Sharia och livet, 11 november 2007). Men i händelse av
ett inbördeskrig väljer dock Shafiq att anknyta wasatiyya till en strävan att
jämka samman de stridande parternas politiska ståndpunkter (Sharia och
livet, 11 november 2007). Shafiqs gälla röst, polemiska ton och svartvita
världsbild kan lika lite som Imara betecknas som främjande för dialog och
djup eftertanke, anser författaren till den här avhandlingen. Religiösa och
kulturella identiteter är i Imaras och Shafiqa ögon snarare en klälla till
konflikt än en kontaktyta för givande kulturmöten. Värt att påminna att
Imara och Shafiq reducerar den västerländska kulturen till ett
hegemonistiskt projekt som vilar på en kunskapstradition som legitimerar
över- och underordningsrelationer (Sharia och livet, 30 september 2007, 7
oktober 2007, 21 oktober 2007, 28 oktober 2007 och 11 november 2007).
Wasatiyya åberopas sammanfattningsvis av Sharia och livets gäster dels
för att ta avstånd från olika former av radikala religiösa yttringar med
takfir i spetsen, dels som motstånd mot framför allt politiska och militära
system som är förankrade i Väst och vars inflytande i de egna länderna är
kännbart (Sharia och livet, 2 september 2007, 7 oktober 2007, 21 oktober
2007, och 7 november 2007). Genom att huvudsakligen få den egna
kulturen att framstå som en antites till den västerländska kulturen i
wasatiyyas namn medverkar gästerna i Sharia och livet till att
kommunicera en tudelad världsbild där avståndet mellan vi” och ”de” är
betydande och förutsättningarna för dialog inte speciellt stora.

6.3.2 Den
islamiska
självhävdelse

självbilden:

kritik

och

En viktig ingrediens i synen på den egna gemenskapens tro och kultur i
Sharia och livet är försvaret av familjekonservativa värden, vilka bland
annat dominerar avsnitten om ramadan (Sharia och livet, 16 september
2007, 23 september 2007, och 7 oktober 2007). En annan viktig ingrediens
består av reflektionerna kring dialogkulturen mellan sunniter och shiiter
samt det politiska arbetet och institutionskulturen i de egna länderna (se
bl.a. Sharia och livet, 18 november 2007, 25 november 2007, och 2
december 2007)
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I avsnittet om den inomislamiska dialogen (Sharia och livet, 18 november
2007) radar den dåtida andliga ledaren för shiiterna i Libanon upp två
punkter som enligt honom förklarar varför den långvariga sprickan mellan
shiiter och sunniter kvarstår: nämligen brist på öppenhet och ärlig vilja att
diskutera teologiska tvistefrågor samt en historieskrivning som i stor
utsträckning intresserat sig för det som skilde islams två största grupper,
sunniter och shiiter. Gästen Fadllallah anser att inga ämnen är belagda med
tabu i en eventuell dialog mellan sunniter och shiiter. Som stöd för sin
ståndpunkt hänvisade Fadlallah till Koranen som enligt honom till och
med bevarat de otrognas utsagor åt eftervärlden. Det bör påpekas att
Fadlallah var en av de få shiitiska lärda som Sharia och livet någonsin tagit
emot. Den shiitiske ledaren fick i slutet av samtalet med programledaren
lov att kommentera den känsliga frågan om den rättslärdes förmyndarskap,
mera känd som wilāyat al-faqῑh. Enligt Fadlallah är troheten mot den
högste andlige ledaren och ställföreträdaren för al-Mahdi förenlig med det
rättsligt bindande förhållandet mellan en individ och en stat. Fadlallah
betecknar wilāyat al-faqῑh som marjaciyya ([” ﻣﺮﺟﻌﯿﺔreligiös] referens i
teologiska och juridiska frågor”) (Sharia och livet, 18 november 2007).
Fadlallahs beskrivning av wilāyat al-faqῑh i programmet ter sig inte desto
mindre verklighetsfrämmande med tanke på de shiitiska minoriteternas
utsatta situation i stater som Bahrain och Saudiarabien. Det rör sig om
minoriteter som av värdlandet anklagats för att vara den islamiska
republiken Irans förlängda arm (Louër 2008, 12).
Maktutövning i offentliga sammanhang är ett gemensamt tema för
avsnitten ”Institutionskulturen” (Sharia och livet, 25 november 2007) och
”Islamisterna och islam” (Sharia och livet, 2 december 2007). I
”Institutionskulturen” framför gästen al- Bushri kritik mot de strukturer i
samhället som gör att den offentliga makten i den egna regionen oftast
innehas av män, där varken kvinnor eller inte-muslimer får delta i det
formella beslutsfattandet (Sharia och livet, 25 november 2007). Likaså
kritiserar al-Tijani i avsnittet om ”Islamisterna och islam” (Sharia och
livet, 2 december 2007) den politiska kultur som kännetecknar islamiska
politiska partier som är alltför fokuserade på ideologiska
ställningstaganden istället för att främja sakfrågor.
Både al-Bushri och al-Tijani understryker var och en på sitt sätt behovet
av att förena politisk praktik med förnuftiga argument, transparens och
respekt för mångfald (Sharia och livet, 25 november 2007 och 2 december
2007). De två programgästernas kritiska reflektioner kring hur makt
utövas och sprids i offentliga sammanhang speglar en progressiv hållning
i riktning mot ett öppet och inkluderande samhälle.
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Sammantaget visar den kritiska diskursanalysen av gästernas självbild,
deras syn på ”den andre” samt tolkningar av wasatiyya inom kategorierna
”tillbedjan” och ”mellanmänskliga relationer” en splittrad bild. Tendensen
att avbilda världen i svartvitt paras exempelvis med sporadiska utsagor om
öppenhet, dialog och självkritik. Följande motsatspar förklarar
resonemanget:
1. ”Vi” och ”de”:
Sharia och livets framställningar av ”den andre” utanför umma
präglas, som tidigare påpekats, av en tendens som i princip
underkänner
den
västerländska
(läs
neokoloniala)
samhällsmodellens anspråk på universalism. Västerländsk kultur
beskrivs inte minst av al-Qaradwi som en kultur av nakenhet till
skillnad mot den egna kulturen som al-Qaradawi beskriver som
iḥtishām (” اِﺣْ ﺘِﺸﺎمanständig”) (Sharia och livet, 21 oktober 2007;
28 oktober 2007 och 2 december 2007). Islam används
huvudsakligen i utsagorna om ”vi” och ”de” för att dels förmedla
en form av kulturkritik som ogiltigförklarar den västerländska
globaliseringstendensen till enhetlighet i konsumtionsmönster och
tankesätt (Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28 oktober 2007 och
11 november 2007), dels väcka en känsla av stolthet, kontinuitet
och autenticitet (Sharia och livet, 28 oktober 2007).
Kännetecknande
för
ovannämnda
tendens
är
det
kulturrelativistiska synsättet som vänder sig mot synen på väst
som en absolut storhet. Imara, al-Tijani och al-Qaradawi medger
förvisso att det finns gemensamma kunskapsteoretiska nämnare
mellan olika kulturer (Sharia och livet, 21 oktober 2007; 28
oktober 2007 och 2 december 2007). Inte desto mindre avslöjar
programgästernas ambitioner att framställa islam som vägledande
i frågor om det egna samfundets andliga välgång och sociala
sammanhållning å ena sidan och den västerländska
kunskapstraditionens anspråk på universalism å andra ”vi och de”relationens komplexitet i ett nötskal. Utsagorna om ”den andre” i
Sharia och livet domineras i stort av en försvarsinställd retorik
som gör det svårt att utöva självkritik eller föra dialog med andra.
En möjlig förklaring till denna försvarsmekanism är enligt
Mousalli (1999, 87) en avsaknad av en islamisk epistemologisk
metodologi som skulle kunna reformera det islamiska tänkandet
samt presentera islam som en modern, gränsöverskridande diskurs
som utmanar västerländsk dominans.
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2. Välfärdsstaten/privata bidragsgivare:
Trots att social rättvisa utgör ett av de grundläggande värden som
försvaras i Koranen (Topić & Sremac 2014, 154), talas det ytterst
sällan i Sharia och livet om välbärgade staters ansvar att föra en
solidarisk politik. Överlag uteblir självkritiken i programmet trots
att många stater i Mellanöstern tillskriver sin maktutövning och
organisation islamiska förtecken. Det händer emellertid att
programmet, i synnerhet under fastemånaden ramadan, uppmanar
de troende till att vara solidariska, men sådana vädjanden riktar
sig i regel till privata eller inte statliga aktörer som
välgörenhetsorganisationer eller familjer (Sharia och livet, 14
oktober 2007). En annan viktig aspekt att lägga märke till är att av
de slumpvist valda fjorton avsnitt som ingår i denna studie är det
enbart ett som egentligen kommer in på frågor som berör
offentliga välfärdsarrangemang som sjukvård, social service eller
utbildning, beskrivna i allmänna ordalag (Sharia och livet, 16
september 2007 och 14 oktober 2007).
3. Politisk stabilitet/fitna:
Trots att al-Qaradawis, Imaras, Duwaishs med flera visar prov på
öppenhet mot icke-nämnda islamistiska rörelser och riktningar,
utesluter inte detta faktum kritik mot de exklusiva sanningskrav
och det politiska våld som vissa av dessa rörelser ligger bakom
(Sharia och livet, 2 september 2007; 30 september 2007; 7 oktober
2007 och 21 oktober 2007). Likväl finns det skäl att fråga om
Sharia och livets kritik av våldsbenägna islamistiska rörelser
skulle kunna kvarstå ifall den ideologi som dessa rörelser
försvarar övergår till att bli den statsbärande. Hittills har
exempelvis Sharia och livet sällan riktat kritik mot den saudiska
eller iranska statens ideologiska tolkning av religionen trots att
denna tolkning i många avseenden resulterat i en sträng moralism
som har inneburit en allvarlig begränsning av den enskilde
medborgarens rätt till politisk frihet och rörelsefrihet (Roy 2004,
90). Programgästernas tysta samtycke när det gäller den politiska
elitens avsaknad av folkförankrat styre grundar sig sannolikt på
rädslan för fitna. Att utöva självkritik mot den sociala ordningen i
den egna regionen utgör således en gräns som gästerna i Sharia
och livet av förklarliga skäl inte är beredda att överskrida. Ett
möjligt undantag från denna handlingslinje är al-Tijani och alBushri som anser att det är nyttigt med frispråkiga och upplysta
lärda som kan motarbeta tendenser till maktmissbruk inom det
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politiska etablissemanget i de samhällen de lever i (Sharia och
livet, 25 november 2007 och 2 december 2007).
4. Wasatiyya: tillgänglig/svårdefinierad
Att de flesta gäster i Sharia och livet tycker sig veta vad wasatiyya
står för innebär ingalunda att alla menar samma sak med termen.
Gästernas kritik i Sharia och livet av ”den andre” såväl som
inhemska radikala krafter i wasatiyyas namn framstår som ett
indirekt försvar för en samhällsordning som knappast kan
beskrivas som rättvis, vilket annars är en av wasatiyyas
grundläggande innebörder. Imaras kritik av västmakternas intrång
i islams boning i wasatiyyas namn går exempelvis hand i hand
med hans försvar av talibanernas djupt konservativa religiositet
(Sharia och livet, 21 oktober 2007). För Shafiq står wasatiyya för
allt annat än viljan till kompromiss eller moderation i tankar och
gärningar, i synnerhet när fienden representeras av ”den
västerländske andre” (Sharia och livet, 11 november 2007).
Tillämpningarna av wasatiyya i Sharia och livet är i många
avseenden politiskt grundade och bidrar ofta till att vidmakthålla
en social ordning med patriarkala förtecken (se bl.a. Sharia och
livet, 30 september, 7 oktober 2007, 21 okotber 2007 och 11
november 2007).

6.4 Sammanfattning
Programgästernas avbildning av ”den andre” i Sharia och livet avslöjar två
ojämna och delvis motsägelsefulla tendenser, vilket särskilt gäller ”den
andre” utanför umma. Gästerna Imara och al-Qaradawi hänvisar
exempelvis till naturvetenskapliga ämnen som matematik och biologi som
ett gemensamt arv för den islamiska och västerländska världen (Sharia
och livet, 21 oktober 2007 och 28 oktober 2007). En möjlig dialog med
västvärlden framstår emellerid som problematisk för Imara och Shafiq när
det främst är i naturvetenskapens namn som Väst gör anspråk på
herravälde. De två programgästerna ser tydliga samband mellan den
västerländska kunskapstraditionens maktanspråk och nutida former av
politisk diskriminering. Den kunskapssyn som råder i Väst legitimerar
enligt många gäster i Sharia och livet över- och underordningsrelationer
som än i dag återskapas globalt, inte minst i den mulimska världen (se bl.a.
Sharia och livet, 21 oktober 2007, 11 november 2007, 9 september 2007).
Förhållandet till ”den andre” som inte hör till umma uttrycks
huvudsakligen dels i form av nykolonial kritik, dels i form av kulturkritik
215

mot nutidens värderingsmässiga krav. I båda fallen kopplas dock islams
samhällsideal ihop med värden som sätter familjen, religionen och ett
auktoritärt eller överbeskyddande styre i centrum. Vad ”den andre” inom
umma beträffar riktar gästerna i Sharia och livet kritik mot tankegods eller
rörelser som de definierar som skadliga för den egna gemenskapen.
Självkritiken riktas i första hand mot anhängare av takfir och muslimska
aktivister med exklusiva sanningsanspråk. Gemensamt för all den här
typen av självkritik är dock att den inte hotar den statsbärande ideologin
eller medlemmarna av en sittande regering. En sannolik förklaring till den
här försiktighetsåtgärden är enligt al-Qaradawi rädsla för social oro eller
fitna (Sharia och livet, 30 september 2007 och 7 oktober 2007). Inte desto
mindre innehåller ett fåtal gästers tolkningar av islams normerande texter
en hel del självkritik mot en nedärvd, korrumperad institutionskultur och
myndighetsutövning som mycket väl skulle kunna riktas mot
centralmakten och inte enbart islamiska rörelsers politiska anspråk (Sharia
och livet, 25 november 2007 och 2 december 2007).
Bilden av islam i programmet artikuleras generellt i termer av en
antikolonial, överlägsen och koherent livshållning. Icke-islamiska kulturer
och erfarenheter tolkas och bedöms närapå systematiskt med utgångspunkt
i premisser och värdeparadigm formade i det egna kultursystemet. Den
underliggande orsaken till den här hållningen från Sharia och livets sida
är, som jag ser det, den direkta upplevelsen av ”den andre” som ett hot av
något slag. Det kan handla om ett kulturell, teknologiskt eller militärt hot,
något som i sin tur riskerar att tränga undan förekomsten av självkritik och
dialog. Det som möjligen skulle kunna ”neutralisera” det här hotet är,
enligt min mening, förekomsten av en kunskapstradition som följer
islamiska förebilder beträffande rationella/vetenskapliga principer,
medborgerliga rättigheter och offentlig maktutövning.
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7 Slutdiskussion
Analysen av Sharia och livets utsagor, vilka kan sorteras under två
kategorier, cibādāt (tillbedjan) och mucāmalāt (mellanmänskliga relationer
av social eller politisk art), visar en komplex konfiguration av tankegångar
kring den egna tron, kulturen, familjen och inte minst ”den andre”. Noteras
bör att avsnitt som ingår i kategorin ”Tillbedjan” också omfattar en
politisk botten genom att det alltid är gästen i programmet som avgör hur
man ska bemöta olika föreställningar om tron alternativt hur en ritual
måste utföras och av vem.
Islam tolkas i Sharia och livet huvudsakligen som en identitetsmarkör, inte
minst gentemot ”den andre”. Om detta handlar den första frågeställningen
i denna studie (se bl.a. al-Qaradawi i ”Tro och kultur”, den 28 oktober
2007). Genom att huvudsakligen avbilda ”den andre” som ett hot mot det
egna samfundets sociala sammanhållning och samtidigt upphöja den egna
kulturen och livsformen till en norm, medverkar gästerna i Sharia och livet
till att tränga undan eventuella ansatser till dialog. Hindren i relationen till
”den andre” framstår därmed som svåra att överbrygga. Sharia och livets
bruk av stereotyper i avbildningen av inte minst ”den västerländske andre”
speglar, som jag ser det, en antagonistisk världsbild som påminner en del
om hur Väst såg på den islamiska världen under kolonialtiden på 1800talet och framåt. Historien om den egna gemenskapen och ”den andre” är,
enligt min uppfattning, oavslutad och öppen för omskakande och
omskapande berättelser. Motsättningen mellan ”vi” och ”de” i Sharia och
livet är ideologiskt betingad och därmed går att ifrågasätta.
På frågan om tolkningarna av islam i Sharia och livets avser en progressiv
hållning i riktning mot en mer horisontell maktordning är svaret det
motsatta. Gästerna i programmet intar generellt en konservativ hållning
när det gäller synen på sociala värden som familjegemenskap, respekt för
social ordning och överhet samt försvar av en gemensam religiös (läs
islamisk) värdegrund. (se bl.a. Sharia och livet, 16 september 2007, 7
oktober 2007, 14 oktober 2007 och 14 oktober 2007). Programmets format
kännetecknas bland annat av: 1) avsaknad av en motpart till huvudgästen,
denne kan i princip fritt framföra åsikter och ges det utrymme som behövs
för att få dem att framstå som ”sanna”, 2) brist på fördjupande
religionskritiska frågor, det händer nästan aldrig att en annan skriftlärd
ringer in för att eventuellt framföra en avvikande åsikt, 3) tonen i samtalet
mellan programledaren och gästen är påfallande ödmjuk och formell,
särskilt från programledarens sida, 4) och det är i princip äldre män som
för fram kvinnornas sociala och religiösa behov.
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Å andra sidan går det att peka på ett antal punkter som gör att denna
auktoritetsbundna, överbeskyddande, patriarkala ordning som präglar
Sharia och livets programidé inte framstår som absolut. al-Qaradawis
påpekande att programmet sysslar med cilm (religiös kunskap) omfattar
anspråk på folkbildning, vilket innebär att Sharia och livet inte enbart ska
redogöra för de traditionella auktoriteternas tolkning så som de traderats
och tillämpats i århundraden inom de olika madhāhib (ﻣﺬاھﺐ
”rättsskolorna”). Det är viktigt, menar al-Qaradawi, att hitta en medelväg
mellan taqlῑd (” ﺗﻘﻠﯿﺪtradition”) och tajdῑd (” ﺗﺠﺪﯾﺪförnyelse”), en
ståndpunkt som i Sharia och livets kontext betytt att gäster som al-Bushri
och al-Tijani bland annat försökt försvara tolkningar, beteenden och praxis
av en mer inklusiv art, exempelvis gentemot kvinnor och minoriteter
(Sharia och livet, 4 november 2007, 9 september 2007 och 16 september
2007). al-Qaradawi själv ger dock uttryck för den motsägelsefulla
uppfattningen att det å ena sidan är helt förkastligt att förtrycka kvinnor
samtidigt som det å andra sidan inte är givet att dessa bör få agera helt fritt,
det vill säga på ett sätt som i det långa loppet kan rubba den (patriarkala)
maktstruktur som historiskt, kulturellt och socialt definierat den
muslimska kvinnans roll och status i samhället (Qaradawi 2000, 176).
Redan från starten har Sharia och livet om än undantagsvis gett sig i kast
med att diskutera ämnen som tidigare ansågs vara tabu i rutan som
kvinnlig omskärelse eller homosexualitet (se bl.a. Fiṭrat Allāh fi Khalqih
(” ﻓﻄﺮة ﷲ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﮫGuds medfödda gåvor”, Sharia och livet, 7 juni 2006).
Även redaktionens val att föra samtal med gästen istället för att låta denne
ensamt hålla tal i rutan får ses som en åtgärd som gynnar folkbildningen.
Undervisning eller berätterser i dialogofrm är att föredra framför
traditionell föreläsning, inte minst inom massmedia (Gripsrud 2002, 352).
Inte desto mindre påminner programgästernas brist på kritik mot de
uppenbara orättvisorna i den egna regionens fördelningspolitik om det
religiösa etablissemangets fogliga attityd gentemot centralmakten (Abou
El Fadl 2006, 119). Väldigt lite sägs i programmet om de egna ländernas
avsaknad av socialt ansvar. Att be alternativa stödgivare som
välgörenhetsorganisationer, familj och arbetsgivare om hjälp i samband
med avsnitten om ramadan (Sharia och livet, 16 september 2007 och 14
oktober 2007) tyder om inte annat på en begränsad roll för nationalstaten.
Den islamiska orienteringen i Sharia och livet bidrar i stort till att bevara
och bekräfta den rådande sociala ordningen i samhället snarare än att
utmana den, anser jag. Rädslan för fitna gör sannolikt att programgästerna
prioriterar politisk stabilitet framför bekämpning av korruption,
maktmissbruk och stereotyper.
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En viktig aspekt i teoribildningen för denna studie är betoningen av att det
finns ett samband mellan massmediernas verklighetsbeskrivningar och ett
samhälles förändringsbenägenhet. Enligt Fairclough tenderar olika
institutioners betydelsefixering i konservativa samhällen att vara enhetliga
och stabila medan i samhällen som undergår förändring leder
massmediernas sätt att avbilda världen ständigt till nya insikter
(Faircloughs 1995a, 65). I konkreta ordalag innebär Faircloughs sätt att
resonera att om islamiska samhällsprogram i likhet med Sharia och livet
bjuder på ett mer dynamiskt och reflekterande sätt att se på den egna
kulturen, traditionen, myndighetsutövningen och ”den andre”, kan detta
påverka bilden av islam i det offentliga rummet. En viktig fråga att ställa
är vilka tolkningar av islam som hittills präglat Sharia och livet? Är det
tolkningar som ifrågasätter den rådande sociala ordningen i samhället eller
tolkningar som snarare förstärker den?
En grundläggande del i nyss nämnda teoribildning har varit synen på
diskurs som en social praktik som både reproducerar och förändrar
kunskap, identiteter och sociala relationer ̶ inklusive maktrelationer
(Fairclough 1995a, 12, 58; Jørgensen och Phillips 2000, 71). Vi har sett
att Sharia och livets försvar av traditionella sociala värden och
maktrelationer inte var absolut. Gäster som al-Bushari och al-Tijani
underströk envar på sitt sätt behovet av att förena politisk praktik i islams
namn med förnuftiga, maktkritiska argument (se Sharia och livet, 25
november 2007, och 2 december 2007). Inte desto mindre är den
dominerande trenden enligt min systematiska analys av fjoton
programavsnitt att försvara och förstärka sociala värden som
familjegemenskap och en social ordning där den politiska makten inom
familjen och offentliga sfären innehas av män.
Kan man därmed påstå att förhållandet mellan islam och en särskilt
samhällsordning på något sätt är självklart? Enligt Abu Zeid (1999, 72)
låter sig islam svårligen infångas under någon enda heltäckande definition.
Det hela bottnar antagligen i att islam, uppfattad både som lärosystem och
som politiskt handlingsprogram, inte enbart söker förklara världen som
den är, utan också strävar efter att förändra den (Abu Zeid 1999, 72).
Behovet av att diskutera livsfrågor ur ett muslimskt perspektiv kommer
därför aldrig att avstanna oavsett om den islamiska världen befinner sig i
harmoni med eller i strid mot samhället. Vidare kan man konstatera att
förekomsten av flera och sinsemellan skilda religiösa talkshows bidragit
till att samtalet om islam i det offentliga rummet blivit mindre enhetligt
och mer horisontellt, skiftande och förhandlingsbart (al-Khateeb 2009,
98). Den åsiktsmässiga mångfalden kring islams roll i samhället i och
utanför Sharia och livet har bidragit till komplexa och delvis
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motsägelsefulla utsagor om den islamiska tron (al-Khateeb 2009, 98)
vilken i sin tur lett till att dekonstruera idén om den normerande
Korantolkningen som grand narrative (Lyotard 1979). Själva Sharia och
livet påminner, enligt min uppfattning, om ett slags hybrid mellan en TVsänd predikan och ett kommersiellt företag där respekten för överheten
och traditionen å ena sidan och statligt ägande å andra på något sätt
framställs som förenliga med islams värdegrund. Den här hybridiseringen
av diskurstyper riskerar att tänja gränsen för vad som kan betecknas som
sakkunskap om islam och vad som utgör särintressen eller rentav
personliga omdömen.
Inte desto mindre framstår massmediernas diskussion om islam i det
offentliga rummet som allt viktigare i en värld som präglas av
individualism, kommersialism, identitetssplittring, religiös extremism,
postkolonial ambiguitet med mera. En viktig fråga som faller utanför
ramen för den här studien är om islamiska samhällsorienterande TVprogram kan bidra till ökad medvetenhet bland de troende muslimerna om
deras sociala och politiska rättigheter och skyldigheter.
Påpekas bör till slut att de slutsatser som den här studien drar endast ger
en bild av verkligheten. Det går således inte att uttömmande och slutgiltigt
besvara de frågor som studien ställt. Att utföra en analys utifrån en
socialkonstruktivistisk ansats medför som tidigare påpekats
metodologiska svårigheter. Det handlar i grunden om ett
vetenskapsteoretiskt problem. Om verkligheten är produkten av kollektivt
handlande och sanningen är diskursivt skapad, finns det anledning att
fråga hur forskaren ska förhålla sig till de egna resultaten. Att forskarens
bakgrund, språk och miljö spelar roll, det vill säga delvis bestämmer vad
han eller hon bedömer som ”sant”, underförstår att det finns andra
”sanningar” som andra forskare kan komma fram till (Jørgensen och
Phillips 2000, 28f).
Den här avhandlingen har fokuserat på huruvida den islamiska
orienteringen i Sharia och livet avser att bevara och bekräfta en rådande
social ordning med patriarkala förtecken eller om det också ges utrymme
för dialog, reflektion och självkritik. Avhandlingen har även undersökt de
olika betydelser som gästerna tillskrev termen wasatiyya i programmet.
Ytterligare frågor som skulle kunna bidra till att fördjupa vår kunskap om
Sharia och livet och som förtjänar närmare granskning är: Kan det
möjligen finnas en gemensam agenda som både Sharia och livet och alJazira följer och som i sin tur sammanfaller med den religiösa och politiska
dagordning som värdlandet Qatar med emiren Tamim bin Al Thani i
spetsen ställer sig bakom? I vilken mån bidrar massmediernas bild av
islam i Sharia och livet till att konstruera en islamisk gemenskap vars
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lojalitet sträcker sig bortom den lokala, traditionella muftin? Finns det
några islamistiska grupper som avfärdar alternativt säger sig vara
inspirerade av Sharia och livets andliga och världsliga budskap? Hör
Sharia och livets publik till samma målgrupp som andra liknande religiösa
program riktar sig till? Bland annat däri ligger utmaningen för framtida
forskning i ämnet.
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9 Bilaga 1. Presentation av materialet
Nedan presenteras en förteckning över 14 avsnitt av Sharia och
livet. Såväl rubriker som underrubriker är bestämda av Sharia och
livets redaktion och är satta efter de transkriberade samtal som
publiceras på al-Jaziras hemsida. Gästernas presentation utgår från
den titel som programmet ger dem och/eller det lärosäte där de är
verksamma. Valda publikationer och/eller hemsida som förknippas
med gästen och ämnet kommer också att nämnas om sådana finns
tillhands.
Avsnitt 1 http://www.aljazeera.net/programs/pages/3fe3c169-d934414a-b4dc-4eff8b1616fe
Titel

Ungdomarna och
religiositeten

Olika typer av religiositet och
skillnaden mellan religiositet och
religion

Undertitel

Moderation i form och innehåll i
religiositeten:

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﺪﯾّﻦ
al-Shabāb wa ltadayyun
أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺪﯾّﻦ واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮫ
وﺑﯿﻦ اﻟﺪّﯾﻦ
Anmāṭ al-tadayyun
wa l-farq baynah
wa-bayn al-dῑn

ًاﻹﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﺘﺪﯾﻦ ﺷﻜﻼ
ً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ
al-Ictidāl fῑ ltadayyun shaklan
wa-maḍmūnan
ًاﻟﺘﺪﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺬّة واﻟﻤﺸﻘّﺔ

Religiositet mellan lust och lidande

al-Tadayyun bayn
al-lidhdha wa lmashaqqa
ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ

Tittarnas medverkan
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Mushārakāt almushāhidῑn

Gäst

( اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪوﯾﺶIbrahim Duwaish): Professor i
hadith vid al-Qasim-universitet i Saudiarabien.
http://www.goodreads.com/author/show/5451373
._

”( طﺮﯾﻘﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﻠﻮبVår väg till hjärtan”) (uå)
Valda
Publikatione  ﻣﻌﻨﺎھﺎ واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ:”( اﻟﻔﺘﻨﺔFitna:
dess betydelse och lärdom i ljuset av Koranen och
r
sunna”), 2003
Datum

2 september 2007

Avsnitt 2 http://www.aljazeera.net/programs/pages/5d75c3ee-052c40b2-8b9b-995cda8035bd

Titel

Djävulen i Koranen och
folktro

Djävulen, hans natur och
visdomen bakom skapandet av
honom

Undertitel

Djävulens svaghet och hans
förmåga att fresta människorna

Att binda djävularna under
ramadan
Sätten att frigöra sig från
Djävulens hemsökelser
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اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن
وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﻨﺎس
al-Shayṭān bayn alQur’ān wamuctaqadāt al-nās
اﻟﺸﯿﻄﺎن وطﺒﯿﻌﺘﮫ وﺣﻜﻤﺔ ُﺧﻠﻘﮫ
al-Shayṭān wa-ṭabῑcatuh
wa-ḥikmat khulqih
ﺿﻌﻒ اﻟﺸﯿﻄﺎن وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ
إﻏﻮاء اﻟﺒﺸﺮ
Ḍucf al-shayṭān waqudratuh calā ighwā’ albashar
ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
Ṭaqyῑd al-shayāṭῑn fῑ
ramaḍān
ّ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ وﺳﺎوﯾﺲ
وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺸﯿﻄﺎن

Wasā’il al-takhalluṣ min
wasāwīs al-shayṭān

Gäst

( ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮOmar al-Ashqar): Före detta dekanus
för Shariafakulteten vid Zarqa-universitetet i
Jordanien

”( اﻟﺼﻮم ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔFastan enligt Koranen

och sunna”), 2015.

Valda
”( ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔSerien om
Publikationer doktrinen enligt Koranen och sunna”), 2014

 ﺧﻄﻮرﺗﮫ وآﺛﺎره:”( اﻟﺘﺄوﯾﻞTolkningens faror och
följder”), 2012
Datum

9 september 2007

Avsnitt 3 http://www.aljazeera.net/programs/pages/05f16cef-035c4a0a-8fbf-5aae7f25716f
Titel

Muslimens liv under
ramadan
Meningen och syftet med fastan
under ramadan

Undertitel

Ramadan som skola som man
kan dra nytt av

ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
Ḥayāt al-muslim fῑ
ramaḍān
ﺻﻮم رﻣﻀﺎن وﻣﻌﻨﺎه وﻣﻘﺎﺻﺪه
Ṣawm ramaḍān wamacnāh wa-maqāṣiḍuh
ﻣﺪرﺳﺔ رﻣﻀﺎن واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ
Madrasat ramaḍān waal-istifāda minhā
ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ

Tittarnas medverkan

Fromhet som frukten av fastan
under ramadan
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Mushārakāt almushāhidῑn
اﻟﺘﻘﻮى ﻛﺜﻤﺮة ﻟﺼﯿﺎم رﻣﻀﺎن

al-Taqwā ka-thamara liṣiyām ramaḍān

Gäst

 ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ ﺣﺮﯾﺰAbdel Muizz Hariz: Professor i
islamisk jurisprudens, fiqh.

اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ

ﻋﻨﺪ

اﻟﻮاﺣﺪ

ﺧﺒﺮ

ﻣﺘﻦ

ﻧﻘﺪ

ﻣﺒﺎﺣﺚ

(”Utredningskritik av en avskild hadithreferens
Valda
hos fundamentalisterna”, 2008. Doha: Qatars
Publikationer universitet
”( أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫFiqhs grunder”), 2005
Datum

16 september 2007

Avsnitt 4 http://www.aljazeera.net/programs/pages/a42b3c43364e-4de4-b905-3bc7a12ea0b9
Titel

Fastans rättsregler

Fastans historia mellan övriga
religioner och islam

Undertitel

Fastans förutsättningar och vad
som är tillåtet när man bryter
fastan

اﻟﺼﯿﺎم وﻓﻘﮭﮫ
al-Ṣiyām wa-fiqhuh
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻹﺳﻼم
Tārῑkh al-ṣawm bayn aldiyānāt al-mukhtalifa wa
l-islām
ﺷﺮوط اﻟﺼﯿﺎم وﻣﺒﯿﺤﺎت اﻟﻔﻄﺮ
Shurūṭ al-ṣiyām wamabῑḥāt al-fiṭr
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿّﺔ ﻟﻠﺼﯿﺎم

Fastans rättsliga bestämmelser

Gäst

al-Aḥkām al-fiqhiyya lilṣiyām

( ﺑﺴﺎم ﻋﺠﻚBassam Ajk): Dekanus för Dacwafakulteten, Damaskus.
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، اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت، اﻟﺘﺎرﯾﺦ، اﻟﻤﺒﺎدئ:اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ
Valda
اﻷھﺪاف
(”Den
islamisk-kristna
dialogen:
Publikationer principerna, historien, ämnena och målen”), 1998.
Damaskus: Dar Qutaiba.
Datum

23 september 2007

Avsnitt 5 http://www.aljazeera.net/programs/pages/9ba96a170909-4a5b-a53b-0b6c863cf186
1  اﻟﺠﺰء،ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
Titel

Takfirs fitna (del 1)

Trons grunder och otrohetens mening
och attribut

Takfirs bestämmelser och anledningen
till att man drabbas av dess stridigheter
och splittring.

Undertitel

Fitnat al-takfῑr,
al-jiz’ 1
أﺻﻮل اﻹﯾﻤﺎن
واﻟﻜﻔﺮوﻣﻌﻨﺎه وﺻﻔﺎﺗﮫ
Uṣūl al-ῑmān wa lkufr wa-macnāh waṣifātuh
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ وظﻮاﺑﻄﮫ وأﺳﺒﺎب
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻓﺘﻨﺘﮫ
al-Takfῑr waẓawābiṭuh wa-asbāb
al-wuqūc fῑ fitnatih
ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻨﺼﻮص وﻓﺘﻨﺔ
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ

Textutläggning och takfirs fitna

Metoder för att avhålla sig från takfirs
fitna
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Ta’wῑl al-nuṣūṣ wafitnat al-takfῑr

ﺳﺒﻞ اﻹﻋﺘﺼﺎم ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
Subul al-ictiṣam
min fitnat al-takfῑr

Gäst

( ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎويYusuf al-Qaradawi): Predikant och
skriftlärd. www.qaradawi.net

”( ظﺎھﺮة اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮHögmodfenomenet inom
takfir”), 3 uppl., 1990.
Valda
publikatio
ner

Datum

”( اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ودور اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﺑﺮازھﺎWasatiyya och islams
roll
i
att
visa
det”),
2006.
http://www.qaradawi.net/new/component/content/a
rticle/304-2014-01-26-18-24-13/2014-01-26-1859-19/478330 september 2007

Avsnitt 6 http://www.aljazeera.net/programs/pages/8fdad457-eac14af9-87f8-00048798b3cc
Titel

Takfirs fitna (del 2)

Konsekvenserna av högmod som
fenomen inom takfir

Undertitel
Vikten av att vara försiktig vid
takfir

Gäst

se ovan

Vald
se ovan
publikationer
Datum

7 oktober 2007
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2  اﻟﺠﺰء،ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
Fitnat al-takfῑr, aljiz’ 2
ﺗﺪاﻋﯿﺎت ظﺎھﺮة اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
Tadāciyāt ẓāhirat alghuluw fῑ l-takfῑr
ﺿﺮورة اﻟﺤﺮص ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ
Ḍarūrat al-ḥurṣ cind altakfῑr

Avsnitt 7 http://www.aljazeera.net/programs/pages/72ea65ab2625-4669-afb6-57359af08cb6
Titel

Ceremonierna kring Eid

Förtröstan med att ta emot tillbedjan
och vägar för uppfyllelsen av
plikterna

Undertitel

Allmosan vid Eid al-fitr och dess
villkor samt Eid al-fitrs glädje och
dess vett och etikett

ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻌﯿﺪ
Shacā’ir al-cῑd
اﻹطﻤﺌﻨﺎن ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺒﺎدات
وﺳﺒﻞ ﺟﺒﺮ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ
al-Iṭmi’nān li-qubūl
al-cibādāt wa-subul
jabr al-taqsῑr
زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ وﺷﺮوطﮭﺎ
وﻓﺮﺣﺔ اﻟﻌﯿﺪ وآداﺑﮭﺎ
Zakāt al-fiṭr washurūṭuhā wa-farḥat
al-cῑd wa-’ādābuha
ﺻﯿﺎم اﻟﺴﺖّ ﻣﻦ ﺷﻮال

Månaden shawwāls sexdagars fasta

Gäst

Valda
publikatione
r
Datum

Ṣiyām al-sitt min
shawwāl

( ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲAbd al-Salam al-Basiuni):
Islamisk predikant och poet, bosatt i Doha och
verksam som sakkunnig religiösa frågor.
http://www.albasuni.net/portal/detailed.aspx?id=
3

”( ﺗﺠﻔﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎﺑﻊUttorkningen av källorna”), (uå),
inkl. ett förord av Yusuf al Qaradawi
http://www.qaradawi.net/new/articles/53702011-12-13-01-54-51
14 oktober 2007

Avsnitt 8 http://www.aljazeera.net/programs/pages/0d9517646483-4459-9734-9f29c9146332
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Titel

Identitetens diskurs
Identiteten, dess betydelse
och de faror som omringar
den

Undertitel

Identiteten och den andre
enligt
den
islamiska
sharialagen
Tittarnas medverkan

Gäst

ﺧﻄﺎب اﻟﮭﻮﯾﺔ
Khiṭāb al-hawiyya
اﻟﮭﻮﯾﺔ وأھ ّﻤﯿﺘﮭﺎ واﻟﻤﺨﺎطﺮﺣﻮﻟﮭﺎ
al-Hawiyya waahammiyatuhā wa lmakhāṭir ḥawlahā
اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
al-Hawiyya wa-al-ākhar fῑ
al-sharῑca al-islāmiyya
ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ
Mushārakāt al-mushāhidῑn

( ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرةMuhammad Imara): Islamisk tänkare
vars litterära alster kretsar kring den muslimska
folkgemenskapens enhet och rättsliga traditioner,
det vill säga det som i Imaras ögon utgör grunden
för
all
maktutövning.
https://ar.wikipedia.org/wiki/ (entry: )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة

”( اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﺒﺪﯾﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲDen

religiösa diskursen mellan den islamiska
förnyelsen och det amerikanska [åsikts]bytet),
Valda
publikationer 2004 ”( اﻹﺳﻼم واﻟﺴﯿﺎﺳﺔIslam och politiken”), 2006;
“( اﻟﻐﺎرة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼمDet nya angreppet på
islam”) 2007.
Datum

21 oktober 2007

Avsnitt 9 http://www.aljazeera.net/programs/pages/b1077f04-cff54f8f-983e-f894ff0a05c1
Titel

Religion och kultur
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اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
al-Dῑn wa l-thaqāfa

ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﯾﻦ

Betydelsen av kulturen och
religionens koncept

Macnā al-thaqāfa wamafhūm al-dῑn

Undertitel

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى

Den islamiska kulturen och
dess ställning bland andra
kulturer

Gäst

al-Thaqāfa l-islāmiyya
wa-mawqicuhā min althaqāfāt al-ukhrā

Yusuf al-Qaradawi (se ovan)

Valda
se ovan
publikationer
Datum

28 oktober 2007

Avsnitt 10 http://www.aljazeera.net/programs/pages/fb8878927ec8-4e84-b43e-9be39319fe75
Titel

Det osynliga och
vetenskapen om
framtiden

Undertitel

Vidden av muslimernas
medvetenhet
om
de
vetenskaper som förutsäger
framtiden
Vidden av muslimernas
möjligheter att påverka sin
framtid

Gäst

اﻟﻐﯿﺐ وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
al-Ghayb wa-cilm almustaqbal
ﻣﺪى إدراك اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿّﺎت
Madā idrāk al-muslimῑn
c
ilm al-mustaqbaliyyāt
ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﺄﺛّﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ
Madā imkānῑyat ta’thīr almuslimῑn fῑ mustaqbalihim

Yusuf al-Qaradawi (se ovan)

Valda
se ovan
publikationer
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Datum

4 november 2007

Avsnitt 11 http://www.aljazeera.net/programs/pages/40ae2775e1bf-4693-819f-4d275edb1059

Titel

Det islamiska politiska
arbetet

Det politiska arbetet och dess
villkor

Fiqhs problem med det politiska
arbetet

Undertitel
Den islamiska rörelsen mellan
regionalism och internationalism

Det islamiska politiska arbetets
verklighet och dess utsikter

Gäst

اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
al-cAmal al-islāmῑ
l-siyāsῑ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺷﺮوطﮫ
al-cAmal al-siyāsῑ
wa-shurūṭuh
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﮫ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
Mushkilat al-fiqh
maca l-camal al-siyāsῑ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
al-Ḥaraka l-islāmiyya
bayn al-qiṭriyya wa lc
ālamiyya
واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ وآﻓﺎﻗﮫ
Wāqic al-camal alsiyāsῑ l-islāmῑ waāfāquh

( ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖMounir Shafiq): Islamisk tänkare och
politisk sakkunnig från Palestina. Shafiqs
författarskap kretsar kring idén om att
Arabnationalism och islam konstituerar Främre
Orientens invånares identitet, kristna såväl som
muslimer. De förra utgör enligt Shafiq en
oskiljaktig del av det arabisk-muslimska
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kulturarvet. Shafiq själv konverterade till islam i
slutet på 1970-talet. https://ar.wikipedia.org/wiki
(entry: )ﻣﻨﯿﺮ ﺷﻔﯿﻖ
Turkey’s Justice and Development Party through
Arab Eyes, Insight Turkey, Vol. 11, No. 1, 2009,
pp. 33-41
”( اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺤﻀﺎرةIslam i kampen om
Valda
civilisation”)
(uå).
publikationer
http://almawqef.com/IMG/pdf/1m.pdf
”( اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔDemokrati och
sekularism i den västerländska erfarenheten”),
2000. http://almawqef.com/IMG/pdf/11m.pdf
Datum

11 november 2007

Avsnitt 12 http://www.aljazeera.net/programs/pages/3bcd728ef2bc-489f-9374-50c6f4a4c086

Titel

Den inomislamiska
dialogen
Relationerna mellan sunni- och
shiamuslimer ur ett historiskt
perspektiv

اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
al-Ḥiwār al-islāmῑ
l-islāmῑ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿّﺎ
al-cilāqāt al-sunniyya
al-shῑciyya tārῑkhiyyan
ﺣﻮل اﻟﻤﻨﮭﺞ واﻟﻤﻮﺿﻮع

Undertitel

Om metoden och ämnet

Dialogens problematik

Den irakiska krisens påverkan
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Ḥawl al-manhaj wa lmawḍūc
إﺷﻜﺎﻟﯿّﺎت اﻟﺤﻮار
Ishkāliyyāt fῑ l-ḥiwār
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ

Ta’thῑrāt al-azma lc
irāqiyya

Irans roll i relationerna mellan
sunni- och shiamuslimer

Gäst

دور إﯾﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻨﯿﺔ
اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ
Dawr Irān fῑ l-cilāqāt alsunniyya l-shῑciyya

( ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ ﷲMuhammad Fadlallah): Framstående
shiitisk auktoritet och islamisk lärd. Bärande i
Fadlallahs föreläsningar och skrifter är behovet av
nytolkning (ijtihād) av islams källor samt kravet
på upprättelse och rättvisa åt världens förtryckta,
ett krav som Fadlallah finner väl uttryckt i den
shiitiska traditionen. Utvalda verk:
Islam: The Religion of Dialogue, 2003. (övers.
Najim al-Khafagi ). Beirut: dar Almalak

”( اﻟﻤﺪّﻧﺲ واﻟﻤﻘﺪّس – أﻣﯿﺮﻛﺎ ورواﯾﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲDet

profana och sakrala: Amerika och utsagan om den
Valda
globala terrorismen”), 2003. Beirut: Riyad Elpublikationer
Rayyes

 ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﻮف:”( اﻟﺤﻮار ﺑﻼ ﺷﺮوطDialog utan

villkor: en resning mot skräckkulturen”), 1998.
Beirut: dar Almalak
Datum

18 november 2007

Avsnitt 13 http://www.aljazeera.net/programs/pages/3b0ccf15ce13-4ffa-9b34-1f2cf708b1ab
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
Titel

Institutionskulturen
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Thaqāfat almu’assasāt

Institutionskulturen
samhällen

i

våra

Att anförtro inte-muslimer och
kvinnor offentliga ämbeten

Undertitel

Det institutionella arbetets roll i
korruptionsbekämpningen

Institutionerna i den islamiska
historien

De
moderna
insitutionerna

Gäst

religiösa

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
Thaqāfat al-mu’assasāt
fῑ mujtamacātinā
ﺗﻮﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻤﺮأة
اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
Tawliyat ghayr almuslim wa l-mar’a lwilāya al-cāma
دور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
Dawr al-camal almu’assasātῑ fῑ
mukāfaḥat al-fasād
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
al-Mu’assasāt fῑ ltārῑkh al-islāmῑ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
al-Mu’assasāt aldῑniyya l-ḥadῑtha

( طﺎرق اﻟﺒﺸﺮيTariq al-Bushri): Jurist, islamisk
tänkare
och
historiker
från
Egypten.
https://ar.wikipedia.org/wiki (entry: )طﺎرق اﻟﺒﺸﺮي
”( ﻧﺤﻮ ﺗﯿﺎر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﺔMot en grundläggande rörelse
för umma”), 2011.

”( ﺑﯿﻦ واﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮوﺑﺔMellan islam och arabism”),

Valda
del I & II, 1988.
publikationer

ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ
”(اﻟﺴﯿﺎﺳﻲMellan den religiösa och nationella
tillhörigheten i det politiska tänkandet) 1998.

Datum
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اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻹﺳﻼم

Titel

Islamisterna och islam

Det
politiska
tänkandets
grunder i Koranen
Pluralismen ur ett islamiskt
perspektiv

Undertitel

Den
arabisk-muslimska
erfarenheten jämfört med den
turkiska

De
arabisk-muslimska
skiljaktigheterna och dess
utvecklingsutsikter

Gäst

al-Islāmiyyūn wa-lislām
أﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
Uṣūl al-fikr al-siyāsῑ fῑ lqur’ān
اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺮؤﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
al-Tacaddudiyya ḥasab alru’yā l-islāmiyya
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ
al-Tajriba l-islāmiyya lcarabiyya wa l-tajriba lturkiyya
ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻄﻮرھﺎ
ّ وآﻓﺎق
Tabāyun al-ḥarakāt alislāmiyya al-carabiyya waāfāq taṭawwurihā

( ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲAbdel Qadir al-Tijani): professor
i islamisk statsvetenskap vid Zayed- universitet,
Förenade
Arabemiraten
http://www.zu.ac.ae/main/en/ (entry: ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
)اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ

”( اﻟﻘﺮآن وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔKoranen och den politiska

filosofin”), 2007
Valda
publikationer ”( أﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤ ّﻜﻲGrunderna för det
politiska tänkandet i de meckanska [surorna] i
Koranen”), 1995.
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