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Förenklad transkription 

 ’            ء

 

 z ز

 

 q ق

 k ك s س b ب

 l ل sh ش t ت

 m م ṣ ص th ث

 n ن ḍ ض j ج

 h ه ṭ ط ḥ ح

 a/at َ◌ة ẓ ظ kh خ

 w و c ع d د

 y ي gh غ dh ذ

   f ف r ر

 

 َ◌ a    ُ◌ u    ِ◌ i 

و◌ُ   ā َ◌ا  ū   ِ◌ي  ī 

 ً◌ an   ٌ◌ un   ٍ◌ in 

 
Några tillämpningsregler:  

Initialt hamza (ء) skrivs inte ut, t ex أنا (anā, och inte ̛anā, ”jag”).  

Finalt tā’ marbūṭa (ة) skrivs som t, t ex عورة المرأة (cawrat al-mar’a, 
”kvinnans skönhetsfläck”). I annat fall uteblir det, t ex عورة (cawra, 
”skönhetsfläck”). 

Tecknet madda (˜) ovanför ett alif (ا) återges som’ā, t ex مآذن (ma’ādhin, 
”minareter”). Madda transkriberas dock som den långa vokalen ā om det 
inleder ett ord, t ex آسف (āsif, ”förlåt”). 



 

Ingen åtskillnad görs mellan alif ṭawīla, alif maqṣūra och alif qaṣīra utan 
alla tre återges med ā (bāb för بَاب ”dörr”, shūrā för شوَرى ”rådslag”, och 
hādhā för ھذا "den här" eller "det här").  

Bokstaven yā’ med shadda (dubblering) ” ّي” som föregås av i-vokal ( ِ◌) 
transkriberas som ī och inte iyy, t ex  ّوسِطي (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 elideras یتالب) إلى  
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  ِسم هللاهللا, ب  och � 
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” TV-
program.  

 



 

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: شورى (shūrā, ”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 والحیاة (al-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 TV-
program 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 al-
Qaradawi 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 
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för sunniislam, al-Azhar- universitetet i Kairo. Ett övergripande tema i al-
Qaradawis 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 al-
Qaradawi. al-Qaradawis livsgärning som rättslärd, inklusive hans 
medverkan i Sharia och livet, visar drag av det som han betraktar som 
wasaṭiyya (وسطیة ”medelväg”). 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 2000-
talet. 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 e-
postmeddelanden. Sidiya påpekar att de religiösa kanalernas 
programutbud inkluderande bland annat koranläsning, hadithtolkning och 
utfärdande av فتوى (fatwā, ”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. 



22 

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 (عباءة ”en 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 al-
muslimūn المسلمون )اإلخوان  ”Muslimska 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 شورى(  ”rådslag”), 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 al-
Ittijāh al-mucākis (اإلتجاه المعاكس ”Motsatt riktning”) eller Mā warā’ al-
khabar ما وراء الخبر(  ”Bortom 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 al-
Qaradawis oemotsagda förkunnelse så effektivt som möjligt. al-Qaradawi 
tilltalas i programmet som faḍīlat al-shaykh (فضیلة الشیخ eller faḍīlat al-
shaykh al- callāma (فضیلة الشیخ العالّمة ungefär ”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 (تالوة ”tilāwa”, även ِحفظ ”ḥifẓ”) 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 al-
Qaradawis exegetiska exercis riskerar att uppfattas som kritik mot 
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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 القرآن(  ”det framgår tydligt i 
Koranen”) eller al-Qur’ān wāḍiḥ (القرآن واضح ”Koranen är tydlig”). En 
annan formulering som är värd att ta upp: al-Qur’ān huwa l-ladhī amara 
hādhā ( االقرآن ھو الذي أمر ھذ  ”det är Koranen som föreskriver det”), 
alternativt hādhā amr Qur’ānī (ھذا أمر قرآني ”det 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 nasṣ3 ( ّ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). 

 



28 

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. al-
Qaradawi 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 september-
attackerna 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 och 
förkunnelsen om wasatiyya 

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 
khuṭabā’ (ُخَطباء ”predikanter”) spelar i sammanhanget. Enligt 
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 الُجدُد), ofta utan formell 
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skolning i exempelvis fiqh ( قھف  ”jurisprudens”). 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
 Kvinnan mellan sedvänjan och religionen”) (Sharia och livet, 26” والدین
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 )كالم كبیر  ”Allvarligt 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  بین الجمود والتطّرف الصحوة اإلسالمیة( ”Den islamiska väckelsen 
mellan stagnation och extremism”, 2005) och Khiṭābunā al-islāmῑ  fī caṣr 
al-cawlama (خطابنا اإلسالمي في عصرالعولمة ”Vår 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 al-
Qaradawi. 

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 al-
Qaradawis liv, liksom hans författarskap, är mångbottnat och svårt att 
överblicka. Olika forskare verkar ha fokuserat på olika avsnitt i al-
Qaradawis biografi och karriär. Enligt Lynch (2010) betraktas al-
Qaradawi 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 الحالل والحرام في اإلسالم(  ”Det 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 (الحّل اإلسالمي ”Den 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 



33 

nödvändigt att överbrygga klyftan, det vill säga finna en ”medelväg” 
(wasatiyya) mellan uppenbarelse och förnuft, anser al-Qaradawi (al-
Qaradawi 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 عاِلم (cālim, 
rättslärd). Studierna på teologifakulteten vid universitetet al-Azhar, som 
1973 mynnade ut i en avhandling om zakāt (زكاة ”det 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 & Skovgaard-
Petersen 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, Skovgaard-
Petersen 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 نظام (niẓām, 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 & Skovgaard-
Petersen 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 al-
Qaradawis 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 
 går (Den islamiska lösningens oundgänglighet”, 1964” حتمیة الحّل اإلسالمي)
al-Qaradawi till hårt angrepp mot socialismens politiska ideal och den 
materiella samhällsåskådning som den bygger på. Vidare skissar al-
Qaradawi i al-Ṣaḥwa l-islāmiyya bayna l-jumūd wa l-taṭarruf ( الصحوة
 Den islamiska väckelsen mellan stagnation” اإلسالمیة بین الجمود والتطّرف
och extremism”, 2005) en dyster bild av ummas tillstånd i världen, som 
han menar bland annat hotas av sekularisering, marxism, sionism och 
evangelisation:  

 ھذا في الوقت الذي تزحف فیھ العلمانیة الالدینیة، وتنتشر الماركسیة اإللحادیة،
وترسخ الصھیونیة أقدامھا، وتكید الصلیبیة كیدھا، وتعمل الفرق المنشقة في 

جسم األمة الكبرى، وتتعّرض األقطار اإلسالمیة العریقة في آسیا وأفریقیا 
لغارات تنصیریة جدیدة یُراد بھا محو شخصیتھا التاریخیة وسلخھا من ذاتھا 

ء متفّرقة من األرض، اإلسالمیة، وفي نفس الوقت یُذبح المسلمون في أنحا
 ویُضطھد الدّعاة الصادقون الى اإلسالم في بقاع شتّى.

)58(یوسف القرضاوي:  الصحوة اإلسالمیة بین الجمود والتطّرف، ص   
 
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 l-
islām ( اإلسالم والحرام في الحالل  ”Det 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 (یُْسر ”smidighet”), 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 al-
Qaradawi 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 اإلسالمي في عصر العولمة ”Vår 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
 Den islamiska rörelsens prioriteter” الحركة اإلسالمیة في المرحلة القادمة
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 (رجعیّة ”bakåtsträvan”), jumūd 
 ,tacaṣṣub) تعّصب och (”extremism” تطّرف) taṭarruf ,(”stagnation” جمود)
”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 al-
Qaradawi 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 ( ً  ett mittens” أّمةً وسطا
samfund”).4F5 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.  

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 
 Enligt Wehrs arabisk-engelska ordbok betecknas wasaṭ som .(وسط)
”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). 

:  أخي عثمان، مصطلح الوسطیة لم یظھر عند المسلمین إال في أبو أسامة
العصر الحدیث وھو مصطلح دخیل مصدره الغرب الذي جاء بعقیدة الحل 

ھذه الفكرة مستشھدین باآلیة الوسط والغریب ھو قیام بعض العلماء یدعون ل
ةً  عدل والعدل  ينوَسطاً} فقالوا إن كلمة وسط تع الكریمة {وَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

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 

ر ھو عدل األمة اإلسالمیة على األمم األخرى أي شاھدا علیھا یوم التفاسی
 القیامة بأنھا بلّغتھم اإلسالم وشكرا لك.

 ( 2007سبتمر 2، "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 وسطیة (caqīda 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: 

ن إبراھیم الحنیف المسلم خلیل الرحمن فصاروا [الذین آمنوا بمحمد وذلك ھو دی
 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”) (al-
Qaradawi 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 l- 
wāsiṭiyya7 (العقیدة الواسطیة ”wasitiyyadoktrinen”), påpekar denne att Ahl al-
sunna wa l-jamāca (أھل السنة والجماعة ”den normerande sedens och 
gemenskapens folk”) står ”i mitten av ummas folk”, det vill säga tar 
avstånd från ytterlighetssekter (Harras 1996, 144).7F

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:  

فإن الفرق الناجیة، أھل السنّة والجماعة، یؤمنون بذلك كما یؤمنون بما أخبر هللا بھ 
ل ھم الوسط ن غیر تكییف وال تمثیل، بمفي كتابھ، من غیر تحریف وال تعطیل، و

.في فرق األمة، كما اّن األمة ھي الوسط في األمم  
1986، 41ص  ،الواسطیة العقیدةابن 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 

                                                 
7 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. 
8 Till de sekter eller falanger som omtalas i Ibn Taymiyyas traktat al-caqīda l-
wāsiṭiyya (”wasitiyyadoktrinen”) hör al-jahmiyya (الجھمیة ”de som förnekar Guds 
attribut”), al-mushabbiha (المشّبھة ”antropomorfister”, eller de som hävdar att Guds 
attribut inte motsäger Hans absoluta enhet), al-qadariyya (القدریة ”qadariter” eller 
de som betonar människans ansvar och förmåga att välja sina handlingar) och al-
jabriyya (الجبریة ”jabriter” eller de som betonar Guds allmakt och därmed 
människans tvång att ställa sig under Hans vilja).   
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framstår wasatiyya som en motpol till taṭarruf ( فتطرّ   ”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 al-
Qaradawi 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 (إجتھاد ”att 
tolka Koranen och hadith på nytt istället för tvångsmässigt följa ett 
traditionellt livsmönster”) (al-Qaradawi 2005, 163). 

نجد من ھؤالء من یوجب التقلید لمذھب بعینھ ویغلق باب اإلجتھاد، وفي الجھة 
مذاھب كلھا، ضارباً بجھودھا واجتھاداتھا عرض األخرى من یطعن في ال

 الحائط
، ص  2005، الصحوة اإلسالمیة بین الجمود والتطّرف(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 (قدریة) och 

                                                 
9 För al-Qaradawi kunde wasatiyya associeras med توّسط tawassuṭ, ”att medla” 
eller ”stå i mitten”), إعتدال (ictidāl, ”måttfullhet”) eller تعادُل (tacādul, ”jämvikt”) 
och  توازن (tawāzun, ”balans”) eller  إتّزان (ittizān, ”balans”). (al-Qaradawi 2005, 23, 
109). 
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jabriyya (جبریة) (Harras 1996, 14). al-Qaradawi i sin tur framställer 
wasatiyya som en ma’mūn (مأمون ”tillförlitlig”) kompromiss mellan skilda 
motsatta företeelser (al-Qaradawi 2001/2005, 163):   

والصنف المطلوب المأمون ھو الصنف الوسط المعتدل بین الغالة والمتسیبین، 
الذي یجمع بین عقل الفقیھ وقلب التقي، ویالئم بین الواجب المطلوب والواقع 

ین ما یرتجي الخواص وما یعانیھ العوام، ویعرف أن لحالة المعاش، ویمیز ب
ة اإلختیار والسعة حكمھا، وللضرورات أحكامھا، وال یدفعھ التیسیرإلى إذاب

 الحواجز بین الحالل والحرام .
)163، ص  2005، الصحوة اإلسالمیة بین الجمود والتطّرف(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 الحّل اإلسالمي: فر�ضة وضرورة (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 l-
islāmiyya bayna l-jumūd wa l-taṭarruf (اإلسالم�ة بین الجمود والتطّرف الصحوة 
”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 (ربّاني ”gudscentrerad”), insānῑ (إنساني ”human”) 
och shumūlῑ (شمولي ” heltäckande”) 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 arabisk-
muslimska 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 al-
Qaradawi, 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 TV-
programmet 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 TV-
kanaler. Materialet i den första kategorin av islamiska TV-sändningar 
inskränkte sig då till enstaka mosképredikningar och ādhān (آذان ”kallelse 
till bön”).  

Den andra kategorin av islamiska TV-sändningar utgörs av inte-statsägda 
islamiska TV-kanaler, främst baserade i Saudiarabien, exempelvis al-
Majd, 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 al-
Aqsa 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 ( اإلسالمیة الحالة  ung. ”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).  

                                                 
10 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).  
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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 (مقاوم ”motståndskämpe”) 
(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
 Åsikt mot åsikt”) presentera och kommentera ett urval av” والرأي اآلخر
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 
 Men medan programgästen .(”ett sätt att tänka och handla” وسلوك منھج)
och hadithexperten Duwaish påpekar att wasatiyya förutsätter cilm (ِعلم 

”religiös vetenskap”), talar al-Qaradawi om fahm al-nuṣūṣ ( صوصفھم الن  
”[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 al-
Qaradawi (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 programmet11 (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 



55 

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 أّمة (umma, ”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 

                                                 
12 I fortsättningen kommer jag att av praktiska skäl att översätta mucāmalāt med 
”Mellanmänskliga relationer”. 



56 

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.  

 
  



57 

 

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 TV-
program. 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, ”politisk-
historisk 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 
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(lingvistisk 
uppbyggnad) 

Mikro Makro 

implikation, 
koherens, 
lexikalitet, 
modalitet, etc. 
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Politisk/historisk 
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& 
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 modell av kritisk 
diskursanalys 

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 al-
Jazira 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 inte-
diskursiv 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 ( أّمة  ”umma”) avser den världsvida islamiska församlingen. 

 Fitna (فتنة ”fitna”) 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 عورة (cawra, ”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 ( تكفیر  takfir) 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 (كافِر), den som 
förnekar Guds existens och verbalnomenet kufr (ُكفر ”kufr”) 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 (توحید) avser 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 (تطّرف ”extremism”), ghuluw (ُغلُو 
”högmod”) och cunf (ُعْنف ”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 
 eftersom man misstänker inflytande från (bidca, innovation) بدعة
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 (كفّار ”kuffār”), 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 Material14  
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 
 mellanmänskliga” معامالت) och 2) mucāmalāt (”tillbedjan” عبادات)
relationer av social och politisk art”14F

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).  

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” 



73 

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 cibādāt (ع�ادات) och 

mucāmalāt (معامالت) 
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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SHARIA 
OCH 

LIVET 

Tillbedjan  

(cibādāt) 

Programmens huvudrubrik 

Ritual Troslära 

”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 al-
Jazira 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). Gaza-
kriget 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 ( اإلسالم دار  islams boning) och dār al-ḥarb 
 Antagligen menar Kepel att islams boning .(”krigets boning” دار الحرب)
inte längre får betraktas som en homogen massa som hotas av yttre, inte-
muslimska 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 al-
Jazira 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 al-
Arabiyas 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 al-
Jazira 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). al-
Arabiyas programtablå påminner en hel del om al-Jazira i det att den mixar 
nyhetssändningar med diverse talkshows om bland annat Iraq: Min al-
cirāq (من العراق ”Från Irak”), USA:s utrikespolitik i Mellanöstern cAbr al-
muḥῑṭ (المحیط عبر ”På andra sidan av oceanen”) (Seib 2008, 23); och om 
islamisk kultur och samhällsliv وجوه إسالمیة Wujūh 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 utrikes- 
och 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 al-
Jaziras 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 al-
Arabiyas 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 األوسط (Asharq Al-
Awsat). Al-Rashed hade på en ledarsida i Asharq Al-Awsat anklagat al-
Qaradawi 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 al-
Qaradawi är förkastligt att ansöka om ”ockupantens” medborgarskap (al-
Rashed 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. El-
Nawawy & 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 al-
Nusra 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 al-
Jazira 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). al-
Jazira 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).    

                                                 
17 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”. 
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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 رأي ”Mer 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 (اإلتّجاه المعاكس ”Motsatt 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 TV-
kanalens 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-ṣaḥāba18 (سّب الصحابة ”förolämpningen 

                                                 
18 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). al-
Qaradawis 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 al-
Jaziras 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 politisk-
religiösa 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 al-
Jaziras 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 al-
Jazira 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 inrikes- 
och/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 al-
Jazira 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. TV-
underhållningen 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 al-
Jazira, 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 ( لیسالكتاب خیر ج  ”Boken är bästa 
samtalspartnern”), där gästerna ofta består av författare med 
forskarbakgrund; 2) Awrāq thaqāfiyya (أوراق ثقافیة ”Kulturella blad”) 
handlar å sin sida om att uppmärksamma anonyma konstnärer, musiker, 
skulptörer, etc. 3) al-Mashhad al-thaqāfī (المشھد الثقافي ”Den kulturella 
scenen”) samt 4) Kitāb qara’tuh kitāb allaftuh (كتاب قرأتھ، كتاب ألّفتھ ”En 
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 (اآلخر ”den 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 
kategorin beträffar, kallar al-Qaradawi dessa bland annat för المتنّطعون (al-
mutanaṭṭicūn, ”de oresonliga”), till vilka han räknar al-mughālūn (المغالون 
”de högmodiga”), al-mubālighūn (المبالغون ”de som överdriver”), al-
mutaṭarrifūn (المتتطّرفون ”extremisterna”) och till sist al-mutacammiqūn 
 ungefär ”de som söker fördjupa sig i tron men samtidigt ,المتعّمقون)
försummar trons lätt tillgängliga budskap så att världen för dem framstår 
som svartvitt” (Sharia och livet, 30 september 2007):   

ى شرح كبیر ولم یتبق أمامنا :  سیدي یعني یبدو أن ھذا بحاجة إلعثمان عثمان
إال دقیقة واحدة، في ھذه الدقیقة، فضیلتكم، أرید منكم أن، یعني، ما ھو العاصم 
من فتنة التكفیر؟ھل ھو االلتزام بمنھج السلف؟ ھل ھو االلتزام بأقوال العلماء؟ 

 ھل ھو البعد عن الغلو والتطرف؟ أم ماذا؟ في دقیقة واحدة لو تكرمت

ول شيء ھو البعد عن الغلو والتطرف ألن الغلو : أیوسف القرضاوي
والتطرف ھو الذي أھلك األمة قدیما ویھلكھا حدیثا ویھلكھا في المستقبل، 

والنبي علیھ الصالة والسالم قال: "إیاكم والغلو في الدین فإنما ھلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدین" ھكذا رواه ابن عباس، ابن مسعود یقول عن النبي صلى 

 علیھ وسلم: "ھلك المتنطعون ھلك المتنطعون ھلك المتنطعون". المتنطعون هللا
ھم المغالون والمتطرفون والمبالغون والمتعمقون في الدین الذین یتركون یسر 
الدین وسھولة الدین ویعرقلون على الناس وینظرون دائما إلى الجانب األسود، 

.سودض وأسود وال ینظرون إال األما فیش عندھم إال أبی  
)2007سبنمبر  30: "فتنة التكفیر"، الجزء األّول، 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 (تدّین متشدّد ”sträng 
religiositet”), tadayyun wasaṭῑ ( وسطيتدیّن   ”wasatiyya religiositet”), 
tadayyun khams nujūm (تدیّن خمس نجو ”femstjärnig 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 (غلو”högmod”), 
inḥirāf (إنحراف ”avvikelse”) och slutligen takfῑr (تكفیر ”takfir”). 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 الصحیح ”den 
rätta religiositeten”) hör ihop med termen wasatiyya. Tillämpningen av 
wasatiyya förutsätter enligt Duwaish ِعلم (cilm, ”[religiös] vetenskap”) 
samt att al-aṣῑl (األصیل ”det autentiska”) i Koranen och sunna 
kännetecknas av Ictidāl (إعتدال ”moderation”) samt al-manhaj al-wasaṭῑ 
 Duwaish frågar retoriskt vem vore mest .(”medelvägen” الوسطي المنھج)
lämpad att personifiera denna medelväg om inte profeten Muhammad? 

التدین الصحیح یعني االعتدال؟عثمان عثمان:    
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یھ لكنھ التدین : التدین الصحیح یعني االعتدال إن شئت سمإبراھیم الدویش
الذي نھج المنھج الوسطي الذي ھو من األصیل من القرآن والٌسنّة. یعني 

النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو خیر من یمثل، أظن ال یختلف اثنان في مثل 
ھذا. رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، شخص رسول هللا، صلى هللا علیھ 

 وسلم، إنما ھو الذي یمثل األمة...
( 2007سبتمبر 2"، الشباب والتدین، "لحیاةالشریعة وا ) 

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 متشدّد ”en sträng form av religiositet”) svarar 
Duwaish med att det antagligen beror på att det rör sig om en tadayyun 
sahl (تدیّن سھل ” lättköpt religiositet”) som enligt honom saknar jihād (جھاد 
”ansträngning”) och cilm (علم ”[religiös] 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 حركي ”militant religiositet”) 
och tadayyun takfῑrῑ (تدین تكفیري ”religiositet som leder till takfir”) (Sharia 
och livet, 2 september 2007): 

ھ ھناك من یقول : ولكن التدین دكتور ھناك من یفصل فیعثمان عثمان
عن تدین متشدد، تدین وسطي، تدین خمس نجوم، ھل فعال بتنا نختلف 

  في ھذه البدیھیات؟

: طبعا ھذه أنماط التدین، أما التدین ذاتھ فھو فعل إبراھیم الدویش
األوامر واجتناب النواھي، أما أنماط التدین فنعم، یعني إذا، باختالف 

الف إدراكات الناس، كل بأي الناس، باختالف مفاھیم الناس، باخت
مفھوم یفھم التدین ولذلك نجد أن التدین ربما یكون بعض الناس 

متشددا في تدینھ وھذا التشدد یقود إلى ربما الفكر الغلو، الذي ربما 
یصل إلى االنحراف، الي ربما یصل في النھایة إلى التكفیر، أما الذي 

 قد یتعدى في النھایة إلى أرواح الناس
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:  نسمیھ تدینا متشدداثمانعثمان ع  

: التدین المتشدد أو إذا شئت فسمیھ التدین التكفیري، إبراھیم الدویش
حتى وال نرید أن ندخل ویبدو وهللا أعلم أن ھذا النوع من التدین ھو 

وھذا سؤال حقیقي  .الیوم لتدین جاذبیة لفئة الشباب بالذاتأكثر أنواع ا
التدّین المتشدد ربما یستھوي یجب دائما أن نتطارحھ لماذا؟ لماذا 

 ،الدینعن الشباب الذي یرجع أو یبحث  ،بالذات الشبابالكثیر من 
الشاب الذي نستطیع أن صحة التسمیة أن نقول أنصاف المتدینین 

الذین یأتون للدین یتوبون ألي سبب من األسباب فتجد أنھ في بدایة 
 حدیثي التدین یستھویھ التدین المتشد

ماذا دكتور؟: لعثمان عثمان  

: ھذا سؤال جمیل والحقیقة أنا أتمنى أن نبحثھ بعمق إبراھیم الدویش
أوسع من خالل مختصین غیري، لكن یبدو وهللا أعلم أنھ تدین حركي، 
تدین ناري یوافق طبیعة الشباب، أیضا ھو تدین سھل، سھل لماذا؟ ال 

، ال یحتاج إلى مرحلة تربویة یجاھد فیھا اإلنسان نفسھ فترات طویلة
یمكن اإلنسان یستطیع التدین الصحیح إال بھ، یحتاج إلى العلم الذي ال 

فدین هللا تعالى ھو آیات ونصوص وعلم ال یمكن أن یأخذه اإلنسان إال 
.بعلم، فھذا یستھوي الكثیر من الشباب بالذات  

( 2007سبتمر 2، "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 االستعالء والعزة دكتور؟عثمان عثمان  

ةُ وِلَرُسوِلِھ ولِ  محمد عمارة: ِ الِعزَّ ْلُمْؤِمنِیَن} أما االستعالء على اآلخر {وِ�َّ
لمجرد أنھ آخر فھذا لون من الغلو، یجب أن نرفض ھذا الغلو، وأنا أقول في 
قضیة الھویة: اآلفة ھي الغلو، ألننا لو كان عندنا غلو في قضیة الخصوصیة 
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والھویة نصل إلى االنغالق واالنغالق خطر یھدد الشخصیة، بالضبط مثل 
رب عن الطعام، یأكل ذاتھ ویفنى أیضا، الغلو في التقلید، في اإلنسان اللي یض

التشبھ، في التبعیة، یذیب الشخصیة في اآلخر ولذلك أقصى الیمین وأقصى 
الیسار في ھذه الموضوع یقفان على أرض واحدة، یعني الذین یغالون في 

لى االنغالق والعزلة والذین یغالون في التشبیھ وفى التبعیة، كالھما ینتھي إ
.ذوبان شخصیتھ. أما الوسطیة التي ھي منھاج اإلسالم  

)2007أكتوبر  21، "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) (خطیر ”farlig” eller ”allvarlig”) används inte 
mindre än tio gånger i anslutning till substantivet ”takfῑr” (تكفیر) eller 

                                                 

20 Al-Munāfiqūn (”Hycklarna”) 63: 8 
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”qaḍiyya” (قضیّة) vilket innebär ”sak”, ”fråga”, ”ärende”, underförstått 
takfirs fall:  

 علیھ وسلّم، یقول:"من قال ال إلھ : الحدیث عن النبي، صلى هللاعثمان عثمان
إال هللا دخل الجنة". فھل تكفي شھادة التوحید للعصمة من الكفر وأیضا للنجاة 

 من النار؟

/…/ 

: نستكمل ھذه القضیة الكبیرة والخطیرة وھي قضیة التكفیر یوسف القرضاوي
ظاھرة ا "أو فتنة التكفیر أو الغلو في التكفیر. ألّفت رسالة في السبعینیات سمیتھ
 فینا ،رالغلو في التكفیر". فإن الذي ننكره لیس ھو مجرد التكفیر. البدّ أن نكفِّ 

ن ال یستحق التكفیر، حینما ر مَ ر، یستحّق، إنما المشكل حینما یكفَّ إنسان یكفَّ 
 .یصبح التكفیر تھمة توزع یمینا ویسارا

:  دون أي ضوابطعثمان عثمان  

من غیر تحّوط، من غیر احتراس،  : آه من غیر ضوابط،یوسف القرضاوي
ھذه ھي الخطورة والتكفیر لیس شیئا ھیئا؛ إنك إذا كفّرت اإلنسان یعني أخرجتھ 

من الملّة، یعني أصبح واحدا لم یعد عضوا في األمة، أصبح عدوا لألمة، 
خارجا عنھا، محكوم علیھ باإلعدام المادي واألدبي. معنى ھذا أنك بتحكم علیھ 

، أنھ أصبح لم یعد مؤتمنا على تربیة أوالده، أصبح محروما أنھ یفارق زوجتھ
من نصرة المجتمع ووالیتھ ألن الوالیة للمؤمنین والمؤمنات، بعضھم أولیاء 
بعض، فإذا خرج من المؤمنین وخرجت من المؤمنات لم یعودوا مستحقّین 

 لوالیة المجتمع وتكاثر المجتمع وأخّوة [المجتمع]  فھذه قضیة خطیرة، یعني
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 األمة یقاومون ھذه الموجة الخطیرة موجة 
 التكفیر

) 2007أكتوبر 7، 2 ، "فتنة التكفیر"، الجزءالشریعة والحیاة(  

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 bekännelselära21: 

إذاً 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 ألن اإلسالم حریص كل یوسف القرضاوي
الحرص على قضیتین كبیرتین كلمة التوحید وتوحید الكلمة أو وحدة المعبود 

عّز وجّل وتوحید األمة. فكل ما یفرق األمة اإلسالم  ووحدة العابدین، توحید هللا
یقف في سبیلھ، یضاده تماما، یرید أن یجمع األمة على كلمة سواء؛ أمة ربّھا 

واحد ونبیھا واحد وكتابھا واحد وشعائرھا واحدة وعقائدھا واحدة وقبلتھا 
 واحدة. 

)2007سبتمبر 30، 1، "فتنة التكفیر"، الجزء 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 (المھادنة ”vapenvilan”) 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 (كافر ”otrogen”). 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. al-
Qaradawi 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
یكفّرون من یتعامل مع االحتالل، من یھادن االحتالل، وربما ذھبوا إلى تكفیر 

 المذاھب األخرى فما ھو الحكم في ذلك ؟

من یھادن االحتالل أیضا؛ ما الدفاع الى ھذا االحتالل، یوسف القرضاوي: 
و ضعف ؟یعني ھل ھ   

... المھادنة عثمان عثمان:   

: وال ھل ھو یعني یؤیده لكفره، یؤید لما یحمل من مفاھیم یوسف القرضاوي
ومضامین، ھذا یعني حسب الدوافع؛ بعض الناس ضعفاء لألسف أو یسیرون 
فى ركاب البتاع ھؤالء بیعتبروا مسلمین، مرتكبي الكبائر، یعني بصفة عامة 

موالة حقیقیة یوالي ھؤالء، یتخذ أولیاء لھ من دون ولكن ھذا إذا كان معھ 
نُكْم فَإنَّھُ ِمْنُھْم} في  المؤمنین فھذا ھو الذي جاء فى قول هللا تعالى {وَمن یَتََولَُّھم ّمِ

ھذه الحالة إنھ بیقف مع الكفّار المعادین للمسلمین ضد إخوانھ المؤمنین فھو 
ا المعاصر، العلماء فى تونس منھم فى ھذه الحالة ولذلك في كثیر من تاریخن



107 

حینما كان االستعمار وكان التونیسیون یقاومون االستعمار، فیھ بعض الناس 
نس فتوى بتكفیر من یحمل سعى إلى طلب الجنسیة الفرنسیة فأصدر علماء تو

الجنسیة الفرنسیة ألنھ اعتبروا طلب الجنسیة الفرنسیة في ھذا  لبأو من یط
ه بمثل ھذا فأحیانا أیضا یقتضي األمر من العلماء الوقت معاداة لألمة فقاومو

حینما یجدون خطر خصوصا حینما تكون موجة جماعیة أن یقفوا ضدھا 
ویحكموا بكفر أصحابھا إذا ظھر علیھم الوالء أو الموالة الحقیقة للكافر المعادي 

 ألمة اإلسالم
)2007أكتوبر 7، 2، "فتنة التكفیر"، الجزء 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 السالم منصور
الشخص أو إذا شك أو إذا فعل أو إذا قال فسؤالي لفضیلة الشیخ ھا ھم حكام 

العرب والمسلمین یحكمون المسلمین بغیر ما أنزل هللا فما ھو الحكم الشرعي 
ألیس األجدر بكم  فیھم وھم عمالء للغرب الكافر سلطوا على رقاب األمة؛

 فضیلة الشیخ أن تبینوا؟
/.../ 

: أوال یعني أحب أقول لإلخوة نحن ھنا برنامج یعني علمي، یوسف القرضاوي
نحن نسیر وراء األدلة، لیست یعني مھمتھا أن نصدر یعني فتوى ضد حكام 

العرب ونعمل كذا، ولیس الشيء الوحید الذي یوجب مقاومتھ [ھو] الحكام. ھو 
ي ھل الشعوب ال تقاوم حكامھا إال إذا كفروا، إذا كان الحاكم مستبدا؟ الكفر یعن

یعني دكتاتورا یرید أن یفرض نفسھ على الناس، إذا كان حرامیا یسرق أموال 
23 لآلخرین توجب مقاومتھ. فیھ الناس، ینھب أموال الناس، إذا كان عملیا

حق المقاومة. ال، بعض الناس كأنھ یظن إن [الحاكم] لم یكن كافرا فإنھ ال یست
الحكم بالكفر یعني عسیر،  ...،ھناك أشیاء كثیرة توجب أن نقاوم الحكام دون أن

فیھ حتى ال یتوّسع الناس فیھ  یعني لھ شروط، العلماء شدّدوا  
)2007أكتوبر 7، 2، "فتنة التكفیر"، الجزء 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  ًعمیال 



109 

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 

ونستضیف فیھا فضیلة الشیخ الدكتور عمر األشقر. فضیلة الدكتور، النبي علیھ 
مضان فتحت أبواب الصالة والسالم، كما جاء في الحدیث، یقول "إذا جاء ر

الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشیاطین". إذا الشیاطین في رمضان، 
ونحن على أبواب رمضان، أعاده هللا علینا وعلیكم وعلى المسلمین بالخیر 

والیمن والبركات إن شاء هللا، الشیاطین في رمضان مسلسلة، مقیّدة، ومن نرى 
صي. كیف ذلك؟بعض الناس یخطؤون ویذنبون ویفعلون المعا  

: ھو سلسلة للشیاطین، تقیید الشیاطین، لیس كل الشیاطین، عمر سلیمان األشقر
إنما المردة، كبار الشیاطین المؤثرون، یعني، ال یمنع الشّر كلھ، ھذا شيء، 

دة سیّان عنده، مطلقة أو مقیّ  ،امتنعت الشیاطین الكافر ال یضّرهالشيء الثاني، 
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ى شیطان ألنھ ھو بیتھ ُخرب، ما فیھ عنده إیمان ما یحتاج إلألنھ ھو غرقان ف
  ..وال فیھ عنده إسالم وال فیھ عنده عمل صالح.

( 2007سبتمبر  9، "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 al-
Ashqar. 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 al-
mutagharribūn (المتغّربون ”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):  

لمخاطر التي تھدد الھویة :  لو نكون دكتور أكثر تحدیدا: ما ھي اعثمان عثمان
 اإلسالمیة ھذه األیام؟

یعني، أوالَ، ھناك مخاطر اللغویة، وعندما تدرك حال العربیة، محمد عمارة:  
أنت في منطقة الخلیج، أدخل أي فندق من الفنادق، لن تجد من یتكلم العربیة، 

ة، غة العربیة مھددكأنك لست في عالم عربي، في كثیر من البالد العربیة، الل
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إذاً أنا أقول اللغة، الدین، مھددة، أیضا الثقافة، یعني التغریب، نحن  ھذه واحدة،
عندنا مؤسسات ثقافیة یمسك بمفاتیحھا المتغربون الذین صنعھم االستعمار 

وعلى عینھ وضرب عقولھم وفق مناھجھ الفكریة، إذاً ثقافتنا مھددة، أنت عندما 
یتكلمون اللغة العربیة، ألیس ھذا  ترى األطفال اآلن والناس في البیوت ال

 اجتیاح لثوابت األمة، لعقائد األمة، للغة األمة ؟
( 2007أكتوبر  21، "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 الفكریة ”paradigmen”). 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 al-
ʻArabī, 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 (شیطان ”djävulen”), något som gästen och 
före detta dekanen för shariafakulteten vid universitetet i Zarqa, Omar al- 
Ashqar, indirekt håller med om: 

: نعم فضیلة الشیخ، یعني، ولكن یمكن كمان أن یسّخر الشیطان عثمان عثمان
لإلنسان؛ ابن تیمیة حكى عن الحّالج الصوفي الشھیر أنھ كانت لھ شیاطین 

تخدمھ، ھل یعقل ذلك؟ ولماذا جزم ابن تیمیة، رحمھ هللا، أنھا شیاطین، مع العلم 
ثون عن كرامات األولیاء؟أن المتصوفة یتحد  

:  فیھ فرق بین الكرامة التي من هللا، تبارك وتعالى، وبین عمر سلیمان األشقر
والیة الشیطان. ھؤالء أولیاء الرحمن وھؤالء أولیاء الشیطان. ومعروف ھؤالء 

الذین ذكرھم الناس. كان بعض الناس یحسن الظن بھم، في تاریخھم وفي 
ارتكابھم للذنوب والمعاصي، حیلھم، كثیر منھم  طریقتھم. سرقتھم من الناس،

معروف عند أھل العلم، ال أرید أن أسّمي، معروف عند أھل العلم، فھؤالء 
ِ ال َخْوٌف  لیسوا أولیاء هللا، تبارك وتعالى. األصل في الوالیة {أَال إنَّ أَْوِلیَاَء ا�َّ

تقون، فإذا جرت على أیدیھم وھم َعلَْیِھْم وال ُھْم یَْحَزنُوَن} أمران: أمنوا وكانوا ی
غیر مؤمنین وغیر متقین وغیر عاملین باإلسالم، ھؤالء لیسوا أولیاء هللا، 

تبارك وتعالى. أولیاء هللا ملتزمین باإلیمان، ملتزمین باإلسالم، یقومون بأركان 
اإلیمان، بأركان اإلسالم، فھؤالء مؤمنون، مسلمون، فإذا لم یلتزم بذلك ولو 

یھ بعض األمور، أجرتھا الشیاطین على یدیھ، ھذا لیس بصالحجرى على ید  
( 2007سبتمبر  9 "،شیطان بین القرآن ومعتقدات الناسال ، "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 Yūnus (”Jona”) 10: 62 
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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  

: شتم الصحابة، رضوان هللا علیھمعثمان عثمان   

: شتم الصحابة ذكره العلماء، یعني، طبعا، شتم الصحابة، یوسف القرضاوي
یعني من كبائراإلثم وأنا ذكرت ھذا فى كتابي مبادئ في الحوار والتقریب بین 

بادئ یعني عشرة فى ھذه ومنھا اجتناب سب الصحابة، المذاھب وذكرت م
ھذا أمر ھو من أخطر األشیاء التي بیننا وبین الشیعة، مسألة سّب الصحابة 

ألن الصحابة ھم خط الدفاع األول، ھم الذین حفظوا لنا القرآن ورووا لنا 
ھم  ؟لذي نشر اإلسالم في أنحاء العالمالسنن وھم الذین فتحوا الفتوح، َمن ا

لصحابة، ھم خیر القرون الذین جاءت فیھم األحادیث، خیر القرون قرني ثم ا
لُوَن ِمَن  الذین یلونھم ھم الذین ذكرھم القرآن یعني {والسَّابِقُوَن األَوَّ

ُ َعْنُھْم وَرُضوا َعْنھُ}  ِضَي ا�َّ الُمَھاِجِریَن واألَنَصاِر والَِّذیَن اتَّبَعُوُھم بِإْحَساٍن رَّ
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ین تبعوھم فما بالك بھم ھم ولذلك سب الصحابة من أخطر یعني حتى الذ
 األشیاء

( 2007أكتوبر  7، 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 At-Tawba (”Ånger”) 9: 100 
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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 

                                                 
26 Gästen Imara talar exempelvis om ”de moderna västerländska erövringstågen” 
(Sharia och livet, 21 oktober 2007).  
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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 (äktenskaps- och 
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 
 .Amerika” etc” ,(”det västerländska paradigmet” المناھج الفكریة الغربیة)
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 al-
qiyam al-gharbiyya (منظومات القیم الغربیة” det 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
 .(”synliggörs via staten, sharia och vardagslivets detaljer” الحیاة الیومیة
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 ال یزال ھذا الغرب الذي تتحدث عنھ عثمان عثمان
 یھدد الھویة اآلن؟

:  زادت مخاطره وزادت تھدیدات في ظل العولمةمحمد عمارة . 
:  كیف ذلك؟عثمان عثمان  
:  قبل العولمة كان ھناك غزو فكري، لكن كان لدینا خیارات محمد عمارة

ظل العولمة فھناك اجتیاح، یعني أنت  تخضع للترغیب والترھیب أما في
النھارده في عصر المنظومة الغربیة، منظومة القیم الغربیة تجتاح العالم كما 

 أنھا تزیل الحواجز الجمركیة فیما یتعلق باالقتصاد
( 2007أكتوبر  21، " 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: 

تور من أسباب نشأة فكرة الھویة ومحاولة دك :عثمان عثمان
الحفاظ علیھا ظھور اآلخر الغربي، الخوف من ھذا اآلخر، 

؛ برأیك دكتور، وھذا ما دفع إلى تأكید الھویة وإلى تثبیتھا
 ھل ال یزال لدینا مشكلة مع اآلخر؟

: نعم، ألنھ عندما جاء اآلخر الغربي في محمد عمارة
لم یكن لدیھ فكر یھدد ھویتنا، یقول أسامة  الحروب الصلیبیة

أحد األمراء المسلمین إن الصلیبیین بھائم ال فضیلة لھم 
ة لم سوى القتال ولذلك عندما زالت القالع العسكریة الصلیبی
یكن ھناك أثر، إنما الغزوة الغربیة الحدیثة جاءت بفكر 
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التنویر مع المدفع، جاءت بفكر الثورة الصناعیة مع 
ما یھدد  الغرب في الغزوة الحدیثةالبارود، إذاً كان لدى 

ھویتنا أما في الحروب الصلیبیة لم یكن لدیھم بل ھو الذي 
 تعلم منا ...

)2007أكتوبر  21"، ، "خطاب الھویةالشریعة 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 (الغرب ”Väst”) i Sharia och livet har 
kommit att knytas så nära begreppet ghazw (غزو ”räd”, ”anfall”) att 
det uppstått en semantisk täthet. Till begreppet ”Väst” hör även nisba-
adjektivet al-gharbī (”västerländsk”) och dess femininform, al-
gharbiyya. Substantivet ghazwa (غزوة ”räd”) är i sin tur femininum av 
verbalnomenet ghazw av verbet ghaza (غزا ”göra en räd”, ”anfalla”). 
Ordet ijtiyāḥ (اجتیاح ”invasion” 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 
 för att indikera att det rör sig om en islamisk erövring. I (”öppna” فتح)
motsatt fall föredrar al-Qaradawi ett annat verb som har en mer negativ 
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klang, nämligen iḥtalla ( ّإحتل ”erövra 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 اإلسالم 
”[Amerika] vill förgöra islam”) (Sharia och livet, 18 november 2007):  

: سماحة السید أنا سمعت ِمن 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 الكالم فنحن نتساءل ما ھو محمد فضل هللا
حقیقةً  حن نعلمالحوار لخدمتھ ومصلحتھ. نالجانب السیاسي الذي یُوظَّف ھذا 

یعرفھا الجمیع، أن أمریكا، حسب ما ذكر لي بعض كبار المسؤولین العرب، 
ثم نحن نالحظ في حركة أمریكا في ھذا المجال  [...] أنھا ترید تدمیر اإلسالم

 أنھا في أكثر من تجربة تحاول إثارة الفتنة بین السنة وبین الشیعة.
)2007نوفبر  18المي"، ، "الحوار اإلسالمي اإلسالشریعة 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 (كفّار ”otrogna”) 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).  

دكتور حدیث كثیف عن حرمة تقلید الكفار، نھي  ]...[: عثمان عثمان
 عن التشبھ بالكفار، أمر بمخالفتھم إلى غیر ذلك، أال یكرس ھذا برأیك

 خطاب الھویة؟

: یعني أوال عندما نتكلم عن الشریعة اإلسالمیة البد أن محمد عمارة
نخرج من التعمیم واإلطالق، أوال الشریعة اإلسالمیة تقول الحكمة 

 ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أحق الناس بھا

: فھو أحق بھا نعمعثمان عثمان  

رفضھ ونحذر لكن ھناك عند اآلخر ماال بد أن ن ]...[ محمد عمارة:
من تقلیده والتشبھ بھ، خذ على سبیل المثال الكھانة والكھنوت ھل نقلد 
اآلخر في الكھانة والكھنوت ونتخذ أحبارنا ورھباننا رھبانا من دون 

هللا، ھناك عند اآلخر من یعبد بشرا من دون هللا ویقول عن ھذا البشر 
نقلد  إنھ ملك كل شيء وبھ كان كل شيء وبدونھ لم یكن شيء، ھل

اآلخر في عبادة بشر من دون هللا، عندنا توحید، ھل نقلد اآلخر فیما 
یناقض التوحید، إذاً ال بد أن نمیز في اآلخر بین ما ھو حكمة مشترك 

إنساني عام سواء كان في العلوم الطبیعیة أو في منظومة القیم 
 واألخالق والحالل والحرام وبین ما ترفضھ الثوابت اإلسالمیة والھویة

 اإلسالمیة 
( 2007أكتوبر  21، "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? 

                                                 
27 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
 اإلسالمیة ھذه األیام؟

ألم تعلم أنھ في . ...الدین التنصیر جیوش دول داخل دول للتنصیر:محمد عمارة
یتبعون كنیسة صیمل  ،رونشھر یولیو الرھائن الكوریین في أفغانستان منصّ 

عون الشعوب اإلسالمیة لتبیع عقدیتھا جاؤوا یجیّ  ،میركيالتابعة للدین الیمیني األ
لقاء كسرة خبز أو جرعة دواء، إذاً نحن أمام التنصیر في كل بالد العالم 

اإلسالمي، في العراق دخل العراق مع الجیش األمیركي من الكویت ثمانمائة 
م منصر یعلنون أنھم جاؤوا لینشروا المسیحیة في بغداد ویقدموا المعونة باس

یسوع، إذاً الدین اإلسالمي مھدد بالتنصیر الذي یمثل دولة داخل الدولة وترعاه 
الدین مھددة، أیضا  ،الحكومات العلمانیة في الغرب، إذاً أنا أقول اللغة حتى

نحن عندنا مؤسسات ثقافیة یمسك بمفاتیحھا المتغربون  ،یعني التغریب ،الثقافة
عقولھم وفق مناھجھ الفكریة إذاً  الذین صنعھم االستعمار وعلى عینھ وضرب

  ... ثقافتنا مھددة

 (الشریعة والحیاة، "خطاب الھویة"، 21 أكتوبر 2007)

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 (ھیمنة ”hegemoni”) mot arabvärldens 
tarājuc wa l-inḥilāl wa l-inḥiṭāṭ (التراجع واالنحالل واالنحطاط ”tillbakagång, 
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 (اآلخر الغربي ”den 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 (جیوش ”arméer”), amwāl dakhma (أموال ضخمة 
”gigantiska belopp”), intāj (إنتاج ”produktion”), culūm (علوم ”vetenskap”), 
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.” 



125 

قبل أن ندخل في ھذا اإلطار أستاذي الكریم، تحدّثَت عن شروط  :عثمان عثمان
في العمل السیاسي، لم تذكر لي أي شرٍط من ھذه الشروط قال بد أن تتحقّ  . 

/.../ 

 200عام، لیس فقط مائة عام، منذ  200نحن منذ  ،اآلن في واقعنا :منیر شفیق
نعیش في میزان قوى عسكري اختل في مصحلة الغرب، وھیمنة الغرب،  عام

ونحن قد دخلنا في تلك المرحلة في شوط، غیر قلیل أیضاً، من التراجع 
واالنحالل واالنحطاط في مرحلة معینة، والضعف، وھذا الضعف یعني سنّة 

ن من سنن هللا یصیب كل الدول. فبالتالي لّما تم الصراع تمّكن الغرب من أ
یبسط سیطرتھ علینا وأن یتحكم فینا ویمّزقنا ویقیم حالة التجزئة، خصوصاً في 

البالد العربیة التي عبّرت عن نفسھا في اتفاقات سایكس بیكو وفي ما بعدھا. إذاً 
 ھذا الظرف ھو ظرف من الناحیة، موازین القوى غیر مؤاتي

ولكن أستاذي الكریم، یعني دائماً ... :عثمان عثمان  

وبالمناسبة بین قوسین بسرعة إذا سمحت :شفیقمنیر   

تفضل :عثمان عثمان  

ھذه اإلشكالیة لم تكن فقط إشكالیة عربیة وإسالمیة مع الغرب،  :منیر شفیق
وإنما كانت إشكالیة عالمیة. یعني الغرب قبل أن یتمكن من أن یسیطر علینا، 

فریقیا. سیطر على الھند، سیطر على الصین، سیطر على أجزاء كبیرة من إ
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 ال نظن أنھ إحنا فقط المشكلة 

 فینا وإحنا فقط اللي ابتلینا بھالقضیة

ولكن دائماً نحن نجعل الطرف اآلخر الغربي ھو دائماً الشّماعة  :عثمان عثمان
 التي نعّلق علیھا تقصیرنا، نعلّق علیھا تأخیرنا ومشاكلنا

وهللا تعرف یا أخي، أنا كل ما أسمع كلمة الشّماعة یعني أستغرب  :منیر شفیق
كیف تمر ھذه المقولة على الكثیرین. یا أخي الشّماعة شيء سلبي موجود قد 

ثقلھ أنت بالثیاب، الغرب لیس شّماعة، الغرب فیھ أساطیل، الغرب فیھ جیوش، ت
الغرب فیھ أموال ضخمة، الغرب فیھ إنتاج، الغرب فیھ علوم، ھذه القوى التي 

نتحدث عنھا لیست شّماعة، ھذه مسیطرة على الوضع العالمي، ھذه متغلغلة 
ف القوى الكبرى في حتى في داخلنا، متأثرة علینا. الذي ال یلحظ كیف تتصر

ال یستطیع أن یقول عنھ شماعة ،مقادیرنا وأقدارنا في ھذه األوضاع  
( 2007نوفبر 11"، العمل السیاسي اإلسالمي، "الشریعة والحیاة ) 

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 klädhängare28, 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 

                                                 
28 Klädhängare i detta citat betyder i överförd bemärkelse att låta någon klä skott 
för andras tillkortakommanden. 



127 

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: 

[ماذا] : الوسطیة المقصود فیھاعثمان عثمان  

: الوسطیة القویة، مش الوسطیة الضعیفة، ألن الوسطیة كلمة عامة. منیر شفیق
یعني مثالً ما ھي الوسطیة في العراق أو فلسطین عندما یكون ھناك احتالل؟ 

في الوسطیة ھي المقاومة، الوسطیة في مكان آخر ھي رفض استخدام السالح 
الوسطیة مسألة  داخلیة أو في االنقسامات، ھذه حرب داخلیة أو في حرب أھلیة

الزم تكون أیضاً حكمھا دقیق، ولیست ھي موقف جاھز ومعد سلفاً في كل 
الحاالت. وبالتالي أنا أفھم السلفیة ھي الخط السیاسي والفقھي الصحیح المطابق 

ین، الذي یحدد التطرفین ھو للواقع القائم. والوسطیة لیست ھي وسط بین تطّرف
 الوسطیة والخط الصحیح ولیس التطرفان

)2007نوفمبر 11، "العمل اإلسالمي 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 al-
Qaradawis 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 :ثمانعثمان ع
نمط الحیاة والیوم نجد في مجتمعاتنا أن نمط الحیاة األمیركیة ربما انتشر بقوة 

 .األفالم األمیركیة إلى غیر ذلك ،الجینز ،الكنتاكي ،الھامبورجر ،الماكدونالدز
 ھل تجدون حرجا في ھذا النمط في بالدنا؟

 ،أي غزو ،الغزو أنا ضدّ  .حرجا وأي حرجطبعا أجد  :لقرضاويیوسف ا
ھذا  ،واالستعمار الثقافي يحتى الغزو الثقاف ،أي استعمار ،االستعمار وضدّ 

م أكل الھامبرجر أو البیتزا أو ا لیس معنى ھذا إن أنا أحرّ .نادنوع من الغزو لبل
ومالھ  ؟ترك أكالتنالماذا یعني نرید أن ن ،بلد تختص كذا ولكن أیضا أرى إن كلّ 

ویعني  ؟المتبوس والھریس والثرید والكسكسي والفطیر المشلتت والبریاني

                                                 
29 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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إنما ھناك أشیاء أیضا مثال الجینز، الجینز ده  ،أكالت إحنا ال نختص بأكالتنا
د حتى عورة یجسّ  ،د العوراةبحیث یعني یجسّ  ،یعني معمول بطریقة معینة
.الرجل وحتى عورة المرأة  

حتى لو كان فضفاضا؟ :انعثمعثمان   

 ،إنما ھو معمول ،یعني مافیش مانع منھ ،لو فضفاض :یوسف القرضاوي
حتى بالنسبة  ،النسبة للرجلبزق وإنھ خإنھ م ،طریقتھ، طریقتھ ھكذا كما رأیناھا

فأنا بأنظر األفالم األمیركیة األفالم تحمل العنف  ،للرجل وبالنسبة للمرأة
فرنسا من عدة سنوات وقفت وقفة صلبة ضد یعني  ،وتحمل حتى الغرب نفسھ

وعملوا لجان لمقاومة  ،األفالم األمیركیة وقالت إن ده غزو لنا وینبغي لنا
قاوم األفالم الفرنسیة األصلیة، المسلسالت األمیركیة والغزو لذي كاد یعني ی

بلد یعني تحاول أن تحافظ على نفسھا وعلى أصالتھا تقف ضد ھذا الغزو ھو ك
فنحن ال  ،ثقافي وغزو اقتصادي وغزو اجتماعي وغزو سیاسيغزو یعني 

 یمكن أن نرضخ لھذا النوع من الغزو
( 2007 أكتوبر 28"، 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 
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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: 

: ... دي كلھا آداب إسالمیة، المسلم ال یأكل خنزیرا، ال یأكل یوسف القرضاوي
لحم الخنزیر وال لحم المیت وال الدم وال ما أھل لغیر هللا بھ وال یشرب الخمر 
وال توضع الخمر على مائدة المسلم وال یأكل في صحیفة من ذھب أو فضة، 

في المأكل والمشرب إناء فیھ ذھب وفضة، یعني ھناك ضوابط معینة حتى 
والملبس. ال، المسلم ال یقّر یعني فلسفة العري، نحن نعرف إن في الثقافة 
الغربیة ھناك العري، ھناك ثقافة عري وثقافة احتشام، اإلسالم ھو ثقافة 

 االحتشام، ال یقبل العري، ال یقبل الشذوذ
)2007أكتوبر 28، "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 ambivalens och 
lagbundenhet 

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 al-
Qaradawi 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 قّوة (quwwa, 
”styrka”, ”makt”) jabarūt (جبروت ”välde”) och ṭughyān (طغیان ”tyranni”, 
”förtryck”) kan stå emot naturens härjningar:  

ھذا الكالم یحتاج  ،: ال ھو یعني الزالزل إحنا تكلمنا فیھا قبلیوسف القرضاوي
ن من سنن هللا وقد ھي یعني سن ،أحیانا ،إلى تفصیل لیست كل الزالزل عقابا

تأتي في بالد المسلمین وتأتي في بالد غیر المسلمین وقد تأتي على قوم 
صالحین وقوم طالحین وأحیانا تكون نوع من التذكیر بالقیامة {إذَا ُزْلِزلَِت 

اَعِة َشْيٌء َعِظیٌم} وتذكیر للناس بعجزھم أمام  األَْرُض ِزْلَزالََھا} {إنَّ َزْلَزلَةَ السَّ
درة اإللھیة وبیسموه غضب الطبیعة إنما ھو ده شيء أعظم من الطبیعة ھذه الق

یذكر اإلنسان عجزه شوف تسونامي واألشیاء دي أمیركا على یعني قوتھا 
وجبروتھا وطغیانھا في العالم بتقف أمام ھذه األعاصیر عاجزة ال تستطیع أن 

یع أن تمنعھاتردھا وال تستطیع وتتركھا بتحاول تقلل من آثارھا إنما ال تستط  
)2007نوفبر  4، "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 inte-
muslimers 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 
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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):  

فضیلة الشیخ ما الحكمة من خلق الشیطان؟ تساءلنالو  :عثمان عثمان  

إبلیس أو الشیطان األكبر كان یعبد  ،في األصل كما تعلم :عمر سلیمان األشقر
هللا مع مالئكة السماء وكان مؤمنا فخلق هللا الشیطان في األصل وخلق آدم في 

الھدف  ھذا ،دوهدُوِن} لیعبدوه ویوحّ األصل {وَما َخلَْقُت الِجنَّ واإلنَس إالَّ ِلیَْعبُ 
 ،ل الشیطان عندما خلق هللا آدم وأمر المالئكة بأن یسجدوا آلدمثم تحوّ  ،األكبر

) إالَّ 73{َفَسَجدَ الَمالئَِكةُ ُكلُُّھْم أَْجَمعُوَن (، قال:وفیھم الشیطان ،علیھ السالم
ِلیَس َكاَن ِمَن الِجّنِ فَفََسَق َعْن أَْمِر إْبِلیَس اْستَْكبََر وَكاَن ِمَن الَكافِِریَن}، {إالَّ إبْ 

ْنھُ  ؟لَم لْم تسجد ؟قال لیش ما سجدت ،َربِِّھ} فأصبح وأصرّ  {قَاَل أَنَا َخْیٌر ّمِ
َخلَْقتَنِي ِمن نَّاٍر وَخلَْقتَھُ ِمن ِطیٍن} فرفض فطرده هللا من جنتھ وطرده من 

 ،فأغوى آدم ،آخر الدھرإلى  ،ا إلى یوم القیامةرحمتھ لكن أعطاه أن یبقى حیّ 
نا قال لھ یعني وجود أغواھم بأن یأكلوا من الشجرة، ربّ  ،وحواء ،علیھ السالم

أمیركا اآلن كانت عدوة في السابق  ،العدو في حیاة اإلنسان ضروري یعني
و، األمة التي ال تعرف عدوھا اآلن بتصنع من المسلمین عدّ  ،االتحاد السوفیتي

 تضیع 
( 2007 ستنمبر 9ن بین القرآن ومعتقدات الناس"، "الشیطا، 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 al-
Ashqars 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  [...] : ال، شوف، الشیطان حقیقةعمر سلیمان األشقر
واآلثام، كل شيء مخالف، یعني المناھج، مناھج الذین كانوا یعبدون األصنام 

االشتراكیة، بعثیة كذا، ھذه كلھا اختراعات أولیاء الشیطان من اإلنس والجن، 
لشیطان كل الشرور والشیطان یعین في الوسوسة على مثل ھذه األمور فا

 الموجودة في العالم یحبھا
)2007سبتمبر  9، "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 

                                                 
33 Al-Ḥidjr (“Förbjuden”) 15: 30 
34 Al-Kahf (“Grottan”) 18: 50 
35 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 
( ر اإلسالمي اإلسالميالحوا  ”Den 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 l-
calāqa l-shīcīyya l-sunniyya (دور إیران في العالقة الشیعیة السنیة ”Irans 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 (موقٌف 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: 

سماحة السید، اآلن إیران تقف موقفاً في وجھ األمریكان  :عثمان عثمان
والصھیونیة، ھذا الموقف، طبعاً ھي منسجمة، أو ھذا الموقف منسجم مع البعد 

 لو كان والسیاسة تتغیّر بین یوم وآخر، ماذا ، أو الخلفیة الدینیة والعقائدیةالدیني
ھناك، مثالً في وقت من األوقات وجدت إیران مصلحتھا في أن یكون ھناك 
توافق مع الجانب األمریكي، كیف سیكون موقف المرجعیات الدینیة في ھذا 

 النطاق؟

المرجعیات الدینیة لیست متعبّدة بالسیاسة اإلیرانیة. الموقف  :محمد فضل هللا
، بحیث ال یمكن ألّي مرجعیٍة ضد أمریكا ھو موقٌف شرعٌي، استراتیجيٌ 

إسالمیٍة أن تعتبر أنھ الموقف اإلیجابي في ھذا المجال. نحن نعتقد أن أمریكا 
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كانت أمریكا تخّطط  2006التي أیّدت إسرائیل تأییداً مطلقاً، وحتى أنھ في سنة 
مع إسرائیل للعدوان على لبنان. لذلك نحن عندما نتحدّث عن المرجعیات 

ة فإننا ال نجد أنھا تخضع للسیاسة اإلیرانیة سواءاً كانت مع اإلسالمیة الشیعی
 أمریكا أو لم تكن مع أمریكا

)2007نوفمبر  18، "الحوار اإلسالمي اإلسالمي"، 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 al-
azma l-cirāqiyya ( األزمة العراقیة ”den 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  باالنتقال، سماحة السید، إلى الجرح النازف في العراق. :عثمان عثمان
التكفیر،  نتائجھاالعراقي، بكل ما فیھ، خّلف مشكالت كثیرة وعدیدة كان من 

 القتل، حتى استُبیحت المساجد وُھدّمت، ما موقفكم من كل ذلك؟

نحن أّكدنا منذ البدایة أن مشكلة العراق ھي مشكلة االحتالل،  :محمد فضل هللا
المشكلة في أفغانستان. وأن أمریكا ھي سر المشكلة في العراق، كما كانت سر 

للسیطرة على  [دخلتھا] ولذلك فإن أمریكا التي دخلت العراق من موقع القّوة،
مقدّرات العراق، وقد قال بعض جنراالتھا أخیراً وھو جون أبو زید، بأننا دخلنا 
العراق من أجل النفط. لذلك فإن المشكلة أن العراق من خالل االحتالل أصبح 
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خابرات العالم وأصبح أیضاً ساحةً معقّدةً للدول المجاورة ساحةً مفتوحةً لكل م
في العراق، ألنھا اعتبرت نفسھا في موقع الخطر من خالل وجود الجیش 

 األمریكي على حدودھا
( 2007نوفمبر  18، "الحوار اإلسالمي اإلسالمي"، 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 ِمن بعض َمن حضر إلیكم أنھ یعتبر  ،لسیدسماحة ا :عثمان عثمان
 الدعوة إلى مثل ھكذا حوار إنما ھو دعایة أو لھا توظیف سیاسي ما.

نحن عندما نستمع إلى ھذا الكالم فنحن نتساءل ما ھو الجانب  :محمد فضل هللا
حقیقةً یعرفھا  ن نعلمنح ؟السیاسي الذي یُوظَّف ھذا الحوار لخدمتھ ومصلحتھ

كر لي بعض كبار المسؤولین العرب، أنھا ترید ع، أن أمریكا، حسب ما ذَ الجمی
تدمیر اإلسالم، كما أننا نعرف أن حلف األطلسي عندما اجتمع بعد سقوط 

االتحاد السوفیاتي، كان أعضاؤه یتساءلون من ھو العدو الذي یجب أن نحاربھ، 
ألنھ یمثّل خطراً وكانت رئیسة وزراء بریطانیا مارغریت تاتشر قالت اإلسالم، 
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على المصالح الغربیة، وھكذا وافقھا أمین عام حلف األطلسي. ثم نحن نالحظ 
في حركة أمریكا في ھذا المجال أنھا في أكثر من تجربة تحاول إثارة الفتنة بین 

السنة وبین الشیعة، لذلك نحن عندما نطلق ھذا الحوار فإننا نطلقھ من ناحیة 
سیاً من خالل إنقاذه فكریاً وإسالمیاً من الخطة إنقاذ العالم اإلسالمي سیا

 األمریكیة التي یسیطر علیھا المحافظون الجدد واللوبي الصھیوني
( 2007نوفمبر  18، "الحوار اإلسالمي اإلسالمي"، 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 frånvarande36. 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” ur ett poststrukturalistiskt 
perspektiv 

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 

                                                 
36 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 (عالّمة ”framstående 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”. al-
Qaradawi utsaga hänvisar underförstått till västvärlden som härmed 
identifieras med dess negativa egenskaper – oanständighet, [sexuell] 
avvikelse och konfrontation. (Sharia och livet, 28 oktober 2007). al-
Qaradawis 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 arabisk-
muslimska 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 Lévi-
Strauss. 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 (دخیلة ”inkräktande”), det vill 
säga hemmahörande i en inte-muslimsk miljö (Sharia och livet, 28 oktober 
2007). Därmed antyds att det finns en samstämmig och urskiljbar arabisk-
muslimsk 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:   

قصد بھا المعرفة العامة ولكن المعرفة العامة فالثقافة یعني یُ  ]...:[یوسف القرضاوي 
تتصل بأنماط المعیشة  ،تتصل باآلداب ،الموصولة بالحیاة ولذلك تتصل بالفنون

ومن ھنا  ،تي تھتم بھا كل أمةومظاھر السلوك المختلفة وتتأثر بعقائد األمم وبالقیم ال
 یعني ھي في ،العلوم الطبیعیة والریاضیة ال تختلف ،العلوم البحتة ،تختلف الثقافات

الثقافة ھي الجانب المعرفي واألدبي والحضارة ھي  أمّ  ]...:[ھي في الغرب  ،الشرق
 الجانب المادي والعمراني

( 2007أكتوبر 28، "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 (ثقافة ”kultur”) 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 حضارة (ḥaḍāra) 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 رّب العالمین دین فطرة ”Den 
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 arabisk-
muslimska 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 

                                                 
37 I an-Naḥl (”Biet”) 16:120 förekommer dock ordet umma i betydelse 
föregångsman i fråga om Abraham:  ًإّن إبراھیم كان أّمة (inna Ibrahῑm kāna ummatan, 
”Abraham var en föregångsman” (se Koranens budskap, 2002).  
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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: 

:  طیب دكتور، نعم، ربما یطرح تساؤل، ھناك فجوة بین الشیوخ عثمان عثمان
والشباب ونجد الیوم مجمل الدّعاة الجدد ھم من الشباب. ھل ذلك ھو إفراز لھذه 

 الفجوة بین الشیوخ والشباب؟
: یعني أنا أقول ھذه الفجوة ربما، أن من أھم أسباب حقیقة إبراھیم الدویش

سمعة العلماء أو الدعاة أو غیرھم، ھذا أمر موجود... وجودھا تشویھ، یعني،  
: كیف ذلك دكتور؟عثمان عثمان  

: یعني الحرب الیوم التي سواء من أعداء الدین أو حتى من براھیم الدویشإ
بعض العلمانیین أو من شابھھم ببعض األفكار في تشویھ صورة العلماء 

ھ أو ھم األصول في قضیة ما وتشددھم وأنھم كذا وأنھم ھم الذین اآلن یقومون ب
یر، ھذا جانب، حتى خاف بعض الشباب، بل فیحصل اآلن من قتل وتدمیر وتك

أن بعض اآلباء واألمھات یمانعون تدیّن أبنائھم، تدین، مجرد التدین، یمانعون 
تدین أبنائھم بسبب ھذه التھویالت والتخویفات، أیضا عالمیة العلماء، الیوم، 

لعاِلم في مسجده، وكان طالب العلم حولھ، وكانت ھي یعني في السابق كان ا
المنبر اإلعالني الموجود، الیوم أصبح العالم ال یقّر لھ قرار في أقصى العالم، 
من شرق الغرب إلى غربھا ومن شمالھا إلى جنوبھا، وبالتالي ھذا یجعل یعني 

 شيء من خفة.
)2007سبتمبر  2، "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 al-
Basiuni, 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: 

: نعم نعود إلى األرحام، من ھم األرحام الفعلیین الواجب على عثمان عثمان
؟المسلم أن یصلھم في رمضان وفي العید وفي سائر األیام  

درجة األولى، لھم خصوصیة في قارب ال: أوال األعبد السالم البسیوني
یة أو في العالقاتجعالمر  

: والذین ھمعثمان عثمان  

/.../ 

: أنا أقول اللي ھم الدرجة األولى، اللي ھم اآلباء، أبي عبد السالم البسیوني
وجدي وأمي وجدتي، األبناء إذا كانوا یعني بعیدین ثم أقاربي من جھة األم، 

یعني الضعیفات أو بنات الخالة أخواتي، أرحامي،  الخاالت والبنات الفقیرات،
أنا دول البدّ أن أصلھم وأن أكّرمھم وأن أحسن إلیھم وأن أقوم علیھم في 

رمضان وفي غیر رمضان، في العید وفي غیر العید، وھو في العید أوجب، 
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وقد جرت العادة عندنا في األریاف، یعني قبل مسألة المدنیة، ما تُقطع األرحام 
واصر، كان العادة إن رّب األسرة یدور على كل األرحام ویعطي ھذه واأل

ویعطي ھذه ویعطي ھذه ویعیّد، نسمیھ العیدیة، یعیّد على ھذه وعلى تلك ما 
یترك بیتا إال ودخلھ لیعني، یعطيِ َلھ، یا لیت ھذه العادة تعود ألن فیھا الكثیر 

یة األسمنتیة والمعدنیة من المعاني التي نحتاجھا في زمن یعني األبراج القاس
 التي عزلت الناس وقطعت العالقات البشریة الدافئة والحمیمة.

)2007أكتوبر  14، "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 غزو (ghazw, ”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 (تقالید ”traditioner”) som gått förlorade. Som svar 
pekade al-Basiuni ut mandūbī l-mabīcāt (مندوبي المبیعات ”affärsombuden”) 
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 (النفعیّة ” egennyttans”) 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 نالحظ تراجعا ملحوظا  عثمان عثمان:
لتي للعادات اإلسالمیة أمام الغزو الثقافي واالجتماعي الغربي أمام المدنیة ا

ذكرتھا. كیف یمكن لمجتمعنا اإلسالمي أن یستعید ما فقده من ھذه العادات 
 والتقالید؟

: المشكلة الكبیرة في مندوبي المبیعات الذین یستوردون عبد السالم البسیوني
العادات المخالفة ویزرعونھا، وھي مخالفة لنا في تقالیدنا وعاداتنا وطبائعنا 

بیعات الذین یمكنون لھذه األمور، ینبغي على ودیننا. المشكلة في مندوبي الم
المؤسسات الثقافیة إنھا تحرص على تأصیل العادات والتقالید الصحیحة 

. لیس التحضر أن أقطع  هلي إحنا نراھا أكثر تحضرا من غیرالمتحضرة ال
رحمي أو أن أنفصل عن إخواني وأقاربي باسم المدنیة وباسم الحضارة وباسم 

نفعیة والبرغماتیة، ھذا قتل لمعنى اإلنسانیة، الحضارة أن االنشغال وباسم ال
أتواصل مع من حولي وأن أحبھم وأن یحسوا بدفيء عالقتي بھم وأن نتواصل، 
أن أجدھم بجانبي في أزمة أو في فرح، إذا كنت مأزوما كانوا بجانبي، إذا كنت 

ي أو فرحا كانوا بجانبي، أما أن أحس أنني وحدي، أموت وحدي أو أفرح وحد
آكل وحدي أو أشرب وحدي، ھذه لیست حیاة یا أخي الكریم، یعني، وھي تزرع 

فینا لألسف الشدید نتیجة اإلعالن المتغرب الذي یستورد كل شيء من الخارج 
لیزرعھ فینا بغیر نظر إلى خصوصیاتنا العقیدیة والثقافیة والحضاریة 

 والتاریخیة والجغرافیة.
)2007أكتوبر 14د"، ، "شعائر العیالشریعة 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 
 den muslimska världen strävade de efter att kapa av (”de erövrade” إحتلّوا)
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: 

؟]تجاه األھل[یعني ما ھي الواجبات  : عثمان عثمان  

إن  :للنقطة اللي كنت بأتكلم فیھا المرة الماضیة...أعود :عبد السالم البسیوني
سنة أبوه  16سنة  15 الولد بیبقى .الحضارة الغربیة بتقطع كلمة أھل وكلمة أب

یتجمد من البرد في مكان ما أو من  ،أبوه یموت ،بیتركھ روح ولذلك الولد یكبر
دنا لكن إحنا عن ،الجوع أو من الوحدة أو من الشیخوخة وال یحس ابنھ بھ ألن

تبارك  ،عندي أب وجد وأم وأبوس یدھم وأحبھم في هللا ،تراتب اجتماعي
عندي أبناء الزم یحترموني والزم یحبوني وعندي أرحام  ،طاعة لھ ،وتعالى
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أدعو السادة المشاھدین إلى  ،ھذا التراتب البد أن نحافظ علیھ ،الزم أصلھم
ا احتلوا العالم اإلسالمي المحافظة على فكرة اإلنجلیز وھذه كثیرا ما أقولھا لمّ 

اكتب اسمك الثالثي فالن فالن  :یعني جاؤوا ،حرصوا جدا على أن یقطعونا
قطعوا ھذا وأخفوا الوثائق  !ما یعرفش ؟فالن بعد الثالثي أو الرباعي أنت مین

 أنا مین؟ أنا فالن بن فالن بن فالن خمسة أسماء ثم بعد

یعنيده من ضمن ده من المخطط طبعا  :عثمان عثمان  

في البالد التي  ،قطعوا ھذا كلھ ..آه ثم بعد ذلك أنا ابن من :عبد السالم البسیوني
عراق، شوفھا في فلسطین، ، تشوفھا في الاللي احتلوھا اإلنجلیز بالذات ،احتلوھا

تشوفھا في مصر، تشوفھا في السودان، فعلوا ھذا حتى ال نعرف أرحامنا حتى 
ق ھؤالء وّال نصلھم على الطریقة الباردة ال نعرف قرابتنا حتى ال نعرف حقو

وأعرف أھلي وأعرف  اللي ھناك. ال، أنا أحتاج إلى أن أتواصل مع أرحامي
جدودي وأفخر بھم، النبي صلى هللا علیھ وسلم في سیرتھ كنا نعد إلى ثالثین 

سلّمجدا لرسول هللا صلى هللا علیھ و  
)2007أكتوبر 14، "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, 
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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).  
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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 (غزو ”räd”) 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 (فتوحات från verbet fataḥa (فتح ”öppna” 
eller ”erövra”). Det sistnämnda innebär bland annat att utkämpa ett 
frigörelsekrig (Ali 2006, 22): 

: إذاً ھناك دكتور التباسات في موضوع العالقة مع الكفار، فكتب عثمان عثمان
مخالفة أصحاب الجحیم البن تیمیة، لمثال مثل اقتضاء الصراط المستقیم 

أحادیث مثل حدیث: "حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"؛ كیف نحدد عالقة 
الم واالقتباس عن الغرب في ظل مثل ھذه النصوص؟التشارك والتفاعل مع الع  

: أوال كتاب ابن تیمیة كتاب البد أن ینظر إلیھ في ضوء الظرف محمد عمارة
 الذي كتب فیھ

: ما ھو الظرف؟عثمان عثمان  

: الصلیبیون والتتار یجتاحون العالم اإلسالمي في عصر ابن تیمیة محمد عمارة
تكون األمة یكون وجودھا مھدد تلجأ إلى یھددون الوجود، أنا أقول لك عندما 

عند  1882المحافظة تلجأ إلى األبیض واألسود، أضرب لك مثال إحنا في سنة 
الغزو اإلنجلیزي لمصر كان شیوخ األزھر المحافظین اللي البعض ممكن 

یسمیھم جامدین زي الشیخ العدوي والشیخ علیش، كانوا أكثر الناس صالبة في 
ي یھدد الوجود، اآلن على أرض أفغانستان، طالبان ذات مواجھة االجتیاح الذ

الفقھ المحافظ ھي رجل الساعة ھي المطلوب، ألنھ لیست ھناك مناطق رمادیة، 
ویقول لك ده ھیسمع مزیكا وكذا، ال، ھنا بیبقى الخطر الشدید الذي یھدد 

 الوجود، یحتاج إلى نوع من الفصل واألبیض واألسود ...
)2007أكتوبر 21طاب الھویة"، ، "خالشریعة 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 arabisk-
muslimska 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):  

: سیدي مازلنا في إطار الدین والثقافة، من خصائص ھذه الثقافة عثمان عثمان
العربیة اإلسالمیة أیضا بحسب كتابكم التنوع ففیھا خمریات أبي نواس ذھدیات 

ل ور تساءأبي العتاھیة فیھا صوفیة ابن عربي فیھا سلفیة ابن تیمیة، لكن ھنا یث
ھل بدأت خصوصیة التنوع تغیب عن ثقافتنا الیوم حین یصدر األزھر قرارا ما 

 بمنع إصدار كتاب ما، أم أن ھذا ال عالقة لھ بالتنوع؟

: ال، شوف، یعني، األمم حینما تكون قویة یسمح فیھا بمثل یوسف القرضاوي
بكر  ھذا، كان فیھ خمریات أبي نواس كان فیھ إلحاد ابن الرواندي وأبو

الرازي، كثیرون ممن، ولم تبالي بھم، ألن التیار العامي في األمة أقوى من 
ھذا، ھذه األشیاء ال تؤثر، إنما حینما تضعف األمم، تخاف على نفسھا، وھناك، 
كل أمة عندھا أشیاء تعتبرھا محظورة ألنھا تعارض الحفاظ على ھویة األمة، 

ا .اظ على ثوابتھھناك ثوابت، كل أمة ترد الحف  
)2007أكتوبر 28، "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 arabisk-
muslimska 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 
cArabis 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 هللا علیھ وسّلم حتى شك عبد السالم البسیوني
أنھم سیرثون في وقت من األوقات لكثرة ما أوصى جبریل بھم: مازال جبریل 

یكون كأخي وأبي وابني. تخّیل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ، س
"ومن الجار لشدة ألھمیة مكانتھم والنبي صلى هللا علیھ وسلم أوصى بھم یعني 

 كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلیكّرم جاره..."

|....| 

: حتى لو كان ھذا الجار یعني بعید عن اإلسالم أو أخالقھ سیئ؟عثمان عثمان  

ُ َعِن : بالعكس ھذا أولعبد السالم البسیوني ى الناس أن نبره {ال َیْنَھاُكُم ا�َّ
وُھْم وتُْقِسُطوا  ن ِدیَاِرُكْم أَن تَبَرُّ الَِذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الِدیِن ولَْم یُْخِرُجوُكم ّمِ

خصیا یعني أقول دائما وأفخر إلَْیِھْم}. إحنا نشأنا في بلدنا وسط النصارى. أنا ش
ھنا مسلمین كل الناس ھنا نصارى بالفعل وبیتنا  بھذا بیتنا كان ھكذا كل الناس

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 العالقات ویلین القلوب ویجعلھم ال یسیؤون ظنا باإلسالم 

یحسون أن في اإلسالم سعة...و  
)2007أكتوبر 14، "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 (زكاة) och 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:  

لشھر كان حریا بنا أن یكون :  فلما كان القرآن قد نزل في ھذا اعبد المعز حریز
رمضان موضع احتفاالت وابتھاج وسرور، نستقبلھ بھذا االبتھاج ولكن 

احتفاالتنا لیس على طریقة احتفاالت األمم والشعوب، احتفاالتنا صالة وشكر 
ودعاء وصیام، فكان أن أمرنا هللا تعالى بالصیام في رمضان، فجاءت نعمة 

فكانت نعمة أخرى حریا بنا أن نحتفل بھ أخرى وھي أن الصیام باب المغفرة،  
/.../ 

: یبدو دكتور أن المقاصد، ربما مقاصد الصیام كثیرة جدا ولكن عثمان عثمان
كأنني فھمت من خالل ھذه المقاصد التي ذكرت اآلن بان رمضان، كما یحب 

البعض أن یسمیھ بأنھ مدرسة إیمانیة كاملة؛ كیف یمكن للمسلم الصائم أن 
ذه المدرسة اإلیمانیة؟یستفید من ھ  

: أتكلم على ھذا ولكن اسمح لي أن أذكر نقطتینعبد المعز حریز  
:  تفضل دكتورعثمان عثمان  

: النقطة األولى في تكملة المقاصد المواساة والشعور بمسؤولیة عبد المعز حریز
تجاه اآلخر وھي قضیة مھمة البدّ أن ننبھ علیھا في ھذا المكان، ذلك أن الصائم 

ویجوع بإرادتھ وھنا یتذكر أن ھناك أناس یجوعون ولكن لیس بإرادتھم.  یصوم
ھو یعطش ألنھا عبادة وغیره یعطش ألنھ ال یجد الماء، إذاً ھذا الصائم والناس 
درجات في الغنى والفقر، وكل إنسان إذا نظر إلى من ھو دونھ وجد نعمة هللا 

عر بشعور من ھو دونھ علیھ وعند ذلك یصبر، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة یش

                                                 
39 Al-Mumtaḥanah (”Den som skall förhöras”) 60: 8 
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من العالم بالمئة  50ولذلك والعالم اإلسالمي الیوم یعیش وفق اإلحصائیات أن 
ھؤالء  بالمئة 50من  بالمئة 90دون حدّ الفقر، وأنا ال أكون مبالغا إن قلت أن 

 من المسلمین وهللا تعالى یقول {وُكلُوا واْشَربُوا وال تُْسِرفُوا}
)2007سبتمبر  16مسلمین في رمضان"، ، "حیاة الالشریعة 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 Al-Acrāf (”Urskillning”) 7:31 
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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 
 utövar enligt al-Qaradawi en religion. Det går ,(”hedendomen” الوثنیات)
inte att ställa sig utanför religionens teologiska och praktiska sfär som al-
Qaradawi för övrigt betraktar som en värdemätare på vad som skiljer en 
kultur från en annan.40F

41  

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 al-
Qaradawi 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؟
فھ علماؤنا بأنھ وضع إلھي سائق للبشر باختیارھم الدین عرّ  :یوسف القرضاوي

إلى سعادة العباد في والفالح في المآل، یعني، كما نقول،  الصالح في الحالإلى 
الدین  ،و إلى سعادة الدنیا واآلخرة، الدین من حیث ھو دینالمعاش والمعاد أ

أو لھ صلة باأللوھیة والسماء أو باعتباره حالة  ،سماویا ،یعني ،باعتباره منھجا
 ،یعني ،ھو باطل الدین یشمل ما ھو حق وما فھذا الدین، ،حالة التدین ،نفسیة

 بعض .یقول للمشركین {لَُكْم ِدینُُكْم وِلَي ِدیِن} ،اإلسالم یعتبر حتى الوثنیات دین
ال ھذا لیس  ،الدین ھو اإلسالم وماعدا ،الدین ھو الدین الحق ،الناس یقول ال

 ،سواء كان حقا أم باطال ،ناس تعتنق عقیدة من العقائد ھي دینأكل  ،صحیحا
 فھذا ھو الدین

قة أو بأخرى؟ییعني الدین مرادف للعقیدة بطر : ان عثمانعثم  

                                                 
41 Förutom avsnittet om ”Tro och kultur” hänvisar al-Qaradawi även till sura al-
Taghābun (”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).  
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ولكن بعض األدیان فیھا عقیدة وفیھا عبادة وفیھا  ،آه للعقیدة :یوسف القرضاوي
 .مثل الدین اإلسالمي ،كل ھذا یمكن أن یدخل في الدین .أخالق وفیھا تشریعات

ادة ومعاملة الدین اإلسالمي یتمیز بالشمول ولذلك یقال ھو عقیدة وشریعة وعب
.ودین ودنیا إلى آخره  

( 2007أكتوبر  82"، 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 

                                                 
42 Al-Kāfirūn (”De Otrogna”) 109: 6. 
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några karakteristika som enligt honom är intimt förknippade med den 
arabisk-muslimska kultur han beskriver som rabbāniyya (ربّانیة 
”gudagiven”), insāniyya (إنسانیة ”human”), och som kännetecknas av 
shumūl (شمول ”allsidighet”) och tanawwuc (تنّوع ”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 اإلسالمیة " :كما ذكرتم في كتابكم فضیلة الدكتور : عثمان عثمان
فھل  ،ذكرتم أن من خصائص ھذه الثقافة أنھا ربانیة ".بین األصالة والمعاصرة

 معنى ھذا ھو اندماج ال یفترقان فیھ الثقافة والدین؟

 ،لثقافةإن ھناك ارتباطا كبیرا بین الدین وا ،كما قلت : یوسف القرضاوي
 ،وأقول إن من خصائصھا ،خصوصا حینما نتكلم عن الثقافة العربیة اإلسالمیة

ذكرت عدة  .أنا ذكرت الربانیة واإلنسانیة والشمول واألخالقیة والتنوع وكذا
بدأت ھذه الثقافة  ،أنھا ثقافة ممزوجة باإلیمان ،معنى أنھا ربانیة ،خصائص
)}. بدایة ھذه الثقافة، بدایة ھذه 1( ..ِذي َخلَقَ {اْقرأْ بِاْسِم َربَِّك الَ  :بھذه اآلیة

األمة، بدایة ھذه الحضارة: { اْقرأْ بِاْسِم َربَِّك}، قراءة بسم هللا ومعناھا أن كل 
شيء في ھذه الثقافة مربوط با�. اإلنسان یأكل، یبدأ أكلھ یقل بسم هللا الرحمن 

كذلك حینما یشرب  ".الحمد �" :حین یفرغ ویشبع یقول ،یختم أكلھ ،لرحیما
الذي جعلھ عذبا فراطا برحمتھ ولم  ".الحمد �" :یخلص یقول ".بسم هللا" :یقول

یلبس یقول الحمد هللا الذي كساني ھذا ورزقنیھ من  ،یجعلھ ملحا أجاجا بذنوبنا
حینما یركب دابة أو یركب سیارة أو یأتي بجھاز جدید  ،غیر حول مني وال قوة
م إني أسألك من خیره وخیر ما ھو لھ وأعوذ بك من شره أو أي شيء یقول اللھ

ه األمة إن ھذه الثقافة وھذه الحضارة وھذ .فھذا معنى الربانیة .وشر ما ھو لھ
 أساسھا اإلیمان با� .

( 2007أكتوبر  28، "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 al-
Qaradawi 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: 

ة الدكتور ما الصلة أو أي عالقة موجودة بین لھنا السؤال فضی :عثمان عثمان
 الدین وبین الثقافة؟

                                                 
43 Al-cAlaq (”Grodden”) 96:1 
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/.../ 

یعني العربي في الجاھلیة كانت لھ ثقافة ورثھا من قومھ  :یوسف القرضاوي
األبناء ورثوھا عن اآلباء والخلف ورثوھا عن السلف ولكن  ،بطول العصور

إلى  ،یرا جذریا في نظرة ھذا العربي إلى الكونأحدث تغی ،حینما جاء اإلسالم
 ،إلى أشیاء كثیرة ،إلى األلوھیة ،إلى المجتمع ،إلى الفرد ،إلى اإلنسان ،الحیاة

یعني  ،مأكلھ ومشربھ وملبسھ غیر ،تقالیده غیر ،، غیر مفاھیمھر نظرتھغیّ 
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
لنخرج الناس من نحن قوم ابتعثنا هللا " :قال لھ ".من أنتم وإیھ اللي أخرجكم"

ومن جور  ،ومن ضیق الدنیا إلى سعتھا ،عبادة العباد إلى عبادة هللا وحده
نظرة  ،صاحب أفق واسع ،أصبح ،أصبح الرجل .األدیان إلى عدل اإلسالم

 ،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 

 ،األھداف، أصبحت أھدافھ غیرقبیلة على قبیلة أو إنھ یشرب الخمر أو كذا
.فالدین لھ تأثیر كبیر في الثقافة ،ھ غیر السلوكوسلوك ،وأخالقھ غیر األخالق  

 (الشریعة والحیاة، "الدین والثقافة"، 28 أكتوبر 2007)

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 
cĀmer 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.  



167 

(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
 بیئة ألخرى. تختلف وغیرھا أیضا تختلف مناألطعمة واألشھبة وطبعا ھذه 

 ھل یصح القول إن األزیاء العربیة ھي أزیاء إسالمیة؟

الشعوب تختلف في مآكلھا ومشاربھا ومالبسھا  ،صحیح :یوسف القرضاوي
ھل كل  ،یعني العرب ،القوم الواحد ،حتى البیئة الواحدة، شكّ ، ھذا ال وأزیائھا

زي  ،العربي األزیاء في المغرب ھل األزیاء في مصر زيّ  ،األزیاء ھم واحدة
األزیاء والمآكل تختلف ،األزیاء في بالد الخلیج  

ھناك اختیار :عثمان عثمان  

ثقافة عربیة  ، معنى إن فيولكن ھناك قواسم مشتركة :یوسف القرضاوي
یأكل یبدأ بسم هللا ،كما قلت لك ،یعني المسلم حینما یأكل .إسالمیة  

بسم هللا :عثمان عثمان  

وال لحم  ،ال یأكل لحم الخنزیر ،یأكل خنزیراالمسلم ال  :یوسف القرضاوي
وال توضع الخمر  ،وال یشرب الخمر ،وال ما أھل لغیر هللا بھ ،وال الدم ،المیت

إناء فیھ ذھب  ،وال یأكل في صحیفة من ذھب أو فضة ،على مائدة المسلم
 ،ال .ھناك ضوابط معینة حتى في المأكل والمشرب والملبس ،یعني ،وفضة

نحن نعرف إن في الثقافة الغربیة ھناك  ،فلسفة العري ،یعني ،المسلم ال یقر
ال یقبل  ،اإلسالم ھو ثقافة االحتشام ،وثقافة احتشام ،ھناك ثقافة عري ،العري
  ال یقبل الشذوذ ،العري

)2007أكتوبر  28، "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 العري ”nakenhetskulturen”) 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 al-
Qaradawi med vit överhöghet:  

أنا أقول أصول الثقافة اإلسالمیة ھي عالمیة ألنھا لم ] ...[ :یوسف القرضاوي
تجئ للعرب وحدھم، لیست ثقافة إقلیمیة، لیست ثقافة متعصبة، لیست ثقافة 

 ممیزة بین األجناس أو األلوان، إّن األبیض ضد األسود
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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  ،ا ألنھا ثقافة التسامحلیست ثقافة متعصبة دینی ]...[ :یوسف القرضاوي
 :علیھ الصالة والسالم مروا علیھ بجنازة جنازة واحد میت فقام لھا واقفا فقالوا

 ،ا افرضوا إنھا جنازة،ألیست نفس" :فقال "یا رسول هللا إنھا جنازة یھودي"
الثقافة  .والتعلیل فما أروع الموقف وما أروع التفسیر ؟".مش نفس بشریة
فلیس ھناك فصل بین الدین العالمي  ،ثقافة إنسانیة ،عالمیة اإلسالمیة ثقافة
إحنا ال نرضى  .ثقافات اآلخرین، ال نقصي إحنا ومع ھذا لسنا .والثقافة العالمیة

ألحد أن یقصي ثقافتنا ولكن أیضا ال نرضى أن نقصي ثقافات اآلخرین إال ما 
لعري وثقافة یعني ھناك ثقافة ا .كان منھا مخالفا لقیم اإلیمان واألخالق

ھناك ثقافة  ،ھناك ثقافة الحوار وثقافة الصدام ؟نكون مع أي الثقافتین ؛االحتشام
أن ننحاز إلى  البدّ  ،ھناك ثقافة اإللحاد وثقافة اإلیمان ،حربالالصدام وثقافة ال

... إحدى الثقافات  
)2007أكتوبر  28"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 التفصیالت في ھذا اإلطار. عثمان عثمان
ولكن من التاریخ إلى الواقع، ال نرى فرقاً نوعیاً في الخطاب اإلسالمي الممتد 

 لعقوٍد ماضیة، مع أن التحدیات ربما اختلفت والمسائل تغیّرت، لماذا برأیكم؟

: مشكلة المسلمین بشكٍل عام أنھم لم یكونوا موضوعیین في مد فضل هللامح
دراستھم لنقاط الخالف فیما بینھم وأنھم عاشوا مع التأریخ أكثر مما عاشوا مع 

الواقع، ولم یأخذوا بقول هللا سبحانھ وتعالى {تِْلَك أُّمةٌ قَْد َخَلْت لََھا َما َكَسَبْت 
]. للتاریخ في 141تُْسأَلُوَن َعّما َكانُواْ یَْعَملُوَن} [البقرة/ َولَُكْم ّما َكَسْبتُْم َوالَ 

اإلسالم قاعدة وھي أننا ال نعیش في داخلھ ولكننا نأخذ منھ العبرة والدرس الذي 
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یمكن أن یحتاجھ حاضرنا ولكن المسلمین استغرقوا في التاریخ وتحّركوا في 
ھ ھذه الجھة أو تلك كل خصوصیاتھ وخصوصاً في الجانب السلبي الذي تلتزم

الجھة، وعلى ضوء ھذا عاشوا في تراكماتھ ولم یستطیعوا أن یصلوا إلى ما 
یوّحدھم وھو اإلسالم الرحب الذي یمكن أن یعیشھ المسلمون على أساس كتاب 

 هللا وسنة نبیھ
)2007نوفبر 18"، الحوار اإلسالمي اإلسالمي، "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:  

: والبعض سماحة السید، وصف ھذه الحوارات أو اللقاءات عثمان عثمان
ك إشكالیة في موضوع الحوار اإلسالمي اإلسالمي، أنھ بحوار الطرشان. ھنا

                                                 
44 Al Baqara [2: 141] 
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دائماً تقفز إلى الواجھة ما یُسمى بالمقدّس الدیني أو المقدّس المذھبي، برأیكم 
 سماحة السید ھل ھناك فعالً مقدّس؟

(مقاطعاً): أنا أعتقد أنھ ال مقدّسات في الحوار، وأن الحوار ال  محمد فضل هللا
ناوین وقد كنت أقول على طریقة الطرفة أن هللا حاور بدّ أن ینفتح على كل الع

المالئكة وحاور إبلیس وأن القرآن الكریم حاور. یعني أن هللا في القرآن الكریم 
أدار الحوار مع الكافرین ومع المشركین ومع المنافقین، مّما یعني أنھ لیس 

ور مثالً في ھناك أّي مشكلٍة في أي عنواٍن من عناوین الحوار، تصّور أننا نتحا
أن هللا موجود أو لیس موجود، في أن النبي ھل ھو عاقل أو ھو مجنون، ھل 

ھو ساحر وشاعر أو ھو رسوٌل من قِبل هللا سبحانھ وتعالى؟ إن القرآن ھو الذي 
خلّد لنا ما أثاره المشركون ضد رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ إلى مستوى 

لى ذلك، ھذا یعني أننا نأخذ من ثقافة اتھامھ بالجنون وبالسحر وبالشعر وما إ
القرآن بأنھ ال مقدّسات في الحوار وأننا یمكن أن نتحاور حتى مع المقدّس 

عمق  صفة القداسة أو أنھ ال یملك صفة لندرس ھل یملك ھذا المقدّس، ھل یملك
 القداسة أو ال یملك عمق القداسة؟

)2007 نوفبر 18"، الحوار اإلسالمي اإلسالمي، "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 
al-faqῑh (والیة الفقیھ “den högste rättslärdes förmyndarskap”). 
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 
påpekar för Uthman att några shiitiska lärda tror på wilāyat al-faqῑh ( والیة
 den rättslärdes förmyndarskap”) och andra inte. Fadlallah räknar sig” الفقیھ
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):  

طبعاً نحن، برنامج الشریعة والحیاة ربما ال یتناول الجوانب عثمان عثمان: 
، لننتقل إلى موضوع فقھي، سماحة السید. من اإلشكاالت السیاسیة بشكٍل كبیر

التي تطرحھا والیة الفقیھ، إشكالیة العالقة بین والیة الفقیھ والمواَطنة. كیف 
نفھم أن یكون ولّي الفقیھ إیرانیاً والمقّلدون أن یكونوا مثالً، سعودیون أو عرب 

 ً ؟أو غیر ذلك، السؤال، أال یطرح ھذا األمر إشكاالً وطنیا  

: علینا أن نعرف أن مسألة المرجعیة، سواءاً عند الشیعة محمد فضل هللا
 والسنة، ال تخضع لقومیّة معیّنة. فنحن نجد أن...

(مقاطعاً): نحن ال نتحدّث سماحة السید عن المرجع، نتحدّث عن عثمان عثمان 
 .والیة الفقیھ بالذات

الفقیھ فھي نظریة اجتھادیة، (متابعاً): دقیقة، دقیقة.. أما والیة  محمد فضل هللا
یؤمن بھا بعض علماء الشیعة وال یؤمن بھا البعض اآلخر، ونحن مّمن یتحفّظ 

على ھذه النظریة، من خالل بعض الجوانب في ھذا المجال. لكن علینا أن 
ندرس المسألة دراسة علمیّة، الولي الفقیھ، أساساً، یُنتخب من قِبل مجلس 

تخب من خالل الشعب اإلیراني، في ھذا المجال. الخبراء، ومجلس الخبراء یُن
أما مسألة أن والیة الفقیھ تنفي المواَطنة فنجد أنھا لم تنِف المواطنة بالنسبة 

 لإلیرانیین. تقول ھذا

...(مقاطعاً): أل، المقصود اآلنعثمان عثمان   

(متابعاً): وأما بالنسبة إلى لبنان، فالقضیة ال بدّ أن نعرف  محمد فضل هللا
ریقة والیة الفقیھ في إدارة العالقة مع اللبنانیین الذین یؤمنون بھا. ھناك من ط

یقول _مّمن یؤمن بوالیة الفقیھ_ أن الولي الفقیھ، حسب مصطلحھم، أنھ ال 
یتدّخل في شؤونھم التفصیلیة في ھذا المجال، وإنما یستشیرونھ كما یستشیرون 

لتي قد تتعّلق بالقضیة السیاسیة. أّي مجتھٍد في القضایا الشرعیة االجتھادیة ا
ولذلك نجد أن الذین یؤمنون بوالیة الفقیھ، مثالً، انطلقوا كمواطنین لبنانیین، 
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سواءاً في االنتخابات التي دخلوھا أو في التحالفات التي جرت، فنحن نعرف 
أنھم كانوا في عملیة، في االنتخابات الماضیة، في تحالف مع تیار المستقبل 

التقدمي االشتراكي في ھذا.. وھكذا واجھوا إسرائیل وحّرروا لبنان ومع الحزب 
، ولذلك فإنھم كانوا، لعلّھ، یمثّلون 2006وفي سنة  2000مرتین، في سنة 

.المواَطنة كأفضل ما تكون المواَطنة، ولم تتدّخل والیة الفقیھ في ھذه المسألة  
)2007 برنوف 18"، الحوار اإلسالمي اإلسالمي، "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 al-
faqῑh 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 al-
faqῑh 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 al-
faqῑh 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 
 Sharia och livet, 25 november) (”offentlig maktutövning” الوالیة العامة)



177 

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: 

: نعم، ربما تفتحون الباب أمام المرأة أو غیر المسلم لتولي بعض عثمان عثمان
المناصب في الوالیة العامة. تحدثتم عن موضوع، عن اإلشكالیتین اللتین 

أتحدث عنھما، تحدثتم عن الھیئة، یعني حتى لو كان ھناك ھیئة قضاء، یبقى 
یبقى القرار للرئیس، القرار للرئیس، ألیس كذلك؟ أو حتى على مستوى الدولة 

القرار النھائي، ھذه اإلشكالیة األولى. اإلشكالیة األخرى قد نجد فیھا مخالفة 
 لنصوص الكتاب والُسنة كما یقول البعض

: أتصور لیست ھناك مخالفة للكتاب والُسنة ما دمنا أننا جعلنا طارق البشري
... المرجعیة فیما تصدره الھیئة من قرارات ھو   

(مقاطعاً): أل. في موضوع تولي المرأة منصباً معیناً  عثمان عثمان . 

: ما ھو تولّي المرأة أصلھ أن تكون ذات والیة، لن تكون في طارق البشري
منصبھا كعضو مجلس نیابي، كعضو في محكمة، لن تكون لھا والیة منفردة، 

ھي لیست لھا والیة منفردة، ھي والیتھا، الوالیة للھیئة التي تشارك فیھا، 
یست لھا منفردة، وال لغیرھا منفرداً أیضاً ول . 

یعني ھل یجوز للمرأة أن تكون رئیساً في محكمة؟ عثمان عثمان:   

... طارق البشري: متى كان  

(مقاطعاً): طبعاً عندما أتحدث عن المرأة، أتحدث عن غیر  عثمان عثمان
 المسلم كذلك

منفردةً بھ : نعم، متى كانت لیست لھا سلطة تصدر قراراً طارق البشري
 وحدھا، فھي لیست لھا والیة

)2007نوفمبر 25، "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 
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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 (الجماعیة ”kollektivism”) i 
motsats till ensamstyre, tacaddud (تعدّد ”pluralism”) i motsats till att styra 
genom en enda nämnd”); tawāzun (توازن ”balans”) för att jämna ut 
nämndernas maktbefogenheter; tadāwul (تداول ”rotation”) 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 al-
muḥāsaba (المحاسبة ”redovisningsskyldighet”), 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:     

(مقاطعاً): النظام ھو الذي یحكمعثمان عثمان   

م متابعاً): یكون النظام ھو الذي یحكم والھیئات ھي التي تحكطارق البشري (
 بشروط أربعة أو خمسة. عندي خمس شروط

: باختصارعثمان عثمان . 
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: جماعیة القرار، أن یكون القرار من جماعة ولیس من فرد. طارق البشري
ثاني حاجة تعدد الھیئات التي تصدر القرار وال یصدر من ھیئة محایدة تستبد بھ 

زن بین دون غیرھا، حسب تخصصات مختلفة تقوم بھا یعني. ثالث حاجة التوا
ھذه الھیئات، فال تملك ھیئة إزاء أخرى أن تلغیھا أو أنھا تصادر حقھا في 

التعبیر وفي المشاركة. رابعاً التداول، أن الیبقى أحدٌ في عملھ مستمراً فیھ بدون 
قید زمني، التداول مھم جداً لفصل الوظیفة عن الشخص. خامس حاجة أن یكون 

یالً، یمثل الجماعةھو ممثل، ھو الیعمل عن نفسھ، لیس أص . 

لو أردنا الدخول.. بالعودة إلى العمل المؤسسي، سعادة  عثمان عثمان: 
ل دون حصول فساد أو المستشار، إلى أي مدى ترى العمل المؤسسي یحو

موجوداً؟ یحارب فساداً   

: عندما أضمن الشروط الخمسة التي قلتھا، الجماعیة والتعدد طارق البشري
تمثیل، أنا وضعت أھم قیود ضد الفساد، ألن الفساد ھو والتوازن والتداول وال

 إیھ؟ الفساد ھو تحول الشأن العام إلى شأن خاص، سواء في المال أو غیر المال
)2007نوفبر 25، "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 
muslimska världen shakhṣanat al-sulṭa (شخصنة السلطة ”personifiering av 
makten”) vilket innebär att låta thiqa (ثقة ”förtroende”) för släktingar och 
vänner komma före kafā’a (كفاءة ”kompetens”) vid tillsättandet av 
offentliga tjänster:  

سعادة المستشار، سؤال لربما یطرح نفسھ بقوة ھذه األیام على  عثمان عثمان: 
ة أو حتى غیر اإلسالمیة، یعني نجد أن ھناك سعي مستوى المؤسسات اإلسالمی

من قِبل القائمین على ھذه المؤسسات بتوظیف المعارف، األصحاب، 
األصدقاء، أصحاب القرابة، ربما یُقدمون الثقة على الكفاءة، برأیكم ھل ذلك 

 منسجم مع ثقافة المؤسسات؟
ھنا نجد قضیتین، قضیة الثقة أم الكفاءة؟طارق البشري:   

یعني ھذه مسألة والمسألة األخرى یقدم األصحاب واالصدقاء  ن عثمان:عثما
 .واألھل یعني األقارب

: نعم، نعم، الثقة أم الكفاءة؟ ھذه قضیة تتعلق... یعني نحن طارق البشري
أوصانا القرآن الكریم أن نستعمل القوي األمین، فال بد أن یتوافر الثقة والكفاءة، 

ھي الثقةالقوة ھي الكفاءة واألمانة  . 
(مقاطعاً): { إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمیُن } [القصص/ عثمان عثمان 

26[  
: نعم، ال بُدّ أن نستعمل القوي األمین، یعني ھذه ھي التوصیة طارق البشري

القرآنیة لنا. علینا أن نستخدم.. ولذلك نحن ال نضع الثقة والكفاءة فیما یلي 
ً لتعارض، ال بل ال بد من توافرھما معاً التناقض وا وتجمعھما معا  

(مقاطعاً): وفي حال وِجدَتا في موقع التناقض، ربما...عثمان عثمان   
: مسألة الثقة بالمعنى اللي حضرتك تقصده، تقصد بھا عندما طارق البشري

تتشخصن السلطة، ترید أن تأتي بأصدقاءھا وأصحابھا ورجالھا وأوالدھا 
ھذ األمر... وأقاربھا في  

(مقاطعاً): ولو كانوا ال یملكون الكفاءةعثمان عثمان   
: ده مرض من أمراض الشخصنة، مرض من تحول الشأن العام طارق البشري
 إلى شأن خاص

)2007نوفبر 25، "ثقافة المؤسسات"، الشریعة والحیاة ) 
 
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 al- 
Bushri. 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 

                                                 
45 Al-Qaṣāṣ (Berättelsen) 28:26 
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reglering inte desto mindre bör tolerera kritik som oberoende ulama tar på 
sig att framföra:  

سعادة المستشار ھناك سؤال ربما یحتاج الكثیر من التفصیل، عثمان عثمان: 
المؤسسة التشریعیة في النظام اإلسالمي، كما ھو معلوم، كانت لطبقة الفقھاء 

لسلطة ألن التشریع حسب التصور اإلسالمي � عز وھي خارجة عن إطار ا
وجل والذي یفسره الفقھاء. ماذا ترتب على دمج المؤسسة التشریعیة كجزء من 

 سلطة الدولة
: النظام التشریعي في اإلسالم، أنا افتكر كان شیخنا فضیلة الشیخ طارق البشري

المیة، الفقھ عبد الوھاب خالف، هللا یرحمھ، لّما كان یدرسنا الشریعة اإلس
اإلسالمي، كان یقول لنا، یوجد تشریعات الدرجة األولى في اإلسالم وتشریعات 

الدرجة الثانیة، تشریعات الدرجة األولى ھي القرآن والسّنة، وھي ذات 
 المرجعیة المطلقة

/.../ 
؟(مقاطعاً): والسلطة السیاسیة تمارس دورھا على سلطة التشریععثمان عثمان   
عم، بس ده بأوقات متأخرة من التاریخ اإلسالمي ولیس في : نطارق البشري

 فترات ازدھاره األولى 
: ماذا ترتب على ذلك؟عثمان عثمان  

:  ترتب على ذلك مصادرة الدولة، وھي ھیئة سیاسیة، لسلطة طارق البشري
اإلفتاء. وأیضاً أنا في ھذه ال أقول أن سلطة اإلفتاء وأن المرجعیة اإلسالمیة 

سالم بعیدة عن السیاسة، إنما ال تحتكرھا الدولة، ھذا الذي یجب أن بعیدة عن اإل
یكون مرجعیة كاملة.. اإلسالم لإلفتاء ولسیاساتنا المختلفة، ال یجوز أن یكون 

 حكراً للدولة فقط وال لحزب من األحزاب وحده
: أال تعتقد أیضاً أن ممارسة السلطة السیاسیة، دورھا وتأثیرھا عثمان عثمان

سلطة الدینیة، فقدان لمصداقیة الجانب الدیني أو السلطة الدینیة؟على ال  
: أحیاناً یؤدي إلى ھذا المعنى فعالً، لكن الذي یزّكي العكس، طارق البشري

یعني نجد أقوال أخرى تصدر من آخرین من فقھاء المسلمین، ھناك متحررین 
قیل من قبل، من سلطة الدولة، ویقولون كلمة الحق، موافقة وعدم موافقة لما 

عندنا عدد ضخم من الفقھاء العظام جداً، وفي عھدنا الحاضر یقولون كلمة 
ن دون أن یكون لھم مناصب الحق ویجتمع الناس لالستماع إلیھم في ھذا الشأ

 رسمیة
)2007نوفیر 25، "ثقافة المؤسسات"، الشریعة والحیاة ) 

 
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 العدل ”att 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 al-
islāmiyya (التیارات اإلسالمیة ”de islamiska rörelserna”), al-aḥzāb al-
islāmiyya (األحزاب اإلسالمیة ”de islamiska partierna”) och al ḥaraka l-
islāmiyya (الحركة اإلسالمیة ”den 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 



185 

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
طبعاً اآلن نرى تیارات إسالمیة، أحزاب إسالمیة متعددة، ھذا التعدد ھل 

م أم ال؟یُضعف اإلسالم، ھل یضعف تمثیل اإلسال   
. یعني التعدّد ھو جزء من الرؤیة اٍإلسالمیة، اإلسالم التیجاني عبد القادر

یبیح في تقدیري ثالث مستویات من التعدد، واإلسالم یبدأ بالمستوى العقیدي، 
فھو.. أي أن هللا ال یحب لعباده الكفر، ولكنھ في نفس الوقت ال یجبرھم على 

، إذا شاء أن یختار الكفر فلیختره، فمافي اإلیمان، ال یجبر أحد على اإلیمان
إجبار. ھذا یعني أنھ یوجد تعددیة على المستوى االعتقادي. ثم ھنالك تعددیة 

على المستوى الشرائعي، لكٍل منكم.. جعلنا شرعة ومنھاجاً، أصالً الدین 
واحد ولكن الشرائع تتعدد، فإذن ھذا مستوى ثاني، {ولو شآء هللا لجعلكم أمة 

.} مما یعني أنھ نحن أمم متباینة ومتنوعة، وشرائع متباینة، فھذا واحدة..
مستوى. یوجد مستوى ثالث، تعدد في داخل الشریعة الواحدة حتى، الذي ھو 

تعدد مذھبي، وھذا ما انتجتھ الخبرة اإلسالمیة، أنھ عندنا مذاھب متنوعة، 
نتفق في أصول الشریعة، نتفق في أصول الدین، ونختلف في بعض 

فریعات المذھبیة. ھذا التعدد، في تقدیري، یُثري العمل االسالمي ویثري الت
الحراك اإلسالمي، ویجعل المجتمع اإلسالمي مجتمع مفتوح، ومجتمع قابل 

48، أعتقد أن اإلیجابیات تطغى للتجدد وقابل للتطور. إذا كان في سلبیات

 على السلبیات في ھذا المجال
)2007دسمبر 2سالم"، ، "إلسالمیون واإلالشریعة 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 
49 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 عقیدة (caqīda, 
“doktrin”) samt en sharia medan umma, حضارة (haḍāra, ”civilisation”) 
och دار اإلسالم (dār al-islām, ”islams boning”) däremot tolererar 
åsiktsmässig mångfald (Sharia och livet, 2 december 2007):  

: المفكر الدكتور محمد عمارة یقول كالماً دكتور.. إن اإلسالم منذ عثمان عثمان
وتاریخ، جمع األمة على خمسة جوامع. ربما ھذه من تحول إلى حضارة وأمة 

ضوابط التعدد، وحدة العقیدة، وھذه ال تعددیة فیھا، وحدة الشریعة وال تعددیة 
فیھا أیضاً، وحدة األمة، وحدة الحضارة، ووحدة دار اإلسالمي وفي إطارھا 

تكون ھناك تعددیة ویكون ھناك تنوع واختالف. ولكن دكتور، یعني لو أردنا 
ن ننطلق إلى موضوع التعدد إلى األحزاب، ھل یمكن أن نرى حزباً إسالمیاً أ

 معیناً یدّعي تمثیل اإلسالم دون سائر األحزاب أو تیاراً دون سائر التیارات؟
)2007دسمبر 2"إلسالمیون واإلسالم"، ، 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:  

ھل ما تقولھ دكتور ینطبق على واقع الحركة اإلسالمیة في ھذه عثمان عثمان: 
 األیام؟

: الحركة اإلسالمیة، أنا في تقدیري، تتھرب من أن تلتزم التیجاني عبد القادر
بمذھب واضح، سواء كان مذھب في الفقھ أو مذھب في السیاسة، وھذه مشكلة. 

ضوعیة، باعتبار أنھ نحن في طبعاً التھرب من المذھب كانت لھ أسباب مو
خبرتنا اإلسالمیة، المذاھب تحّولت إلى عصبیات وتحولت إلى تفریق بین 
المؤمنین فلذلك نفر كثیر من المصلحین من االلتزام المذھبي. لكن، طبعاً 
التعصب مرفوض، ولكن ال ینبغي أن یُلغَى المذھب مع التعصب، فنلغي 

ولكن نُبقي على المذھب التعصب، نتخلص من التعصب، نتخلى عنھ،  
: السؤل الذي أرید أن أطرحھ دكتور، موضوع الحركة اإلسالمیة عثمان عثمان

وتطابقھا مع ما قلت من حیث المرجعیة، ھل ھي مرجعیة منظومة قیم ومبادئ 
  وأفكار؟ أم أصبحت مرجعیة أشخاص؟ أتكلم واقعیاً 

ي كثیر من الحركات : واقعیاً، بكل أسف، الذي أالحظھ فالتیجاني عبد القادر
اإلسالمیة، أن المرجعیة أصبحت مرجعیة أشخاص، شخصیات قیادیة لدیھا 

كاریزما معینة، أو لدیھا وجود فاعل في الحركة السیاسیة، وأكسبھ یعني شيء 
  كبیر من االحترام...

: طبعاً ھذه إشكالیة كبیرة، لماذا ھذه اإلشكالیة؟عثمان عثمان  
و اإلشكالیة طبعاً، أنت إذا تخلیت عن المذھب فسوف : ما ھالتیجاني عبد القادر

یبرز الشخص. أول ما نقول نحن ماعندنا مذھب فقھي ولیس لنا مذھب سیاسي 
فإذاً المرجعیة تبدو ھي األشخاص، لكن اإلشكال ھنا أننا نحن ال نعرف 

الشخص ھو یتخذ قرارات خطیرة، ویتخذ ترجیحات، وتقدیر مصالح، على أي 
؟ فإذا تخلت الحركة اإلسالمیة لزعیمھا أو لشیخھا بأن یقوم بمثل أساس قام بھذا

.ھذا، فتكون ھذه ھي مشكلتھا، وھذه مشكلة حقیقة  
)2007دسمبر 2، "إلسالمیون واإلسالم"، الشریعة والحیاة ) 

 
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:     

: إنما سألت ھذا السؤال حتى أصل إلى أمر آخر یعني، ما أسباب عثمان عثمان
نجاح حزب العدالة والتنمیة في تركیا، بینما لم نجد ھذا النجاح عند الحركة 

یة؟اإلسالمیة في المجتمعات العرب  
اح حزب التنمیة في تركیا : أنا أعتقد أن واحد من أسباب نجالتیجاني عبد القادر

في استمرارھا، نفس ما ذكرناه سابقاً، أنھ لم یحدث بینھم وبین العمق  أنھ ھو
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الشعبي والجمھور الشعبي، لم یحصل بینھم انقطاع مع الحزب، ففیھ تواصل 
حركة الصوفیة العادیة، التدین من خالل الفعالیات الشعبیة من خالل حتى ال

الشعبي الذي نسمیھ، فحزب العدالة یعني لھ جذور في العمق الشعبي التركي، 
رغم وجود العلمانیة الطاغیة في فترات كثیرة من الحیاة، فھذا یعني أكسبھ 

. الشيء الثاني، یعني ھو مش مجرد حزب شكلي، وإنما حزب لھ أعماقشیئاً، 
ب العدالة بقضیة العدالة وبقضیة التنمیة االجتماعیة أنا أعتقد أن اھتمام حز

والتنمیة االقتصادیة، ھذه أمور مھمة جداً ألنھ طبعاً، یعني في المجتمع الحدیث، 
الحدیث المجرد عن المثل وعن الشعارات ال یغني شيء، وإنما الناس یحتاجون 

ا أعتقد أنھم أن ھذه المثل تحّول إلى برامج عملیة في واقع الناس المعیشي. فأن
أصابوا في ھذا المجال، وّجھوا اھتمام ُمرّكز وعلمي مبرمج دقیق إلى مسألة 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، واالھتمام بصغار المنتجین وبصغار 
المزارعین وبصغار التجار، بالشرائح الضعیفة في المجتمع، وھذا تحالف 

تركیةاستراتیجي أفادھم أیّما إفادة في المجتمعات ال  
: بینما في المجتمع العربي تعتبر أنھ ال یوجد مثل ھذه التخطیط عثمان عثمان

 والعمل؟
نعم، أعتقد أن الخطأ الذي وقعت فیھ الحركة اإلسالمیة التیجاني عبد القادر: 

في المجمعات العربیة، ھي أنھا لم تحرص على التواصل مع الجمھور 
بقضایھا وبمصالحھا التنظیمیة  العریض، اكتفت بتنظیم ھرمي مغلق، وانشغلت

والفئویة إلى آخره، وأصبحت حركة صفویة فعالً. یضاف إلى ذلك أن معظم 
... الحركات اإلسالمیة في العالم العربي واإلسالمي تتوّجس من التدین الشعبي  

)2007دسمبر 2، "إلسالمیون واإلسالم"، 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 سلمي (iṭār 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 inte-
religiösa 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 سالح (silāḥ, ”vapen”) och سلمي (silmῑ, ”fredlig”) 
upprepas flera gånger i al-Tijanis svar som visar ett klart avståndstagande 
från det förra och ett bestämt omfamnande av det senare: 

: طیب دكتور یعني إذاً االستنساخ، استنساخ حزب العدالة عثمان عثمان
في البلدان العربیة، شيء ممكن وربما نشھده في القریب العاجل؟ لو والتنمیة 

أردت أن أتحدث بموضوع، كذلك، یتصل بھذا األمر، عن موضوع العمل 
اإلسالمي أو موضوع األحزاب أو العمل السیاسي، الذي یضم في داخلھ 

 إسالمیین وغیر مسلمین، ما وجھة النظر تجاه ھذا الموضوع؟
: ھذه طبعاً تعود بنا إلى قضیة التعدد، التي تحدثنا عنھا قبل رالتیجاني عبد القاد

قلیل، فطبعاً التعدد یعني المغایرة، طبیعي في البرنامج، و یعني التناقض في 
بعض األحیان، لكن ھذه المسألة یمكن استدراكھا بترتیب القوى السیاسیة ترتیب 

مثالً المجموعات  یتسق مع البرنامج اإلسالمي. كیف یكون ذلك؟ أنھ لو أخذت
العلمانیة، یعني المجموعات العلمانیة لیست كتلة واحدة، أو المجموعات القومیة 
یعني لیست كتلة واحدة، فقد تحمل برنامج مناقض للبرنامج اإلسالمي، لكن ھذا 

التناقض یكون مجرد تناقض ثانوي وسلمي، في اإلطار السلمي، فھذا، أنا في 
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المیة أن تقبلھ وأن تتعامل معھ، كل من یحمل تقدیري، ینبغى للحركات اإلس
تناقض ثانوي في إطار سلمي، یمكن التعامل معھ وال إشكال في ذلك. لكن قد 

یكون التناقض مش ثانوي، تناقض رئیسي لكن أیضاً تناقض سلمي، فھذا أیضاً 
  یمكن التعامل معھ

: حتى لو كان تناقض عقَدي؟عثمان عثمان  
ى ولو كان تناقض عقدي، طالما أنھ یقبل الحوار ویقبل : حتالتیجاني عبد القادر

 النقاش، فیمكن أن المجتمع السیاسي یحتملھ ویتعامل معھ
: ولكن ھذا الذي یحمل مشروعاً أو فكراً عقدیاً، أو عقیدة مخالفة عثمان عثمان

 لعقیدة اإلسالم، ھو یسعى من خالل عملھ السیاسي للوصول إلى سدة الحكم؟
: نعم، ال بأس في ذلك، فنفتح لھ حریة الرأي، ونفتح لھ لقادرالتیجاني عبد ا

حریة التنظیم، ونستمع لھ، فمن یدریك لعلّنا أیضاً نكسبھ أیضاً لصالح اإلسالم، 
فلیس یعني فیھ إنسان یكون مصمت... لكن اإلشكال الوحید ھو في حالة أن 

لى عقیدتھ یتحول التناقض الرئیسي ھذا إلى حمل السالح، وإجبار اآلخرین ع
ھذه، ھذا طبعاً ال یمكن في أي مجتمع، سواء كان مجتمع مسلم أو غیر مسلم، ال 
یُسمح بھ. یعني من حمل السالح ویرید أن یجبر الناس على اعتقاده، فخرج من 

إطار المجتمع السیاسي السلمي، لكن أي مجموعة سیاسیة أخرى حتى ولو 
عد العمل السلمي المدني فھذه یمكن كانت مخالفة في االعتقاد لكنھا تقبل في قوا

التعامل معھا بصورة طبیعیة وال حساسیة فیھا وال حرج من الدین وال حرج 
 من الشریعة بتقدیري طبعا

)2007دسمبر 2، "إلسالمیون واإلسالم"، 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 inte-
muslimer. 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 OCH SOCIOKULTURELL 
PRAKTIK 

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 



194 

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 V-
format 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 

                                                 
50 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” (السالم علیكم ورحمة هللا 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 arabisk-
muslimska.  

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 Middle East Broadcast Corporation 
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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 TV-
skärmen 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. 
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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 al-
mughālūn (المغالون “de 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). 
 

                                                 
52 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 (علم ”religiös 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 al-
mustaghribūn, 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 al-
Hallaj indirekt genom att ställa sig bakom Ibn Taymiyyas 
påstående om att shayāṭīn (شیاطین ”onda 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 سب ”förolämpningen 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 historisk-
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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 inte-
muslimer. 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 al-
Qaradawi 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 al-
Qaradawi 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 وتكفیري) i 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 självbilden: kritik och 
självhävdelse 

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 (مرجعیة ”[religiös] 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 (اِْحتِشام ”anständig”) (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 al-
Bushri 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 
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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.  

 
  
 

  



217 

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 1800-
talet 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 ( بمذاھ  
”rättsskolorna”). Det är viktigt, menar al-Qaradawi, att hitta en medelväg 
mellan taqlῑd (تقلید ”tradition”) och tajdῑd (تجدید ”förnyelse”), 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 
 .(Guds medfödda gåvor”, Sharia och livet, 7 juni 2006” فطرة هللا في خلقھ)
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 TV-
sänd 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 TV-
program 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 al-
Jazira 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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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. 
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 الشباب والتدیّن
al-Shabāb wa l-

tadayyun 
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Olika typer av religiositet och 
skillnaden mellan religiositet och 
religion  

أنماط التدیّن والفرق بینھ 
 وبین الدّین

Anmāṭ al-tadayyun 
wa l-farq baynah 
wa-bayn al-dῑn 

Moderation i form och innehåll i 
religiositeten: 

 

اإلعتدال في التدین شكالً 
 ومضموناً 

al-Ictidāl fῑ l-
tadayyun shaklan 

wa-maḍmūnan 

Religiositet mellan lust och lidande 

 التدین بین اللذّة والمشقّةً 

al-Tadayyun bayn 
al-lidhdha wa l-

mashaqqa 

Tittarnas medverkan 
ركات المشاھدینمشا  

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

Valda 
Publikatione

r 

 (uå) (”Vår väg till hjärtan”) طریقنا الى القلوب
 :Fitna”) الفتنة: معناھا والحكمة منھا في ضوء الكتاب والسنة
dess betydelse och lärdom i ljuset av Koranen och 
sunna”), 2003 

Datum  2 september 2007 
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folktro 
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 ومعتقدات الناس

al-Shayṭān bayn al-
Qur’ān wa-

muctaqadāt al-nās  

Undertitel 

Djävulen, hans natur och 
visdomen bakom skapandet av 
honom  

 الشیطان وطبیعتھ وحكمة ُخلقھ

al-Shayṭān wa-ṭabῑcatuh 
wa-ḥikmat khulqih 

Djävulens svaghet och hans 
förmåga att fresta människorna 

ضعف الشیطان وقدرتھ على 
 إغواء البشر

Ḍucf al-shayṭān wa-
qudratuh calā ighwā’ al-

bashar 

Att binda djävularna under 
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 تقیید الشیاطین في رمضان

Ṭaqyῑd al-shayāṭῑn fῑ 
ramaḍān 

Sätten att frigöra sig från 
Djävulens hemsökelser 

وسائل التخّلص من وساویس 
 الشیطان
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عمر األشقر  (Omar al-Ashqar): Före detta dekanus 
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 Fastan enligt Koranen”) الصوم في ضوء الكتاب والسنة
och sunna”), 2015. 
 Serien om”) سلسلة العقیدة في ضوء الكتاب والسنة
doktrinen enligt Koranen och sunna”), 2014 
 Tolkningens faror och”) التأویل: خطورتھ وآثاره
följder”), 2012 

Datum  9 september 2007  

 
Avsnitt 3 http://www.aljazeera.net/programs/pages/05f16cef-035c-
4a0a-8fbf-5aae7f25716f  

Titel Muslimens liv under 
ramadan 

 حیاة المسلم في رمضان
Ḥayāt al-muslim fῑ 

ramaḍān 

Undertitel 

Meningen och syftet med fastan 
under ramadan  

 صوم رمضان ومعناه ومقاصده

Ṣawm ramaḍān wa-
macnāh wa-maqāṣiḍuh 

Ramadan som skola som man 
kan dra nytt av 

 مدرسة رمضان واإلستفادة منھا

Madrasat ramaḍān wa-
al-istifāda minhā 

Tittarnas medverkan 
 مشاركات المشاھدین

Mushārakāt al-
mushāhidῑn 

Fromhet som frukten av fastan 
under ramadan  التقوى كثمرة لصیام رمضان 
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al-Taqwā ka-thamara li-
ṣiyām ramaḍān 

Gäst  عبد المعز حریز Abdel Muizz Hariz: Professor i 
islamisk jurisprudens, fiqh.   

Valda 
Publikationer 

 مباحث نقد متن خبر الواحد عند األصولیین
(”Utredningskritik av en avskild hadithreferens 
hos fundamentalisterna”, 2008. Doha: Qatars 
universitet  
 2005 ,(”Fiqhs grunder”) أصول الفقھ

Datum  16 september 2007  

 
Avsnitt 4 http://www.aljazeera.net/programs/pages/a42b3c43-
364e-4de4-b905-3bc7a12ea0b9  

Titel Fastans rättsregler 
 الصیام وفقھھ

al-Ṣiyām wa-fiqhuh 

Undertitel 

Fastans historia mellan övriga 
religioner och islam  

تاریخ الصوم بین الدیانات 
 المختلفة واإلسالم

Tārῑkh al-ṣawm bayn al-
diyānāt al-mukhtalifa wa 

l-islām 

Fastans förutsättningar och vad 
som är tillåtet när man bryter 
fastan 

 شروط الصیام ومبیحات الفطر

Shurūṭ al-ṣiyām wa-
mabῑḥāt al-fiṭr 

Fastans rättsliga bestämmelser 
 األحكام الفقھیّة للصیام

al-Aḥkām al-fiqhiyya lil-
ṣiyām 

Gäst  بسام عجك (Bassam Ajk): Dekanus för Dacwa-
fakulteten, Damaskus. 
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Valda 
Publikationer 

الحوار اإلسالمي المسیحي: المبادئ، التاریخ، الموضوعات، 
 :Den islamisk-kristna dialogen”) األھداف
principerna, historien, ämnena och målen”), 1998. 
Damaskus: Dar Qutaiba. 

Datum  23 september 2007  

 
Avsnitt 5 http://www.aljazeera.net/programs/pages/9ba96a17-
0909-4a5b-a53b-0b6c863cf186  

Titel Takfirs fitna (del 1) 
1لتكفیر، الجزء فتنة ا  

Fitnat al-takfῑr, 
al-jiz’ 1 

Undertitel 

Trons grunder och otrohetens mening 
och attribut  

أصول اإلیمان 
 والكفرومعناه وصفاتھ

Uṣūl al-ῑmān wa l-
kufr wa-macnāh wa-

ṣifātuh 

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

التكفیر وظوابطھ وأسباب 
 الوقوع في فتنتھ

al-Takfῑr wa-
ẓawābiṭuh wa-asbāb 
al-wuqūc fῑ fitnatih 

Textutläggning och takfirs fitna  

تأویل النصوص وفتنة 
 التكفیر

Ta’wῑl al-nuṣūṣ wa-
fitnat al-takfῑr 

 

Metoder för att avhålla sig från takfirs 
fitna 

سبل اإلعتصام من فتنة 
 التكفیر

Subul al-ictiṣam 
min fitnat al-takfῑr 
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Gäst   یوسف القرضاوي (Yusuf al-Qaradawi): Predikant och 
skriftlärd. www.qaradawi.net  

Valda 
publikatio

ner 

 Högmodfenomenet inom”) ظاھرة الغلو في التكفیر
takfir”), 3 uppl., 1990. 
لوسطیة ودور اإلسالم في ابرازھاا   (”Wasatiyya och islams 
roll i att visa det”), 2006. 
http://www.qaradawi.net/new/component/content/a
rticle/304-2014-01-26-18-24-13/2014-01-26-18-
59-19/4783-  

Datum  30 september 2007  

 
Avsnitt 6 http://www.aljazeera.net/programs/pages/8fdad457-eac1-
4af9-87f8-00048798b3cc  

Titel Takfirs fitna (del 2) 
2فتنة التكفیر، الجزء   

Fitnat al-takfῑr, al-
jiz’ 2 

Undertitel 

Konsekvenserna av högmod som 
fenomen inom takfir  

تداعیات ظاھرة الغلو في 
 التكفیر

Tadāciyāt ẓāhirat al-
ghuluw fῑ l-takfῑr 

Vikten av att vara försiktig vid 
takfir 

 ضرورة الحرص عند التكفیر

Ḍarūrat al-ḥurṣ cind al-
takfῑr 

Gäst se ovan 

Vald 
publikationer se ovan 

Datum  7 oktober 2007  
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Avsnitt 7 http://www.aljazeera.net/programs/pages/72ea65ab-
2625-4669-afb6-57359af08cb6  

Titel Ceremonierna kring Eid 
 شعائر العید

Shacā’ir al-cῑd 

Undertitel 

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

اإلطمئنان لقبول العبادات 
 وسبل جبر التقصیر

al-Iṭmi’nān li-qubūl 
al-cibādāt wa-subul 

jabr al-taqsῑr 

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

زكاة الفطر وشروطھا 
 وفرحة العید وآدابھا

Zakāt al-fiṭr wa-
shurūṭuhā wa-farḥat 
al-cῑd wa-’ādābuha 

Månaden shawwāls sexdagars fasta 

 صیام السّت من شوال

Ṣiyām al-sitt min 
shawwāl 

Gäst 

عبد السالم البسیوني  (Abd 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 

Valda 
publikatione

r 

 ,(uå) ,(”Uttorkningen av källorna”) تجفیف المنابع
inkl. ett förord av Yusuf al Qaradawi 
http://www.qaradawi.net/new/articles/5370-
2011-12-13-01-54-51   

Datum  14 oktober 2007  

 
Avsnitt 8 http://www.aljazeera.net/programs/pages/0d951764-
6483-4459-9734-9f29c9146332  
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Titel Identitetens diskurs 
طاب الھویةخ  

Khiṭāb al-hawiyya 

Undertitel 

Identiteten, dess betydelse 
och de faror som omringar 
den   

 الھویة وأھّمیتھا والمخاطرحولھا

al-Hawiyya wa-
ahammiyatuhā wa l-

makhāṭir ḥawlahā 

Identiteten och den andre 
enligt den islamiska 
sharialagen 

في الشریعة اإلسالمیةالھویة واآلخر   

al-Hawiyya wa-al-ākhar fῑ 
al-sharῑca al-islāmiyya 

Tittarnas medverkan 
 مشاركات المشاھدین

Mushārakāt al-mushāhidῑn 

Gäst 

 Islamisk tänkare :(Muhammad Imara) محمد عمارة
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) 

Valda 
publikationer 

الدیني بین التجدید اإلسالمي والتبدیل األمریكي الخطاب  (”Den 
religiösa diskursen mellan den islamiska 
förnyelsen och det amerikanska [åsikts]bytet), 
إلسالم والسیاسةا 2004  (”Islam och politiken”), 2006;  
 Det nya angreppet på“) الغارة الجدیدة على اإلسالم
islam”) 2007. 

Datum  21 oktober 2007  

 
Avsnitt 9 http://www.aljazeera.net/programs/pages/b1077f04-cff5-
4f8f-983e-f894ff0a05c1  

Titel Religion och kultur 
 الدین والثقافة

al-Dῑn wa l-thaqāfa 
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Undertitel 

Betydelsen av kulturen och 
religionens koncept 

 معنى الثقافة ومفھوم الدین

Macnā al-thaqāfa wa-
mafhūm al-dῑn 

Den islamiska kulturen och 
dess ställning bland andra 
kulturer 

الثقافة اإلسالمیة وموقعھا من 
 الثقافات األخرى

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

thaqāfāt al-ukhrā 

Gäst Yusuf al-Qaradawi (se ovan) 

Valda 
publikationer se  ovan 

Datum  28 oktober 2007  

 
Avsnitt 10 http://www.aljazeera.net/programs/pages/fb887892-
7ec8-4e84-b43e-9be39319fe75  

Titel 
Det osynliga och 
vetenskapen om 

framtiden 

 الغیب وعلم المستقبل
al-Ghayb wa-cilm al-

mustaqbal 

Undertitel 
Vidden av muslimernas 
medvetenhet om de 
vetenskaper som förutsäger 
framtiden 

إدراك المسلمین علم مدى 
 المستقبلیّات

Madā idrāk al-muslimῑn 
cilm al-mustaqbaliyyāt 

 
Vidden av muslimernas 
möjligheter att påverka sin 
framtid 

مدى إمكانیات تأثّیر المسلمین في 
 مستقبلھم

Madā imkānῑyat ta’thīr al-
muslimῑn fῑ mustaqbalihim 

Gäst Yusuf al-Qaradawi (se ovan) 

Valda 
publikationer se ovan 



256 

Datum  4 november 2007  

 
Avsnitt 11 http://www.aljazeera.net/programs/pages/40ae2775-
e1bf-4693-819f-4d275edb1059  

Titel Det islamiska politiska 
arbetet 

العمل اإلسالمي 
 السیاسي

al-cAmal al-islāmῑ 
l-siyāsῑ 

Undertitel 

Det politiska arbetet och dess 
villkor  

 العمل السیاسي وشروطھ

al-cAmal al-siyāsῑ 
wa-shurūṭuh 

Fiqhs problem med det politiska 
arbetet 

مشكلة الفقھ مع العمل 
 السیاسي

Mushkilat al-fiqh 
maca l-camal al-siyāsῑ 

Den islamiska rörelsen mellan 
regionalism och internationalism  

الحركة اإلسالمیة بین 
 القطریة والعالمیة

al-Ḥaraka l-islāmiyya 
bayn al-qiṭriyya wa l-

cālamiyya 

Det islamiska politiska arbetets 
verklighet och dess utsikter  

واقع العمل السیاسي 
إلسالمي وآفاقھا  

Wāqic al-camal al-
siyāsῑ l-islāmῑ wa-

āfāquh 

Gäst 

 Islamisk tänkare och :(Mounir Shafiq) منیر شفیق
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)   

Valda 
publikationer 

Turkey’s Justice and Development Party through 
Arab Eyes, Insight Turkey, Vol. 11, No. 1, 2009, 
pp. 33-41 
 Islam i kampen om”) اإلسالم في معركة الحضارة
civilisation”) (uå). 
http://almawqef.com/IMG/pdf/1m.pdf  
 Demokrati och”) الدیمقراطیة والعلمانیة في التجربة الغربیة
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/3bcd728e-
f2bc-489f-9374-50c6f4a4c086  

Titel Den inomislamiska 
dialogen 

الحوار اإلسالمي 
 اإلسالمي

al-Ḥiwār al-islāmῑ 
l-islāmῑ 

Undertitel 

Relationerna mellan sunni- och 
shiamuslimer ur ett historiskt 
perspektiv  

 العالقات السنیة الشیعیة تاریخیّا

al-cilāqāt al-sunniyya 
al-shῑciyya tārῑkhiyyan 

Om metoden och ämnet 
 حول المنھج والموضوع

Ḥawl al-manhaj wa l-
mawḍūc 

Dialogens problematik 
یّات الحوارإشكال  

Ishkāliyyāt fῑ l-ḥiwār 

Den irakiska krisens påverkan تأثیرات األزمة العراقیة 
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Ta’thῑrāt al-azma l-
cirāqiyya 

Irans roll i relationerna mellan 
sunni- och shiamuslimer 

دور إیران في العالقات السنیة 
 الشیعیة

Dawr Irān fῑ l-cilāqāt al-
sunniyya l-shῑciyya 

Gäst 

محمد فضل هللا  (Muhammad 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:  

Valda 
publikationer 

Islam: The Religion of Dialogue, 2003. (övers. 
Najim al-Khafagi ). Beirut: dar Almalak 

أمیركا وروایة اإلرھاب العالمي –المدّنس والمقدّس   (”Det 
profana och sakrala: Amerika och utsagan om den 
globala terrorismen”), 2003. Beirut: Riyad El-
Rayyes 
 Dialog utan”) الحوار بال شروط: تمرد على ثقافة الخوف
villkor: en resning mot skräckkulturen”), 1998. 
Beirut: dar Almalak 

 Datum  18 november 2007  

 
Avsnitt 13 http://www.aljazeera.net/programs/pages/3b0ccf15-
ce13-4ffa-9b34-1f2cf708b1ab  

Titel Institutionskulturen  
 ثقافة المؤسسات
Thaqāfat al-
mu’assasāt 
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Undertitel 

Institutionskulturen i våra 
samhällen  

 ثقافة المؤسسات في مجتمعاتنا

Thaqāfat al-mu’assasāt 
fῑ mujtamacātinā 

 Att anförtro inte-muslimer och 
kvinnor offentliga ämbeten 

تولیة غیر المسلم والمرأة 
 الوالیة العامة

Tawliyat ghayr al-
muslim wa l-mar’a l-

wilāya al-cāma 

Det institutionella arbetets roll i 
korruptionsbekämpningen 

دور العمل المؤسساتي في 
فحة الفسادمكا  

Dawr al-camal al-
mu’assasātῑ fῑ 

mukāfaḥat al-fasād 

Institutionerna i den islamiska 
historien 

المؤسسات في التاریخ 
 اإلسالمي

al-Mu’assasāt fῑ l-
tārῑkh al-islāmῑ 

De moderna religiösa 
insitutionerna 

 المؤسسات الدینیة الحدیثة

al-Mu’assasāt al-
dῑniyya l-ḥadῑtha 

Gäst 
 Jurist, islamisk :(Tariq al-Bushri) طارق البشري
tänkare och historiker från Egypten. 
https://ar.wikipedia.org/wiki (entry: طارق البشري) 

Valda 
publikationer 

 Mot en grundläggande rörelse”) نحو تیار أساسي لألمة
för umma”), 2011. 

العروبة وم بین واإلسال   (”Mellan islam och arabism”), 
del I & II, 1988. 

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

Datum  25 november 2007  
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Avsnitt 14 http://www.aljazeera.net/programs/pages/d9ca51d9-
d50b-4166-9659-3eab6bc9ae99  

Titel Islamisterna och islam 
 اإلسالمیون واإلسالم

al-Islāmiyyūn wa-l-
islām 

Undertitel 

Det politiska tänkandets 
grunder i Koranen  

 أصول الفكر السیاسي في القرآن

Uṣūl al-fikr al-siyāsῑ fῑ l-
qur’ān 

Pluralismen ur ett islamiskt 
perspektiv 

 التعددیة حسب الرؤیا اإلسالمیة

al-Tacaddudiyya ḥasab al-
ru’yā l-islāmiyya 

Den arabisk-muslimska 
erfarenheten jämfört med den 
turkiska  

التجربة اإلسالمیة العربیة والتجربة 
 التركیة

al-Tajriba l-islāmiyya l-
carabiyya wa l-tajriba l-

turkiyya 

De arabisk-muslimska 
skiljaktigheterna och dess 
utvecklingsutsikter  

تباین الحركات اإلسالمیة العربیة 
 وآفاق تطّورھا

Tabāyun al-ḥarakāt al-
islāmiyya al-carabiyya wa-

āfāq taṭawwurihā 

Gäst 

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

Valda 
publikationer 

 Koranen och den politiska”) القرآن وفلسفة السیاسة
filosofin”), 2007 

القرآن المّكي أصول الفكر السیاسي في  (”Grunderna för det 
politiska tänkandet i de meckanska [surorna] i 
Koranen”), 1995. 
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Datum  2 december 2007  
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