Islam

Forfatter:
Fie Sørensen
Tunie Larsen

Islam
Fagbegreber og svære ord
Allah
Gud
Muhammed
Allahs profet; Analfabet
Koranen
Deres hellige bog
Imam
En skriftlærd (præst) - (shia islam)
Ayatollah
Skriftklog leder i stedet for en imam, (En slags vikar)
Kalif
Imam - (sunni islam)
Sheik
Religiøs leder
Ibrahim
Den første troende
Jibril
Abraham, ærkeengel og Allahs budbringer
Taliban
Student
Al Qaeda
Fundamentalistisk bevægelse (Osama Bin Laden)
Mekka
Bønnen rettes mod denne by, hvor Kaba’en står i
Medina
Jerusalem
Sharia
Vejen til vandhullet - (frelsen)
Hadith
Samling af skrifter om Profeten Muhammeds handlinger.
→ Består af Isnad og Matn.
Isnad
Navnekode; skal kunne spores tilbage via navne
Matn
Brødteksten/budskabet
Qiyas
Analogi
→ Sammenligninger med noget der allerede eksisterer.
Enighed med retslærde fx. alkohol er forbudt
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Sharia lov skoler
● Hanbali → Konservativ → Saudi Arabien = Koranen har stor indflydelse på
samfundet. (du får din hånd hugget af, som det står i koranen)
● Hanafi → Egypten, Tyrkiet osv. = Koranen har mindre indflydelse på samfundet. (Du
kommer i fængsel, fordi man fjerner din hånd fra markedet)
● Shafi → Østafrika, Indonesien blandet indflydelse
● Maliki → Nordafrika → Mindre indflydelse
● Jaafari → Iran
- I nogle lande bestemmer Sharia alt fx. Saudi Arabien, Iran osv.

Mekka og Kaba’en
●

-

Kaba’en ligger i Mekka.
○ Kaba’en blev bygget af Ibrahim (Kaldet Abraham i alle andre religioner), med
Guds (Allah i islam) hjælp.
○ Kaba’en er teoretisk Islams Axis Mundi → Verdens centrum.
Axis Mundi kan bruges i flere religioner om verdens centrum.
Det betyder ”det vigtigste sted”.

Koranen
Guds åbenbarede ord → Åbenbaret til Muhammed via Gabriel = Jibril (Arabisk ord for
Gabriel).
Udspringer af jødisk og kristen tradition = synkretisme.

De 5 søjler
Søjle 1 - trosbekendelsen (=Shahada)
Et vers der understreger deres tilhørsforhold til Allah og Muhammeds position som Allahs
sendebud.
● Den nyfødte får hvisket trosbekendelsen ind i højre øre.
○ Hermed er vedkommende en del af det muslimske samfund
● Bruges også som indledning til bøn
● Når man skal konvertere til islam, bruges trosbekendelsen også
● Udføres foran to mandlige muslimske vidner foran en imam (præst)
● Muezzinen, den lærde, er udpeget til at kalde til bøn fra Minareten (tårnet)
● Trosbekendelse;
○ “Der er ingen andre guder og Muhammed er hans sendebud. Jeg bekender, at
der ingen gud er foruden Allah, og Muhammed er hans profet”
● Shia-muslimerne nævner også Ali i deres trosbekendelse
● Den bruges ved de daglige bønner (5x om dagen), ved fødslen, ved konvertering, og
døden.
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●
●
●

Den er vigtig, fordi det betyder meget for dem, at der kun er én Gud
Den er vigtig til indvielsen til deres fællesskab (konvertering)
Det er den vigtigste søjle, fordi den er grundlæggende for de andre.

Søjle 2 - Tidebønnen
●

●

●
●
●

●
●
●

De 5 daglige bønner, som skal afvikles når moskeens minareter kalder til bøn.
○ Tidlig morgen
○ Formiddagen
○ Eftermiddagen
○ Aften
○ Nat
■ Bønnen er altid rettet mod Mekka
Inden bøn skal der foretages en rituel afvaskning, af hænderne, nedre del af armene,
fødderne, munden og næsesvælget.
○ Er der ikke vand i nærheden, benyttes sand i stedet
Bønnen kan afvikles hvor som helst, men hvis det ikke sker i en moske, skal det ske i
et rum med bedetæppe, hvor ansigtet er vendt mod kaba’en i Mekka.
Muslimer opfordres til at udføre bønnen fredag over middag sammen med andre
Den vigtigste bøn er fredagsbønnen, som adskiller sig fra ugens andre tidebønner,
pga. talen (Khutba), som imamen afholder forud for selve bønnen.
Derefter må den enkelte muslim selv foretage individuelle bønner.
Bønnen indeholder altid et budskab
Fredagsbønnen er den vigtigste, da den bliver ledet af en imam
(Eller en som resten af personerne anser for at have styr på tingene)
Alle elementerne er vigtige i forhold til tidebønnens korrekte udførelse, fordi man
træder ind i en hellig verden, når man sætter sig på tæppet.

Søjle 3 - Almisse (Velgørenhed) (=Zakat)
●
●

●
●
●

Alle muslimer, som ejer værdien af mere end 89 gram guld, skal betale 2,5% af deres
årlige indkomst/Overskud til velgørenhed. Derudover er der frivillig zakat
Indstiftet i koranen (Gud har sagt, at der skal være zakat)
→ Rødder fra jødedommen (Zedekha).
Først blev det brugt til at støtte krige, så man kunne bygge bygninger op, der gik i
stykker, senere blev det til økonomisk støtte til dem, der havde brug for det.
→ Man kan sammenligne det med de ti bud = næstekærlighed
→ synkretistiske tendenser
Betaling af Zakat betyder
→ Finansiel støtte, større fællesskab, forbindelse til lokale samfund og
original/moderlandet
Zakat betyder renselse
→ Betales én gang om året
Oftest er det den lokale moske, der videresender pengene til velgørende formål
Straffen for ikke at gøre dette, er helvede
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4. Fasten (=Sawn)
Må spise efter mørkets frembrud
● Foregår i ramadanen = 9. måned
● Man faster fra solopgang til solnedgang
● Man faster for, at komme tættere på gud og for at mindes de fattige
● Undtaget er gravide, syge, gamle, børn, folk på rejse, menstruerende, ammende
● Vigtigste dag = 27. dag i ramadanen
○ Den dag Muhammed får de første åbenbaringer af Jibril (Gabriel)
5. Valfarten (=Hadj)
Hellig pilgrimsfærd til Mekka
● Foregår i bestemte måneder
● Valfarten går til Mekka
○ Muhammeds fødeby
○ Kaba’en ligger i Mekka (Guds hus)
Ritualer forbundet med valfarten
● Når man ankommer skifter man til hvidt tøj
→ symboliserer renhed
● Man går rundt om Kaba’en 7 gangen
● Løb mellem to høje udenfor Mekka
● Dagslang prædiken og bøn ved Arafatsleth udenfor
→ Muhammed holdte sin sidste prædiken her
● Offerfest
→ Mindes Abraham, der ville ofre sin søn til Gud, for at vise sin loyalitet til Gud
● Kast af sten mod statuer af Satan
●
●
●
●

De fleste tager herefter fra Mekka til Medina for at bede ved Muhammeds grav
De fattige kan få støtte til pilgrimsrejsen
○ Fx. Zakat
Hadj bruges som tilnavn til mænd, der har været på pilgrimsrejse
Hadja bruges om kvinder
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Islam-tolkninger
1. Traditionalisme
-

Islam skal være traditionelt.
➔ Man skal overholde de muslimske traditioner og ritualer.
Man afviser den moderne verdens måde at fungere på.
Ønsker religion gjort personlig
➔ Indadvendt Islam (Ønsker ikke, at religion skal påvirke andre → samfundet er
ligegyldigt)
- Vil ikke pådutte andre at fx følge de 5 søjler, ligesom fundamentalisterne.

2. Sekularisme
-

Islam er et personligt anliggende.
Deltager i det moderne samfund.
➔ Religiøs på samfundets præmisser.
Indadvendt syn på Islam. (Ønsker ikke, at religion skal påvirke andre
→ ”borger i samfundet først”)

3. Modernisme
-

Islam og samfundet kan integreres.
➔ Man deltager i samfundet.
Man ønsker at tilpasse Islam til den moderne verden.
Udadvendt syn på Islam.
Er ligeglad med samfundet.
→ De må bare dø på dommedag.

4. Fundamentalisme
-

Ser Islam som traditionalisten.
➔ overholder de muslimske love, ritualer, traditioner og regler.
Tolker ikke på koranen. (Man kan ikke tolke Guds ord.)
Samfundet SKAL påvirkes af koranen/islam. (Påvirkes, fordi det er Guds ord)
Afviser det moderne samfund som Haram (forbudt). Hallal betyder tilladt.
Udadvendt syn på Islam.
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Sharia
●

Bliver nævnt 1 gang i koranen.
○ Betyder ”vejen til vandhullet”.
Følger man den, bliver man på en eller anden måde frelst.
→ Det er underforstået vejen til åndelig frelse
● Loven bliver tolket af muslimske retslærde
→ Ulama (en muslimsk retslærd, der har noget skolemæssig baggrund for den
retslærde, er ikke en imam)
Loven bygger på følgende:
1. Koranen - Allahs ord. Allahu Akbar (Gud er større, derfor kan ingen overgå ham)
2. Hadith - (Ting som profeten Muhammed, eller nogle af hans nærmest medarbejdere
har sagt eller gjort.)
Den indeholder profetens sunna
→ sædvane - altså det profeten har sagt eller gjort, eller det folk har sagt profeten har
sagt eller gjort.
De forskellige lovskoler, har forskellige hadither.
→ Samlet af forskellige personer
→ De mest anerkendte er Al-Bukharis og Al-muslims
Hadith består af Isnad og Matn
3. Qiyas
Analogier, sammenligninger med noget der allerede eksisterer
4. Enighed blandt retslærde
- Ovenstående er sharias 4 rødder (4 principper)
Retslærde, samlet under betegnelsen Ulama
Qadi
Religiøs dommer
Mufti
Religiøs juridisk ekspert
Mullah
Lidt det samme som religiøs juridisk ekspert
Retslærde udsteder religiøse domme = fatwaer.
Itjihad
Religiøs uddannelse, som retslærde har gennemgået
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Skabelsesberetningen om Adam og Eva i islam
Menneskets skabelse i Islam
Allah begynder med en sjæl og putter ler rundt om.
Herefter puster han sin ånde ind i Adam.
En livsgivende ånde.
→ Eva er skabt af Adams side.
Allah begyndte skabelsen af mennesket ud fra en sjæl.
- Den første menneskelige skabelse var Adam.
Allah skabte Adam af ler med sine egne hænder.
Efter skabelsen af Adam beordrede Allah alle englene til at bukke sig for Adam.
Alle adlød, på nær satan.
→ Han blev derfor forbandet for evig tid.
Satan lokkede Eva og Adam til træet, som de ikke måtte spise af.
→ Eva kan ikke tage synden på sig, da hun er en kvinde.
Forskelle og ligheder mellem den kristne og den muslimske skabelsesberetning
Eva er skabt af Adams ribben i kristendommen og af Adams side i Islam.
De bliver i begge skabelsesberetninger, lokket til at spise af det forbudte træ.
I Islam får mennesket tilgivelse, i kristendommen får vi arvesynden.
De starter i paradis i begge skabelsesberetninger
Ligheder
Eva skabes af Adam.
I begge er der paradis, Adam, Eva, træ og slange.
Blev begge ført ud af paradis.
Forskelle
Vi ved ikke om Eva skabes af Adams ribben, vi ved bare hun bliver skabt af hans side.
Muslimer har ikke arvesynden, fordi Allah tilgiver Adam.
Det er Satan, der frister Adam i Islam, mens det er Eva der frister Adam i kristendommen.
Eva har ingen skyld i Islam. - Intet menneske kan påtage sig skylden for andre.
Hvordan optræder Allah i denne skabelsesberetning:
Guddommelig
Retfærdigt
Barmhjertig
Tilgivende
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Slottet (staten) og moskeen (religionen)
Den stærke stat kan enten kontrollere befolkningen/religionen eller forsørge dem.
● Når staten er svag er det ofte de religiøse grupper der dækker de basale behov
Fundamentalisme:
● Teorien om slottet og moskeen
○ Hvis regeringen/Slottet ikke fungerer optimalt vil løsningen for mange findes i
moskeen/religionen.
■ Mange fundamentalistiske grupper hjælper lokalbefolkningen med bl.a.
økonomisk og humanitær hjælp.
○ I Europa er manglende integration mulige årsager til at flere unge vælger at
blive stærkt troende.
■ To former for kultur: 1 i hjemmet og 1 i byen
■ I hjemmet er måske traditionelle og i byen er man måske
modernist - skaber personlig splittelse

Jihad
Jihad betyder Hellig krig
● Den store Jihad er vigtigst. Det er den indre kamp for det gode liv
● Den lille Jihad er når man går i krig eller begår terror mod dem der går ind på
muslimske områder

Taliban
Talib: Studerende/student
● Opstår blandt Pashtun stammen
○ Pashtun stammen er bosat i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan
○ Pashtun (Sunni muslimsk stamme) er den største stamme i Afghanistan og
Pakistan
● Traditionel stamme - Patriarkalsk (domineret af mænd)
● Sunni muslimsk stamme
○ Afghanistans = består af mange forskellige stammer, de fleste er Sunni
muslimske, enkelte er shiamuslimske
■ Geografisk er Afghanistan svært at kontrollere pga. bjerge
○ 1800-tallet forsøger England at erobre Afghanistan og får tæsk
○ 1970’erne, kommunistisk styre i Afghanistan
○ 1979’erne, oprør i Afghanistan støttes af CIA
○ 179-1989, sovjet har styrker i Afghanistan
● Mujahinstyrker: Hellige krigere
● Sovjet trækker sig ud 1989
● Borgerkrig i Afghanistan 1990-1993
● Madhab = Madrassa = lovskole/koranskole
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●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

○ Lederen af koranskolen hed Mullah Omar
1994 = Taliban startet - Ophavet kommer fra koranskoler på grænsen mellem
Afghanistan og Pakistan
1994-1996 - Taliban erobrer Afghanistan
1998 - Osama bin Laden, sprænger amerikansk ejendom i luften
2001 - World Trade Center
Taliban vælger at være gæstfrie overfor Bin Laden, da han har penge og det er noget
Taliban kan bruge.
Da vesten så vil have fat i Osama pga. hans sprængninger af Amerikansk grund kan
Taliban ikke udlevere ham pga. deres tro.
Taliban er fundamentalistisk
○ Da de er udadvendt. Samfundet skal omvendes til et islamisk styret samfund.
Alle talebanere er Pashtunere, men alle pashtunere er ikke talibanere
Taliban er IKKE en del af Al-Qaeda.
Al-Qaeda ønsker at ødelægge vesten, mens Taliban er ligeglade med vesten.
Taliban bekymrer sig kun om Afghanistan
Talibans mål: At skabe islamisk stat i Afghanistan baseret på Sharia lovgivningen.

Islamistisk fundamentalisme
Hvordan og hvorfor er den islamistiske fundamentalisme opstået i Danmark?
Det er startet i muslimske lande hvor det er blevet udbredt, når noget af folket udvandre til
vesten tager de deres holdninger med, deraf kom islamistisk fundamentalisme, til vesten dertil Danmark.
En del af grunden til at de rejser, er uenighed med deres eget hjemland, og at der er
større politisk frihed - ytringsfrihed og mulighed for at udtale sig om deres holdninger,
uden fare for at blive stenet…
Er Hizb-Uth-Tahrir fundamentalistisk?
De er en moderne form for fundamentalister, hvor de er ligger mere vægt på islams
ideologi ifht. det politiske og hvor de ikke ligger så meget vægt på ritualer og fysiske
handlinger.
→ Så de lægger større vægt på styreformen.
Diskuter hvorvidt islamisk fundamentalisme er farligere end kristen
fundamentalister. Begrund svaret.
Det kommer an på hvem de følger, da der er mange grene, og fortolkninger.
Man hører mest om de ekstreme fundamentalister, så det er svært at bedømme uden
indflydelse derfra. Selv om at der er flere kristne fundamentalister i Danmark, dog hører
man mere om de enkelte muslimer som bliver forbundet med terror.
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Indvandringens historie - gæsterne der blev
1970’erne
-

Tyrker, pakistanere og jugoslaver kommer til Danmark som gæstearbejdere
Unge mænd → Forskellige uddannelser
Ingen familier
Billig og effektiv arbejdskraft
Indtil de lærte om fagforeninger
- Danskerne er flinke overfor gæsterne

1980’erne
-

Familiesammenføring
Oliekrisen 1979 → højere arbejdsløshed
Ghettodannelser → Ishøj, Gellerup, Vollsmose
Integration går dårligt
Værdipolitik → Fremskridtspartiet
- Gæstearbejderne bliver til fremmedarbejdere

Derefter
-

Indvandrere fra mellemøsten er det et problem?
FD og andre partier er kritiske overfor øget indvandring
Sørens Esperson: “Islam og islamisme er det samme”
Islam er vores civilisations største trussel

Demokrati i mellemøsten
●

Demokrati : Politisk styreform hvor folket bestemmer
○ Demos = folk
○ Kratia = styre
● Direkte demokrati
○ Stemmer om det hele → Alle stemmer
● Repræsentativt demokrati
○ Vælger dem, der skal bestemme de fleste ting
○ Alle vælger repræsentanter → i DK 179
Siden 2011
● Mere demokrati i mellemøsten?
○ Afghanistan har demokrati
■ → Men det er korrupt
○ Indonesien har stadig demokrati
○ Tyrkiet
■ → det land i Europa med mest demokrati
○ Egypten
■ → usikkert demokrati
○ Tunesien
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○
○

■ → Ok demokrati
■ Begyndelsen på fløjlsrevolutionen
Libyen →
■ Usikkert demokrati
Irak + Syrien
■ → Borgerkrig

Islam og demokrati
Islam og demokrati passer godt sammen - argumentation for det
●
●

●
●
●
●

●

De retslærde kan blive dem man vælger som repræsentanter
Hvis demokrati starter indefra, altså fra de lærde/velhavende (ulama og studerende).
De skal give en positiv påvirkning til demokrati og kunne få det formidlet ud til alle, så
man har mulighed for at påvirke befolkningen.
Befolkningen skal bare have styrken til at rejse sig mod diktatur. (Debatten DR2)
“Hvis vi lader idealer, begreber og praksis følges ad, kan Islam og demokrati forenes.
Men det kræver at vores idealer bliver forbedret” - Citat fra teksten
Vesten skal ikke blande sig, vi kan klare det selv. Det tager bare tid, ligesom det har
gjort i Danmark
At få demokrati er en process der tager længere tid. Det er allerede på vej og man
skal give det tid, imens man støtter folket og ikke forsøger at tvinge, bombe og
bestemme.
Demokratiets grundtanker som ytringsfrihed og tankefrihed, giver plads til Islam

Islam og demokrati passer ikke sammen - argumentation for det
●
●
●
●
●

●
●

Uforeneligt; - Vil blive teokrati og dikteret af religionen i stedet for folket og dermed
underminere ideen bag demokrati
Islams absolutisme strider også imod demokratiets ideal om liberale normer og
pluralisme
Der er ikke frie og fair valg i ret mange muslimske lande → kan ikke forenes
Når Gud er fuldkommen og fejlfri, og hans sandheder står i koranen, skal kyndige
fortolkere af koranen styre den muslimske stat
Gud er fuldkommen og suveræn, der findes kun en udelelig Gud. Ytringsfrihed og
indflydelse og lige magt er irrelevant, man skal bare følge det der står i koranen
○ → Islam og demokrati er uforenelig
Muhammed og selve Islam fylder så meget, at demokrati ikke kan tage over
Demokratisk styreform er meget bogstavtro læsning af Koranen, og derfor udtryk for
blasfemi
○ Ifølge Bernard Lewis’ artikel “The return of islam”.
“Islam er optaget af alle dele af livet, ikke begrænset men en total
jurisdiktion”
● Altså er alle beslutninger allerede sat i bås indenfor et bestemt aspekt
af islam, lovgivning og beslutninger ville ikke have frit spillerum da alle
aspekter og krav til beslutningen allerede er forudbestemt. Altså er det
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“frie” valg en illusion dikteret af Koranen

Model 1: De 7 dimensioner (Islam)
Navn for dimension

Forklaring

Eksempler

Islam

1.

Den rituelle og
praktiske dimension

Formelle og
uformelle ritualer,
skikke og vaner

Bøn, ofringer,
Overgangsritualer

Bønner

2.

Den
oplevelsesmæssige
og emotionelle
dimension

Almindelige og
ualmindelige
religiøse oplevelser,
psykologisk set

Mystik, ekstase,
besættelser, ud af
kroppen-oplevelse
r

sufisme
Dhikr meditation?

3.

De mytiske og
narrative dimension

Hele fortællesiden
af religionen, myter,
legender, religiøse
beretninger osv.

Skabelsesmyter,
legender,
helgenbiografier

legenden om
Rabia(død ca år
801) ved ikke om
den kun hører under
sufisme og ikke
islam

4.

Den dogmatiske og
filosofiske dimension

systematisering af
religionens lære.
Intellektuelt
bearbejdet

Filosoffer og
teologers
kommentarer til
de hellige skrifter
og prædikener

5.

Den etiske og
juridiske dimension

Grundlæggende
etiske regler.
Retningslinjer for
den enkeltes
livsførelse og for
samfundets
indretning

De 10 bud
Den gyldne regel
Sharia

6.

Den sociale og
institutionelle
dimension

Religionernes
interne organisation
og dens samspil
med det omgivende
samfund. Regler for
autoritet/rangorden

Kirkens
organisation
Sangha - Den
buddhistiske
munkeorden

7.

Den materielle
dimension

Religionens udtryk i
geografi, bygninger,
genstande og kunst

Hellige steder;
kirker, moskeer.
Udsmykning,
billeder, statuer

Sharia

Kabaen
Moskeer
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