Islam

Wie?

Uitdagingen binnen de
islam

De profeet was een verpersoonlijking van de wijsheden in de Koran staan geformuleerd.
Hij was bovendien het enige aanspreekpunt voor de juiste interpretatie van de verzen.
Door middel van een pacifistische houding veroverde hij de harten van vriend en vijand en bundelde hij deze tot één
islamitische gemeenschap.
Na de dood van de profeet werden echter bepaalde verzen gedecontextualiseerd om te beantwoorden aan de
politieke en ideologische visie van bepaalde mensen of groeperingen.

Hoe?

Principes van interpretatie

Structuur van de Koran

De maatschappij
Het bestuderen van zowel de politieke, als de
sociale context waarin de Koran is geopenbaard is
een grondvoorwaarde om de Koran te begrijpen.
De Arabische maatschappij destijds was een
tribale samenleving waarin verschillende
stammen in voortdurende oorlog waren.

Mekkaanse verzen
Medinese verzen
Voor de emigratie naar Medina
Na de emigratie naar Medina
geopenbaard.
geopenbaard
Sterke nadruk gelegd op de
Gedetailleerder en een andere
universele waarden en normen
context dan Mekkaanse verzen
zoals rechtvaardigheid,
eerlijkheid, gelijkheid
Medinese verzen moeten in het licht van Mekkaanse verzen
worden begrepen

Praktisch voorbeeld
“O, jullie die geloven! Neem niet de joden en
de christenen als bondgenoten, zij zijn
bondgenoten van elkaar. En als één van
jullie hen als "bondgenoot neemt, dan
behoort hij zeker tot hen. Waarlijk, Allah
leidt het onrechtvaardige volk niet.” (Koran
5:51)

Gefinancierd door
de Europese Unie

Vers is geopenbaard in Medina dat in die tijd bewoond was door
verschillende joodse stammen die voortdurend met elkaar in oorlog
waren. Een aantal van die stammen hadden een verdrag met de profeet
gesloten om wederzijdse verdediging te bieden.
Nadat bepaalde joodse stammen hun verdrag met de profeet om de
stad Medina te verdedigen van Mekkaanse aanvallen hadden verbroken,
zorgde dit voor spanningen met de moslims.
Overigens gingen enkele moslims toevlucht zochten tot joodse stammen
omdat ze vreesden dat ze een nederlaag zouden lijden.
Dit werd door de Koran verboden omdat zulke overlopers de islamitische
gemeenschap, die al zwak was, nog feller zouden verzwakken.
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Vrouwen
Bepaalde patriarchale exegeses hebben
de vrouw in een inferieure positie
geduwd

"De profeet Mohammed heeft gezegd:
"De beste onder jullie (mannen) zijn diegenen
die zich het best gedragen tegenover jullie
vrouwen." (Tirmidhi)

Geweld
Jihadisten geloven dat ze door middel van
de jihad de belangen van de islam
verdedigen

De profeet Mohammed heeft gezegd:
"De beste jihad (strijd) die men kan doen is de
jihad tegen zichzelf en tegen de eigen
verlangens." (Tirmidhi)

Politieke islam
De islam word vaak geïnstrumentaliseerd voor
politieke doeleinden waardoor verzen en
profetische uitspraken bewust worden
verdraaid

