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Beduinmoralen
G i r det att tala om arabisk moral helt generellt? Eller ar
det s i att det finns en mangd olika moraler i olika delar av
den arabisk-talande varlden och i olika samhallsskikt i arabIanderna?
Jag bodde fem i r i Khartoum, huwdstaden i republiken
Sudan, p i 1960-talet, och de observationer som jag gjorde
d i pekade p i att det faktiskt g k an att tala om arabisk moralsyn generellt. Den moralsyn sorn jag dagligen och
stundligen konfronterades med i Sudan p h i n d e sliende
om den moral som beskrivs i klassiska skildringar frin Arabien i stil med Dough tys Travels in Arabia Deserta, Dicksons The Arab 4 the Desert och Musils The Manners and
Custom 4 the Rwala Bedouins. Det verkade att vara s i att
de arabiska beduinernas moralsyn overensstamde forbluffande va1 med den moralsyn sorn mina studenter vid universitetet i Khartoum hade. Och inte bara det - nar jag laste
om den forislamska tiden i Arabien, slogs jag iter av likheterna med de forhillanden sorn jag larde kanna i Sudan.
Trots alla lokala variationer verkar det att g i att spka
nigra grundlaggande drag i en moralsyn som ar gemensam
for arabvarlden idag och Iingt tillbaka i historien. Montgomery Watt har summerat upp den forislamska moralsynen
p i den arabiska halvon p i foljande vis: Den plats som intas
av lagen 0th rien abstrakta Jorestdlningen om ratt a h Jkl intogs

i viss m2n av begreppet om ara, stammns ara i forsta hand ~h
individens ara i andra hand. Girjtfrihet och tmfasthet var tecken p2 ens arofulla tillst2nd; brist p2 genemsitet och mod tydde
p2 vanara, Arans vaktare och wgistrator var den allmanna
meningen. Mod och gbtfrihet, individens ara som ocksi 5.c
slaktens och stammens 2 a - det ar beduinens klassiska
dygder.
N u ar hogst tio procent av invinarna i arablanderna idag
beduiner, men beduinidealen lever kvar. Faktum ar att hela
den arabiska varlden, med undantag for dess europeiserade element, betraktar beduinerna som fowbilder och leuande fofader,
sorn awtagaw och vittnen till en hemisk forntids arorika forhdllanden, skriver Raphael Patai i ett sammanfattande arbete o m arabisk mentalitet.
Nigra av grundstenama i den arabiska moralen kan man
alltsi spira tillbaka till forislamsk rid: foresdllningar o m
mod och tapperhet, uthlllighet och tilighet, forestallningar
om generositet och gbtfrihet, och forestdlningar o m heder, ara och vardighet. Detta i.c levande forestallningar for
dagens arabisktalande sudaneser, och kommentarer frin araber och arabister bekraftar att det ar friga o m ett gemensamt arabiskt kulturarv. Att det verkligen ar friga o m ett
arabiskt arv och inte en islamsk tradition bekdftas av att
begreppen om ara och vardighet och s i vidare omfattas av
den kristna minoriteten i Egypten, kopterna, likavg sorn
av den muslimska majoriteten.

Den islamska moralen
Arablandema ar ocksi islamska stater. Det finns minoriteter av kristna, judar och andra i arablkderna, men den allt
dominerande majoriteten i.c muslimer. Hur forhiller sig
den islamska etiken till de traditionella dygder som sammanfattningsvis kan kallas for den beduinska moralkoden?
Islam innebar inte nigot fullstandigt brott med den existerande moralen i Arabien p i 600-talet. Mohammed upptradde som religios och moralisk reformator. Han kritisera-

de och forkastade vissa inslag i den existerande moralen
hos beduinerna likaval sorn hos den vaxande stadsbefolkningen; han modifierade vissa forestallningar och inforde
nya moment; men i ovrigt accepterades den gamla moralkoden och gavs mojligheter att leva vidare till idag. Darav
dubbelheten i dagens arabiska moralsyn, dar folkliga, ctbeduinskao element lever sida vid sida rned islamska element,
delvis i harmoni och delvis i spanning rned varandra.
Det forislamska Arabien framstir for troende muslimen
sorn en blodig och vildsam tid, dar mord p i fiender och
oonskade barn, plundring och sexuella utsvavningar horde
till den dagliga kosten: I arablandema bankade vildets lag;
sjafviskbet ocb egoism bojdes tiil skyama; miinniskoma satte sin
ara i att d d a ci-b plundra, ocb det var en stolthet for minga
att Jirgripa sig p i andras rattigbeter orb tillskansa sig derm
agodelar . . . (Abd-al-Rahman Azzam). Det ar mot bakgrunden av en sidan ccokunnighetens rid,) sorn man skall se Mohammed~ kritik av de existerande foestallningarna om
stolthet och hans framhavande av odmjukhet sorn en dygd.
((Det har uppenbarats for mig att ni skall vara odmjuka s i
att ni inte satter er over andra i stoltheta, sade Profeten. I
Koranen och Traditionen (al-hadith) framstk stolthet
sorn en last och odmjukhet sorn en dygd. Men odmjukhet
skall inte fovaxlas rned forodmjukelse. Enligt en berattelse
frigade Mohammed en gang en tiggare om denne hade n S
got sorn var v 2 t en dirham och fick svaret att det hade
han. Mohammed silde det, kopte ett rep och en yxa i t h e
nom och sade i t honom att sluta rned att forodmjuka sig
rned tiggeri och satta iging rned att samla ved.
De traditionella dygderna vardighet, heder, ara och
sjalvrespekt betonas inte i den islamska etiken, men det betyder inte att de saknar betydelse. De ar den sjalvfallna
bakgrunden, mot vilken den islamska kritiken av stolthet
och betonandet av odmjukhet sker. Det ar mot avarterna
av vardighet och ara sorn kritiken riktas, inte mot begreppen i allmanhet. Nar Koranen framhiller det forkastliga i
att forolampa och forlojliga andra, ar forutdttningen att
man skall visa respekt for andra personer; deras ara och var-

