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'Verlichting' is een metafoor die op verschillende manieren kan worden gebruikt.
Verlichting kan bijvoorbeeld rationaliteit en humaniteit betekenen, en vrijheid van
dogmatisme. Binnen een islamitische context is een andere betekenis gebtuikelijk;
ik ga hier later op in. Een belangrijke vraag in de islamitische wereld is of we een
voim van vetlichting nodig hebben die van buiten onze eigen cultuut stamt. Twee
jaai geleden weid et een conferentie gehouden over 'Averroës en de Verlichting'.
Averroës is een islamitische filosoof die in de westetse wereld vootal bekendheid geniet vanwege zijn vertalingen van Atistoteles' weik in het Arabisch, en zijn commentaren daatop. Daarnaast is hij ook bekend vanwege zijn eigen weik. Eén van de professoren van de Universiteit van Cairo zei tijdens die conferentie: Aveiroës is een
islamitische filosoof wiens filosofie niets met de westerse Verlichting te maken
heeft.' Het standpunt van de meeste hedendaagse politiek-islamistische denkers is:
wij hebben onze eigen Verlichting, die met de islam is begonnen en die al zo'n vijftien eeuwen geleden over de wereld is verbreid. De islam zelf is een verlichte godsdienst, en moslims vetoveiden grote delen van de wereld dankzij dit verlichte geloof,
terwijl de Europeanen nog in hun duistere Middeleeuwen verkeerden.
In het hedendaagse politiek-islamitische discouts wotdt de westeise Vetlichting
vaak afgeschilderd als 'duisternis', een term die juist is gebiuikt dooi sommige intellectuelen om naai politiek-islamistische bewegingen te vetwijzen. Omdat intellectuelen binnen de islamitische wereld meestal gezien wolden als representanten van de
Verlichting, gebruiken hun tegenstandeis óók deze term 'duisternis' als ze ovet hen
spieken. De westerse Verlichting woidt daatmee niet alleen als slecht maai zelfs als
heel gevaarlijk betiteld, en vootgesteld als een ernstige bedreiging van de islamitische identiteit.
Overigens is het niet zo dat binnen het islamistische discours geen meningsverschillen zouden bestaan over de waarde van de Verlichting. Et zijn bijvootbeeld liberale islamistische intellectuelen, die een vorm van civil society en dus ook van democratie bepleiten, binnen de context van een politieke islam. Waai zij vooral voor
terugschuwen is de scheiding van staat en religie, dus een seculiere maatschappij,
omdat het Arabische begrip almaniah (secularisme), lange tijd met atheïsme is geassocieetd. Mijns inziens is secularisme in de zin van de scheiding tussen kerk en staat
noodzakelijk vooi de opbouw van een civil society, en moet dus ook het meet liberale islamisme worden bekritiseerd.
De belangrijkste ideeën die met de westerse Verlichting worden geassocieerd, zoV E R L I C I I T I N G IN H E T I S L A M I T I S C H D E N K E N
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als vrijheid van meningsuiting en van wetenschappelijk ondeizoek, wolden ook in
liberale islamistische klingen meestal niet zonder voorbehoud omarmd: er zou spaarzaam mee om moeren worden gegaan om ze met islamitische waaiden en notmen te
kunnen veizoenen. Eén van de meest invloedrijke islamitische schtijvets meent bijvoorbeeld dat er enkele gebieden moeten worden afgeschermd, waar rationele argumentatie en academisch onderzoek geen toegang toe hebben. Hij gebtuikt daarvoor
de term 'veiligheidszone', die meestal woidt gebruikt in vredesovereenkomsten tussen twee oorlogvoerende landen, en duidt er gebieden mee aan die door de godsdienst moeten worden verdedigd tegenover elke vorm van intellectuele twijfel: het
grondgebied van de niet toetsbate en boven alle twijfel verheven geloofsartikelen
(Huwaidy 1993). Academisch ondetzoek en vrijheid van meningsuiting wonden alleen toegelaten vootzovet ze hun grenzen niet overschrijden en geen ideeën raken die
dicht bij deze 'absolute waarheid' liggen. Dit standpunt echter, waarvan men heeft
bepaald dat het het ware islamitische geloof is, is in feite een interpretatie daarvan
door een bepaalde theologische school, namelijk de orthodoxe. Andere scholen in de
geschiedenis van het islamitische denken, die een meei rationele interpretatie van de
islam vootstonden, zijn steeds meet tetzijde geschoven. De orthodoxe theologie is de
algemene politieke ideologie geworden van de meeste moslimstaten, enkel en alleen
omdat ze gehoorzaamheid als een religieuze plicht ziet en politieke leiders graag worden gezien als de representanten van Gods gezag op aarde.

V e r l i c h t i n g in de koran
Aangezien verzet tegen intellectueel absolutisme een belangrijke bedreiging vormt
voor politieke dictaturen, probeert men in de islamitische wereld nog altijd om de
waarde van vrijheid te ondermijnen door religie als haar tegenstander voor te stellen.
Daarom woiden begrippen als gedachtenvrijheid, secularisme en Verlichting tot 'satanische' begrippen bestempeld. Omdat deze begrippen bovendien allemaal producten van de westerse cultuur en Europese beschaving zijn, wordt gesuggereerd dat
ze de essentiële kenmerken van de islamitische cultuur en beschaving tegenspreken.
Daarom moeten ze worden afgewezen, opdat de moslims hun eigen identiteit niet
verliezen, en niet alleen voor altijd gedomineeid zullen worden door hun histoiische
vijanden, maai ook cultureel aan hen vastgeklonken zullen zijn. O m de gewone
moslims ervan te overtuigen dat er geen enkele uitweg is behalve het vasthouden aan
de zuivere islamitische identiteit, wordt de koran gebruikt en uitgelegd als de enige
bron van Licht en daarmee ook als de enige bron van Verlichting. Dit is wat de koran vertelt aan de moslims:
'God is het licht der hemelen en der aarde
De gelijkenis van Zijn licht is als een nis
waarin is een lamp
de lamp is in een glas
het glas is als ware het
een schitterende ster
ontstoken aan een gezegende boom
Zo

NASR H A M I D ABU ZAYD

een olijfboom
geen oostelijke en geen westelijke
de olie ervan zou haast glans geven
ook al had geen vuur haar aangeraakt
licht boven licht
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God leidt tot Zijn licht wie Hij wil' (koran 24:35).
Deze tekst is een gelijkenis, waarin de goddelijke natuur met die van het licht woidt
vergeleken. Maar dit licht van God is niet het gewone licht dat wij uit het dagelijks
leven kennen; eerder is het een vreemdsoortig licht dat slechts waargenomen kan
worden dankzij een andere vergelijking, die tot uitdrukking wordt gebracht in een
bijzondere stijlfiguur, die de buitengewone aard van Gods licht over moet brengen.
Dit licht woidt vergeleken met een 'nis'. Omdat die nis echtei een lamp bevat die
weei in een glas zit dat zelf schijnt zoals een schitterende stei, woidt Gods licht indirect vergeleken met het licht dat zo'n soort lamp kan geven. In plaats van dat de zuivere olijfolie direct wordt gebruikt om de lamp aan te steken, wordt in de koran
steeds gebtuik gemaakt van deze indirecte uitdtukkingswijze, die het schijnen van
de lamp met de olijfboom zelf veibindt en niet met de olie van de boom. Op die
maniei woidt ei iets ovet de boom gezegd, die ook geen gewone olijfboom is; het is
een Heilige Boom die nergens voorkomt in het heelal dat wij kennen. Zo'n Boom
brengt een bijzondere olie vooit die uit zichzelf schijnt. Hoewel deze indirecte manier van uitdrukken dus suggereert dat er iets bijzonders over de boom wordt gezegd, eindigt ze met het licht, en dat is het uiteindelijke onderwerp van het vers.
De notie van het universum als een licht dat een emanatie is van het licht van
God, is voortgekomen uit dit kotanvets. Hoewel het poëtische karakter van het vers
overduidelijk is, is toch de letteilijke inteiptetatie het meest wijdveibteid in de islamitische wereld. Dit kan wellicht veiklaatd worden uit het feit dat de Arabieren onbekend waren met deze zeer gecompliceerde soort gelijkenissen, waarin meerdere
vergelijkingen worden gestapeld en waarin ook indirect taalgebiuik vooikomt. De
eeiste zin van het vers, 'God is het licht dei hemelen en der aarde', suggereerde dat
het voor de hand lag om de meest essentiële woonden van de rest van het vers als uitdtukkingen van bepaalde aspecten van Gods existentie te inteipteteren, waardoor
een meer letterlijke inteiptetatie in zwang raakte. Woorden als lamp, nis, de schitterende ster, de Heilige Boom, olie en vuur, werden gezien als uitdiukkingswijzen van
de verschillende gradaties van de verschijning van het goddelijke licht.
De laatste zin van het vers beschrijft de aard van God, als 'licht boven licht', dat
de ware gelovige zal leiden. Dat nodigt er niet alleen toe uit ovet het heelal te spreken als een reflectie van het licht van God, maai ook om Gods kennis van de gelovigen te beschouwen als een veilichting van hun ziel door het licht van God. O p die
maniei weid het zowel in de theologie als in de filosofie vanzelfsprekend te beweren
dat Gods licht een ontologisch en een epistemologisch aspect had. Existentie weid
gedefinieetd als het licht van God, en niet-existentie als een gebrek daaraan, dat wil
zeggen als duisternis. Eenzelfde categoiisering werd van toepassing geacht op de
kentheorie: kennis was licht en onwetendheid duisternis.
VERLICHTING IN HET ISLAMITISCH DENKEN

27

KRISIS 74

Al-Ghazali, een bekend en vereend islamirische denker uit de twaalfde eeuw,
wijdde een verhandeling aan de details van het idee van het goddelijk licht zoals dat
in dit koranvers beschreven wordt. In zijn boek De nis der lichten interpreteett hij de
velschillende gtadaties van verschijning van het licht, die voortkomen uit de oorspronkelijke bron van het licht, God, zowel op een ontologisch als een epistemologisch niveau. O p grond van semantische atgumenten ovei de ware betekenis van het
wooid 'licht' betoogt al-Ghazali dat de taal de metafysische wereld 'letterlijk' tot uitdrukking brengt, terwijl ze de wereld waarvan wij getuige zijn 'metaforisch' tot uitdrukking brengt. Dit idee maakt het hem mogelijk om de vetgelijking uit het koranvers ondersteboven te keren. Die vergelijking legt niet uit wat op geen andere
wijze kan worden uitgelegd, maar ze onthult de verborgen werkelijkheid van die
dingen, die anders niet waargenomen zouden kunnen worden. Aangezien Gods
licht de enige werkelijkheid is die van bovenaf naar beneden (ver)schijnt, was het
eenvoudig vooi al-Ghazali om zijn vethandeling te besluiten met de gedachte dat
het heelal non-existent is in vergelijking met het Enige Ware Bestaan, namelijk het
Goddelijke (zie al-Ghazali, 1924, 45-65).
Deze conclusie maakte de weg viij vooi de betoemde Andalusische islamitische
mysticus Ibn al-'Aiabi om een islamitisch pantheïstisch denksysteem te ontwikkelen
dat leetde dat het bestaan van de wereld slechts op veibeelding berust. Hij onderscheidde drie 'gradaties van verschijning': de toestand van absolute eenheid; de godheid die Gods naam en eigenschappen bevat; en het heelal oftewel de wereld van de
veelheid (zie Yahya Uthman 1969, 238). Deze velschillende vetschijningsgtadaties
zijn met elkaar verbonden in de vorm van relaties van innerlijk- en uitetlijkheid. Er
is de innerlijke goddelijke werkelijkheid, en de godheid is de Veruiteilijking' daarvan. De tweede veischijning, de godheid, is op haar beurt de innerlijke realiteit van
onze uiterlijke wereld. Dit pantheïstische systeem van Ibn al-'Arabi bevat een heel
belangrijke notie, namelijk die van de weikelijkheid van Mohammed als een innetlijke, vetbotgen werkelijkheid. Deze verschijnt in alle profeten vanaf Adam en bereikt zijn meest complete manifestatie in de historische Mohammed van Mekka.
Deze werkelijkheid van Mohammed is de kentheoretische evenknie van de godheid,
die de ontologische bemiddelaar voimt tussen het zuivere Absolute en de wereld van
de veelheid (Abu Zayd, 1996, 57-67). O p deze maniei weid de peisoon van de historische Mohammed een equivalent van God, en werd hij steeds meer gezien als het
licht waaiuit de hele schepping is voortgekomen. In het islamitische volksgeloof
wordt Mohammed nog steeds gezien als het licht van Gods troon en de eerst geschapen profeet, hoewel hij het laatst veischeen. Dit idee komt voor in volksliedjes,
spreekwoorden en legenden.

De h i s t o r i s c h e en de a l g e m e e n - m e n s e l i j k e
van de i s l a m

dimensies

Moslims hebben niet alleen de veilichting die in de koran wotdt genoemd, een andere vorm van verlichting speelt ook een 1 ol in hun intellectuele geschiedenis. De islam heeft, net als elke andere godsdienst, meer dan één dimensie. De eerste is de historische dimensie, die haar specifieke leer over geloof, ethiek en vroomheid ontleent
2o

NASR H A M I D ABU ZAYD

aan de context van de zevende eeuw. De tweede dimensie is universeler en vertegenwoordigt meei algemeen-menselijke, in zekete zin: veilichte, waaiden, die tijd en
plaats ovetstijgen. Deze twee dimensies van de islam zijn telkens ondeiwerp van discussie geweest. De historische dimensie wordt door met name rechtsgeleerden als de
meest wezenlijke beschouwd, omdat zij met de realiteit, met het handelen van individuen in de maatschappij te maken hebben, en ze er aldus toekwamen de meest
wezenlijke doelstellingen van de islam uit de rechtspraktijk af te leiden. Via hun inductieve methode leidden zij de volgens hen vijf meest wezenlijke doelstellingen van
de islam af: bescheiming van het leven, van het nageslacht, van eigendom, van de
geestelijke gezondheid, en van de godsdienst.
Het is niet moeilijk in te zien dat deze vijf doelstellingen hoofdzakelijk afgeleid
zijn uit het islamitisch strafrecht. D e eeiste is afgeleid uit de straf op moord, omdat
vetgelding volgens de kotan in feite de beschetming van het leven beoogt (koran n ,
178-179). D e tweede doelstelling is afgeleid uit de straf op oveispel. De derde doelstelling houdt niets andeis in dan de straf op diefstal: het afhakken van de handen
van de dief. De vierde doelstelling heeft te maken met het veibod op alcohol. In de
kotan wotdt weliswaat geen stiaf vooi alcoholgebtuik genoemd maar dit is latei —
na de dood van de profeet — wel sttafbaai gesteld. De beschetming van de godsdienst is een principe dat afgeleid lijkt uit de doodstraf op godsdienstige afvalligheid, die later aan de traditie is toegevoegd. Deze straf werd uitgevonden door de
rechtsgeleetden: in de kotan wotdt geen wereldlijke stiaf genoemd vooi hen die de
islam de lug toekeren nadat zij zich er eerst toe hadden bekeeid. De doodsttaf weid
ingevoerd om hoofdzakelijk politieke redenen, toen de beschetming van politiek gezag werd gelijkgesteld aan die van de islam.
Een andere lezing van de islamitische heilige teksten zou andere, meer universele
doelstellingen van de islam opleveren. Ten eerste zou men dan zeggen dat de leer van
de ene transcendente God tegenover het polythéfsme en tegenover de verering van
idolen, als voortbrengselen van de mensen zelf, bedoeld was om de mensen te bevrijden van het heidendom en o m de weg te openen naat rationaliteit. H e t tweede
doel zou volgens deze lezing het ontstaan van een gemeenschap van gelovigen zijn
die niet langei op stamvetbanden was gebaseerd. Het deide zou de vestiging zijn van
rationeel menselijk gedrag in plaats van een handelen dat was gebaseerd op een gedragscode, in de kotan jahiliyya genoemd, wat letterlijk onwetendheid betekent.
Onwetendheid in die zin, dat iemand zo onderdanig is tegenover de gedragscode
die door de stam is opgelegd, dat hij niet kan handelen naar menselijk rationeel begrip. De islam introduceerde dus rationeel gedrag om jahiliyya te vervangen. Ten
vierde zou men vanuit deze interpretatie zeggen dat het erom gaat dat sociale rechtvaardigheid in de gemeenschap der gelovigen totstandkomt, wat in de historische
context van de vtoege islam dooi het geven van aalmoezen weid bewetkstelligd. Het
vijfde doel zou volgens deze optiek het ontwikkelen van menselijk lationeel denken
zijn, van reflectie in plaats van het blindelings navolgen van tradities uit het verleden.
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De r a t i o n e l e t h e o l o g i e in h e t k l a s s i e k e i s l a m i t i s c h e d e n k e n
Tot nu toe hebben we twee wijzen van begrijpen en inteipteteren van de islam gezien: één groep denkers, de rechtsgeleetden, nam het strafrecht als de indicatie van
de meest wezenlijke doeleinden van de islam. Deze visie, die vandaag de dag wordt
verdedigd door de verschillende politiek-islamistische groeperingen, meer liberale
zowel als fundamentalistische, maar die in de westerse media nogal ongenuanceerd
meestal allemaal fundamentalistisch wolden genoemd, woidt sinds kort beschouwd
als de representant van de enige ware en waardevolle islam. Men benadrukt vooral
de noodzaak van de toepassing van de islamitische wet, de shaiia, wat in feite neefkomt op de toepassing van het islamitische stiafrecht. De andere manier om de islam te interpreteren legt meei de nadtuk op de algemene menselijke principes van
de islam. De viaag is vervolgens welke dimensie de voorkeur verdient: die van de algemeen-menselijke waarden of de dimensie die de specifieke historische bepalingen
van de zevende eeuw benadrukt. In de loop van de geschiedenis hebben de politieke
heetsers bepaald dat de moslims de weg van de rechtsgeleeiden zouden volgen, de islam van het verbod en het toegestane. De andere inteiptetatie van de islam is gemarginaliseerd. Hedendaagse islamitische intellectuelen die een dergelijke interpretatie
in de moderne context trachten voort te zetten zijn in de minderheid. Deze intetpietatie is mijns inziens echtet zondet enige twijfel de bron voot die voim van rationele theologie, die zal moeten wotden nagevolgd willen islamitische maatschappijen
zich ooit open kunnen stellen vooi de moderniteit.
Een voorioper van zo'n rationele theologie is ontwikkeld dooi een groep theologen die in het Arabisch de mutazilieten wolden genoemd. Deze groep onderscheidde zichzelf van de dominante intellectuele en politieke stromingen in de negende
eeuw. Deze theologen hebben een aantal belangrijke epistemologische principes
ontwikkeld die een rationeel begrijpen en inteipteteren van de wereld, de mens,
God en zijn openbaring mogelijk maakt. Het eeiste principe stelt dat kennis haar
uitgangspunt heeft in deze wereld: we kunnen alleen spreken over de andere, ongeziene wereld op grond van aanwijzingen die worden gegeven door de zichtbare, empirische werkelijkheid. God en zijn eigenschappen kunnen alleen worden gekend
via reflectie en veiwotven kennis, niet op directe wijze of via geopenbaarde kennis.
De bekende filosofische allegorie van Ibn Tufail 'Hayy Ibn Yaqzan' is een goede illustratie van dit piincipe (zoals ik hietna zal uitwerken). Het tweede principe is dat alle mensen ongeacht ras, huidskleur godsdienst, taal of cultuut gelijkelijk zijn voorzien van de kennis die 'het noodzakelijke verstand' wotdt genoemd. Ze kunnen wel
velschillen in hun vetmogen om dooi reflectie naat een hoget niveau van veiwotven
kennis te komen. Deze reflectie impliceert namelijk deductie dan wel inductie, en
daarvoor moet men het vermogen bezitten om bewijzen en aanwijzingen te onderzoeken. Ten derde is het een doot God ingestelde religieuze plicht Hem te kennen.
Het meest absolute doel van intellectuele handelingen is kennis van God. Hij voorzag de mens van het verstand dat het mogelijk maakt om ware kennis te vergaren
over God onafhankelijk van een goddelijke openbaring. Ten vierde bestaat er geen
tegenspraak tussen verworven rationele kennis en de goddelijke openbaring. Rationele theologie is een voortdurende poging een synthese te bereiken tussen de gege-
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vens van het menselijk vetstand en die van de islamitische openbaiing. Mocht ei
zich een tegensptaak voordoen, dan moeten de geopenbaatde gegevens zo geïntetpreteerd worden dat ze in oveieenstemming zijn met de bevindingen van het menselijk vetstand. De metafoor, de allegorie en andere vormen van figuratief taalgebruik zijn middelen om tot zo'n soort interpretatie te komen.
Hieruit volgen de kiitische kanttekeningen die deze groep plaatste bij de ideeën
van hun tegenstanders, die zich beperkten tot de letterlijke interpretatie van de
godsdienst:
1. kiitische kennis behoort de tiaditie niet klakkeloos na te volgen, omdat dit een
onkritische omgang met de doctrines van een school en zijn tradities is die als ongewenst wordt beschouwd. Deze kritiek op het traditionalisme was natuurlijk gericht
tegen de orthodoxe school binnen de theologie, die de letterlijke inteipietatie van de
hele koran verdedigde. De adepten van deze school meenden zelfs dat al Gods eigenschappen, alle eschatologische beelden, zelfs het idee dat God door mensenogen
gezien zal worden, deel uitmaken van de letterlijk bestaande weikelijkheid.
2. traditionalisme en de lettetlijke interpretatie van de heilige teksten die daaruit
volgt is geen religieuze plicht; het is zelfs de veizaking van die plicht. God heeft het
juist tot een mensenplicht gemaakt om ware kennis te verwerven, en dat is onmogelijk als men een traditie onkiitisch navolgt. Elke vorm van traditionalisme impliceert dat er fouten worden gemaakt, omdat er slechts twee mogelijkheden zijn: of
men volgt alle tradities na, ongeacht hoe contiadictoii die zijn, of men kiest vooi
een bepaalde traditie en veiwerpt daaimee een andete. Echtet, als men een keuze
maakt kan men er nooit zekei van zijn dat het de goede was, omdat daar geen enkel
criteiium voot is. Zelfs God vraagt niet om blinde navolging van zijn boodschap, hij
bewijst die via de lede en via wonderen.
3. ten deide moet het idee van consensus of van de waatheid van de toevallige
mening van de meeidetheid veiworpen worden, omdat die niet van zichzelf waar
hoeft te zijn. Mohammeds volgelingen waren bijvoorbeeld in de minderheid toen
de islam net ontstond en toch is hun overtuiging de ware. Noch het gezag van de
meerderheid, noch dat van een of ander traditionalisme kan de redelijkheid van
conformering aan een traditie garanderen (Peteis 1996, 44-45).
Tot de belangrijkste ideologische kenmetken van de mutazilitische beweging behoort ten eeiste dat hun filosofie geen gratuite intellectuele exeicitie was. Het ontstaan van deze beweging was nauw verbonden met de sociaal-politieke situatie in
die tijd, namelijk de opkomst van de Abbasieden tegen de Umayyaden. Het idee
van de goddelijke predestinatie [Jabr of qadar) was de theologische uitdiukking van
de absolute heetschappij van de Umayyaden. De nadruk die de mutazilieten legden
op de vrije wil, of in ieder geval op het feit dat het niet legitiem is God veiantwootdelijk te houden voor de zonden van de mensen, was politiek gezien een standpunt
dat tegen de Umayyaden was gericht. Een tweede kenmeik is dat de mutazilieten de
islam moesten vetdedigen tegen andere godsdiensten. O m geaccepteeid te worden,
moesten hun argumenten rationeel zijn. Daatom interesseetden ze zich zeet voot de
aristotelische wetten van de logica, die in die tijd de methodologische standaard van
de internationale filosofische wereld vormden. Het vertrouwen dat de mutazilieten
stelden in de kracht van het menselijk verstand was gebaseeid op het aristotelische
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gedachtengoed. Hun voorkeur voor een rationele denkwijze impliceetde daarnaast
dat er geen discriminatie op etnische, sociale of seksuele gronden mocht plaatsvinden. De theorie van de mutazilieten over de relatie tussen de mens, de taal en de heilige teksten was rationalistisch: ze was vootal gericht op de mens als de adressaat van
de heilige tekst. Ze leidden uit de korantekst af dat de koran een in de wereld voortgebracht werk was en niet het eeuwige woord van God. Dit betekent dat de relatie
tussen betekenaar en betekende in hun visie slechts op menselijke conventies beiust,
en dat er niets goddelijks aan is. Op deze maniei ovetbrugden zij de afstand tussen
het goddelijke wootd en de menselijke rede. Dit is ook de reden dat zij benadtukten
dat Gods wootd zich voegde naar de menselijke taal, ten behoeve van het geluk van
de mensen. De taal was een menselijk product en Gods woord respecteerde de regels
en vormen van die taal. Deze taaiopvatting stond haaks op die van hun tegenstanders. Volgens de anti-mutazilitische denkets was taal geen menselijk product; het
was een gift van God aan de mens. God zelf zou de relatie tussen betekenaai en betekende bepalen, en die relatie is dus goddelijk. Op grond hiervan concludeerde men
dat Gods woord geen product van een handeling is, maai één van zijn eeuwige eigenschappen.
De koran is Gods woord. Alle moslims hebben dit door de eeuwen heen onderschreven. De discussie ging over de kwestie of de koran eeuwig was, of tijdelijk en
geschapen. Dit leidde tot hevige debatten en zelfs tot de vervolging van de aanhangers van één van beide posities. De orthodoxe notie van een eeuwige koian leidt ei
automatisch toe dat de lettetlijke betekenis van de tekst de enige ware is. Deze nadruk op de onfeilbaarheid van de heilige tekst is de logische conclusie uit het idee
dat de tekst de ptecieze, woordelijke uitdiukking is van de absolute goddelijke werkelijkheid. En terwijl dit idee binnen het christendom als een extremistische doctrine werd gezien, omdat de theologie daar gebaseerd was op vier verschillende evangeliën, is het in de islamitische theologie altijd de meest gangbare leer geweest (Van
Ess 1996,192). Deze intellectuele strijd tussen islamitische theologen ovet de precieze aatd van de koian weid uiteindelijk beslecht in het voordeel van de orthodoxen
tegenover de heterodoxen.
Een vierde karakteristiek van de methode van koraninterpretatie die door de mutazilieten weid ontwikkeld was dat zij in eerste instantie op het ondeischeid tussen
letterlijk en figuurlijk taalgebtuik beiustte. De mutazilieten stelden dat de koran zelf
aangeeft dat hij 'duidelijke en heldere' verzen bevat die de luggengiaat van het boek
votmen, en 'dubbelzinnige' die zo moeten wolden geïnteipteteetd dat ze in overeenstemming gebracht kunnen worden met de eenduidige verzen (koran 3, 7). Ze gebruikten het begrip metafoor om deze dubbelzinnige koranverzen te interpreteren.
De korantekst werd als niet-metaforisch gëinteipteteeid zolang deze met de ideeën
van de mutazilieten oveteenstemde, en waai dat niet het geval was werd hij als dubbelzinnig en metaforisch beschouwd. In feite verschaften ze hun tegenstanders hiermee overigens zelf een bruikbaar wapen, want zij konden nu juist de 'duidelijke' verzen als metaforische presenteren.
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De a l l e g o r i e v a n de v e r l i c h t e rede van Ibn T u f a i l

KRISIS 74

In de vorige paragraaf noemde ik in verband met het gedachtegoed van de mutazilieten de filosofische allegorie van Ibn Tufail. Ibn Tufails bekende allegorie is de laatste
hervertelling van een verhaal dat al langer bestond. Ze votmt een goede ingang tot de
bespreking van enkele velschillen en overeenkomsten tussen de mutazilieten en twee
vadeis van de islamitische filosofie, namelijk al-Ghazali en Aveiioës, die opnieuw een
intellectueel conflict aangrijpen over de samenhang tussen mystiek, rationalisme en
orthodoxie. Ik zal deze allegorie hier eerst kort weetgeven (zie Fulton 1929,15-17).
De allegorie gaat over twee eilanden. Het ene is onbewoond, tot er op een gegeven
moment een kind veischijnt, spontaan tot leven gekomen of aangespoeld in een
kist. Het kind heet Hayy Ibn Yaqzan, 'de levende zoon van de waakzame'. Hij wotdt
gevoed dooi een gazelle, en als zijn pleegmoedet sterft wordt hij, net als Robinson
Crusoë, aan zijn lot ovetgelaten. Zijn aangeboten intelligentie is eerst nog zwak
maar wordt steeds meer ontwikkeld, en uiteindelijk is Hayy in staat de wilde dieren
om hem heen te domesticeren. Langzaam wordt hij volwassen, en door voortdurend
observeren en nadenken verwerft hij kennis van de natuur. Vervolgens betreedt hij
het gebied van de metafysica en concludeert hij dat et een almachtige Scheppei
moet bestaan. Dooi ascetische discipline van lichaam en geest poogt hij één te worden met deze ene eeuwige geest. Uiteindelijk bereikt hij een extatische toestand, en
op het moment dat hij erin slaagt de laatste metafysische barrières te overwinnen
vervloeit zijn geest met het goddelijke verstand en leert hij dingen die nooit eetdet
waren gezien en gehooid. N a zeven maal zeven jaren heeft hij zondei piofeet of
openbaring de meest volledige kennis verworven, en kent hij een onuitsprekelijk geluk dat voortkomt uit de metafysische eenheid die hij voimt met zijn Heer Al die
tijd is hij nog onwetend ovei het bestaan van andere landen of van andere mensen.
Dan opeens echter ontdekt hij, terwijl hij over zijn eiland loopt, een wezen dat er
net zo uitziet als hijzelf.
Dit blijkt een heilige man te zijn met de naam Asal, die juist is oveigevaren van
een naburig eiland, dat wél bewoond is, en waai de goede koning Salaman regeert.
Het leven daar is georganiseerd met behulp van een conventionele religie waar straf
en beloning een grote rol spelen. Asal heeft een hogere graad van zelfbeheersing dan
zijn landgenoten en hij gelooft dat ascese en eenzaamheid kunnen bijdragen aan het
realiseren van zijn hoogste geestelijke ambitie. Daarom heeft hij afstand genomen
van de wereld en wil hij zijn laatste dagen doorbrengen op dit kleine eiland dat hij
onbewoond waant. Hij leert Hayy de menselijke taal te spreken, en is stomverbaasd
als hij ontdekt dat de zuivere waatheid die Hayy heeft bereikt dezelfde is als de waarheid die gesymboliseerd wordt door de religie die hijzelf aanhangt. Als Hayy hoort
in wat voor omstandigheden de mensen op het andere eiland leven, taakt hij vervuld van medelijden en besluit hij naai hen toe te gaan om de veiworvenheden die
hij zich heeft eigen gemaakt met hen te delen. En zodoende gaan de twee spirituele
notabelen samen op stap en introduceert Asal zijn hoogstaande vriend bij zijn volk.
H u n missie woidt echtei een rampzalige mislukking. Hayy's uiteenzetting van de
waatheid gaat de giote meeiderheid van zijn gehoor ver te boven en de meesten beVERLICHTING IN HET ISLAMITISCH DENKEN
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schouwen zijn verhaal als een vijandige, gevaarlijke noviteit. Geketend als zij zijn
aan hun zintuigen, kan hun verstand alleen directe beelden bevatten en is hun moraal slechts ontvankelijk vooi het weinig hoogstaande, wrede systeem van stiaf en
beloning. Hayy is ei spoedig van overtuigd dat de maniei van omgaan met het volk
die Mohammed in de koran vootschtijft de enige effectieve methode is. Hij verontschuldigt zich vooi de vetstoiing van het leven op het eiland, spoort het volk aan
trouw te zijn aan de godsdienst van zijn voorvaderen en keert samen met zijn vriend
Asal teiug naat het onbewoonde eiland.
Zelfs de naam van de held heeft betekenis: de levende (Hayy) zoon (Ibn) van de
waakzame (Yaqzan). Waakzaam verwijst naat het veistand en de mens is dientengevolge alleen levend wanneei zijn veistand weikzaam is. Het meest positieve aspect
van het feit dat de mens volgens deze allegorie het vetmogen bezit God te kennen, is
dat hieimee woidt gesuggeieeid dat de mens zuiver reflexieve kennis kan verwerven,
die niet afhankelijk is van een openbaring, hoewel die er ook niet doot woidt tegengesproken. Veidet is het goed is dat Hayy geen menselijke en sociale eigenschappen
bezit. Waarschijnlijk is hij in staat zo'n hoge graad van kennis te bereiken, omdat hij
van de mensen is afgezonderd en niet in een tijd of plaats is gesitueeid. Daardooi is
de notie van het veistand in deze allegorie - en dit is precies de wijze waarop de mutazilieten het zien - univeiseel. Maar er moet wel worden opgemerkt dat dit tweede
positieve aspect van het begtip van het verstand in het verhaal over Hayy enkele
mystieke elementen bevat die niet vooikomen in het gedachtegoed van de mutazilieten. In het veihaal is de Verlichting niet een zuiver intellectueel product van
reflectie: het is een product van de ascetische discipline van lichaam en geest, waatdoor een staat van eenheid met de enige en eeuwige geest woidt bereikt. Deze synthese van rationalisme en mystiek was in de islam gentroduceerd door al-Ghazali die
ik al eerder heb genoemd. Tegen dit mystieke element in al-Ghazali's weik was Avetroës' rationalisme gericht.
Al-Ghazali was theoloog, filosoof en jurist. In zijn weik gebtuikte hij rationele atgumentatie als methode om rationaliteit te verweipen, en daarmee filosofie. Hij gebruikte de filosofie dus als een wapen om haat inhoud te besttijden. Hij ontwikkelde een orthodoxe leet waatin enkele mystieke elementen waren opgenomen. Averroës daarentegen, representeerde een aristoteliaans rationalisme, iets mindei dan een
eeuw na al-Ghazali. Het conflict tussen zuivere filosofie en theologie komt duidelijk
tot uitdiukking in het weik van deze beide denkets. Al-Ghazali valt de filosofie aan,
Avetroës de dialectische theologie en in het bijzonder al-Ghazali. Al-Ghazali ontleende aan de filosofie de methode om het fundament daarvan te deconstiueten,
terwijl Aveitoës de dialectische methode van de theologen niet gebruikte om een
dogma te ontwikkelen maai om de heilige tekst te interpreteren. Averroës meent net
als de mutazilieten dat kennis van de metafysische wereld alleen gebaseerd kan worden op bewijzen en aanwijzingen die door de natuurlijke wereld worden geleverd.
Met die kennis wondt de heilige tekst benadeid en geïnterpreteerd. Al-Ghazali volgt
de omgekeerde weg: zijn vertrekpunt is de geopenbaarde mystieke kennis van de
metafysische wereld. Daarom begint hij met de tekst, om van daaruit kennis over de
natuur te veiwetven.
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Ondanks deze tegenstelling tussen beide denkers heeft echter ook wederzijdse
beïnvloeding plaatsgevonden. Avetroës heeft kennelijk niet kunnen ontsnappen aan
de elitaire trekken van zijn voorgangers wat betreft het standpunt dat ware kennis,
dat wil zeggen filosofisch gezien zuiver rationele kennis, verborgen zou moeten worden voor het grote publiek, en alleen moeten wotden ontsluieid voor een kleine elite. Ware kennis moet ook volgens hem niet openbaat gemaakt wotden, eenvoudigweg omdat ze schade zal berokkenen aan het geloof van de massa. Deze gedachte
refereert duidelijk aan het vethaal ovet Hayy's ervaringen met het volk van het andere eiland, dat strikt vasthoudt aan de religieuze leer en aan haar letteilijke betekenis.
Evenals al-Ghazali benadrukt Averroës dat mystieke kennis niet voor een groot publiek is bedoeld maar alleen voor een groep van uitvetkorenen. Al-Ghazali's uiteenzettingen laten twee ideologische niveaus zien: één voor de massa's en één voor de
uitverkorenen. En ook Averroës' zorgvuldige onderscheid tussen massa en elite
brengt twee soorten kennis met zich mee. Avetroës neemt al-Ghazali's idee ovet dat
de interpretatie van God als licht aan het volk moet wolden onderwezen, omdat dit
eenvoudig te begrijpen is en tegelijkertijd de ware kennis niet tegenspreekt. En het is
waarschijnlijk niet nodig te beschrijven wat deze theorie ovet het goddelijk licht impliceert, zoals al-Ghazali het uitlegt; men denke bijvooibeeld alleen al aan het feit
dat het hele universum van top tot teen met duisternis en/of niets wordt geïdentificeerd.
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H e t lot van de k l a s s i e k e V e r l i c h t i n g
Deze tegenspraak in Avetroës' begrip van de Verlichting lijkt eig op wat we in de
rationele theologie van het moderne islamitische gedachtegoed vinden. Avetroës'
verdediging van het versluieren van filosofische kennis voor de blik van het grote
publiek maakt veilichting in wezen onmogelijk. Zijn idee ovet de bioedetlijke verhouding tussen religie en filosofie ging niet zover dat hij meende dat zij ook de kloof
tussen elite en massa kon dichten. Deze onoverbrugbare kloof die een algemeen publiek van theologen, en de theologen weer van filosofen scheidt, wordt volgens
Averroës onderbouwd door de koran, waarin drie semantische niveaus worden onderscheiden. Elk van deze niveaus zou zich richten tot een bepaalde groep. Vanaf de
negentiende eeuw tot in onze tijd hebben Averroës' ideeën over Verlichting de boventoon gevoerd. De andere wijsgerige tiaditie, die van al-Ghazali, beheeiste het islamitisch denken vanaf de tijd van Avetroës tot in de negentiende eeuw.
Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond er in de islamitische wereld een
aantal debatten naat aanleiding van de Eutopese overheersing. Toen de Europeanen
de Arabische wereld binnendrongen, werd in eerste instantie gereageerd met de nabootsing van de Europese moderniteit om de Europese politieke agressie tegen te
gaan. Zowel politici als intellectuelen reageerden op deze manier. In de loop van de
tijd waarin zich de relatie van Europa en de islamitische wereld ontwikkelde, won de
traditionalistische beweging evenwel steeds meer terrein. Een nieuwe fase in de Europese overheersing ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen het
in volle gang zijnde moderniseringsproces in het Midden-Oosten instortte met de
bezetting van Egypte in 1882. Het intellectuele antwoord hierop was een verdediV E R L I C H T I N G IN H E T I S L A M I T I S C H D E N K E N
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ging van de islam en de islamitische cultuur tegen oriëntalisten, die 'achterlijkheid'
eenvoudigweg toeschreven aan de islam zelf, in plaats van aan sociale, economische,
politieke en culturele omstandigheden. Gedurende deze tweede fase werd de islam
langzamerhand niet meer alleen aan een nationaliteit gelijkgesteld maar ook aan het
authentieke wezen van het collectieve zelf van de moslims, dat tegengesteld zou zijn
aan dat van de Ander, de Europeaan. Toch moest ei toen een maniei gevonden wolden om de islam ook als een godsdienst te inteipteteten die vootuitgang aanmoedigt
en die rationaliteit, wetenschappelijke kennis en modeine instituties bevoidett.
Het debat dat naar aanleiding hiervan over Verlichting en rationaliteit ontstond,
is geëntameeid door Muhammad Abduh (gestorven in 1905), die dan ook wordt gezien als de vader van het moderne islamitisch denken. O p welke viaag moest hij
een antwooid geven? Het Europa van de achttiende-eeuwse Veilichting en het Europa van het negentiende-eeuwse impeiialisme betekenden een complexe uitdaging
vooi de islamitische wereld in het algemeen en de Arabische in het bijzonder Het
dubbele gezicht van Europa veroorzaakte dat men er een verwarrend beeld van
kreeg: Europa stond zowel voor een agressieve gewapende vijand als voor een wetenschappelijk geavanceerde denkwijze. O m deze vijand te bevechten nam men de geavanceerde militaire technologie van het Westen over De klassieke islamitische theologie en filosofie, in het bijzondei die van de mutazilieten en van Averroës, waren al
eerder gewend geraakt om moderne Europese ideeën in hun eigen denken te integreren. De algemene strategie bestond uit het combineren van moderne westerse
elementen met elementen uit de eigen traditie. Muhammad Abduh wordt de vader
van het modetne islamitische denken genoemd omdat zijn antwooid op de uitdagingen die doot Europa werden gesteld beide tendensen in het moderne islamitische
denken veienigde, namelijk de zogenaamde veilichte tendens en de traditionalistische.
Het einde van het Tuikse kalifaat in 1924 betekende het begin van de deide fase
in het intellectuele weeiwoord tegen de aanvallen op de islam. Het debat over het
boek Islam en de politiek van Ali Abd al-Raziqu, in 1925, waarin de scheiding van
staat en religie wordt verdedigd, leidde niet alleen tot de vernietiging van het boek
maar tevens bijna tot die van de man zelf. Twee jaar latei laaide ei opnieuw een hevig debat op: nu ging het om Taha Husayns Pre-islamitische poëzie, waaiin enkele
ktitische kanttekeningen werden geplaatst bij een aantal verhalen uit de koran. In
hetzelfde jaai richtte Hasan al-Banna de Moslim Bioedetgemeenschap op, een hervormingsbeweging die de hele maatschappij terug moest brengen in het spoot van
de islam. De scheiding van moslims en hindoes in India en het uittoepen van de islamitische staat Pakistan, en verder de stichting van de staat Israël als een land voor
de joden in 1945, zorgden voor een krachtige reactionaire beweging. Het doel eivan
was heistel van het kalifaatssysteem om de moslims zo sterk te maken dat ze zich tegen h u n vijanden zouden kunnen vetdedigen. Het feit dat de Arabieren in 1967 in
de oorlog tegen Israël werden verslagen, wat de absolute mislukking betekende van
alle ideologieën die in de revolutie van 1952 waren géïntioduceetd, luidde de vijfde
fase van het probleem 'islam en moderniteit' in. Het slagen van de Iraanse revolutie
en de afzetting van de sjah deed het vertrouwen in de slogan 'islam is de oplossing'
groeien. D e twee golfoorlogen, en in het bijzondei de operatie 'Deseit Stoim', alsNASR H A M I D ABU ZAYD

ook het voortslepen van het Arabisch-Israëlische conflict - hoeveel vredesakkoorden
er ook mogen zijn - versterkten de negatieve beootdeling van zowel de politiek van
het Westen als van de moderniteit als een westeise uitvinding.
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C o n c l u s i e : i s l a m i s e r i n g van de kennis
In de vroege jaren zestig kwam de uitvinder van de nieuwste veisie van het ideologische moslimfundamentalisme, Sayyid Qutb, met een scheiding aan tussen wetenschap en techniek van het Westen aan de ene kant, en de westeise theologie, filosofie, sociale wetenschappen en menswetenschappen aan de andere kant (Qutb 1981,
14-15 en 142-148). Hij gaat bijvooibeeld in op de vraag of moslims de psychologie
van Freud, of zelfs moderne linguïstische theorieën zouden kunnen gebtuiken. 'Natuutlijk niet: wij hebben onze eigen islamitische psychologie, sociologie, geschiedschrijving, et cetera', gaf hij ten antwoord. Geschiedenis is volgens zijn ideologie
geen teirein voor wetenschappelijke kennisvetgating waar universele of in ieder geval algemene onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden. De islamitische geschiedschrijving is een andere dan de westerse. Dit vormde de aanzet tot een islamisering van de kennis, die in de plaats wordt gesteld van het moderniseren van het
islamitische gedachtengoed, zoals Muhammad Abduh zich dat voorstelde. Niettemin wordt toch eenzelfde leenstiategie gebiuikt bij deze islamisering van de kennis.
Een belangrijk deel van het betoog dat tegenwootdig dooi de zogenoemde islamisten woidt gehouden, met name door een aantal intellectuelen die een periode in het
Westen hebben gestudeerd, richt zich op het bekritiseren van de waarden van de
moderniteit, omdat die het product van een anti-religieuze kentheotie zou zijn.
Als we deze ideeën nu weer verbinden met de metafooi van de Vetlichting, zien
we dat het hedendaagse islamistische gedachtegoed de vetlichting van het hart, de
geest en de ziel preekt, maar niet die van het aardse bestaan. Dit wereldlijk georiënteerde verlichtingsideaal wordt gezien als een zaak van het westen. En wat is hiervan
het resultaat volgens de islamisten? De westerse Verlichting zou leiden tot allerlei
soorten van geestelijke verwording. Volgens de verhalen van de islamisten is het westen niets andeis dan Madonna en Michael Jackson, Michelangelo heeft geen betekenis meer Oveispel, homoseksualiteit et ceteia worden met het westen verbonden.
In plaats van de westerse democratie woidt de islamistische 'shura' gesteld waai niet
het gezag geldt van het volk, demos, maat dat van God, nomos. In het Arabisch is dat
shura. Moslims worden niet geacht democraten te zijn, zij horen zich door de wet te
laten regeren. Terwijl Muhammad Abduh in staat was ondeischeid te maken tussen
het Westen van de Veilichting en dat van het imperialisme, bestaat dat onderscheid
niet meer in het hedendaagse islamitische denken. Tegenwoordig meent men dat we
in gevaat zijn als we de westeise ideeën ovei de wereld overnemen, omdat God volgens het westerse denken misschien wel de schepper van het heelal is, maar dit vervolgens aan zijn lot heeft overgelaten; het zou volgens zijn eigen wetten bewegen.
Voor traditionalistische moslims is het vanzelfsprekend dat Gods wil nog altijd regeert en ingrijpt in het bestaan. Wat et ook in het heelal gebeurt, het is altijd in overeenstemming met Gods beschikking. De traditionalist heeft een deigelijke visie op
de wereld, en gebruikt daatvoor een vergelijking: God schiep de mens, de mens is
VERLICHTING IN HET ISLAMITISCH DENKEN
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een machine, en omdat God de schepper is weet hij ook hoe de machine op gang
moet wotden gehouden en wat et schadelijk vooi is. O p die maniei concludeert dat
hij dat Gods insttucties altijd opgevolgd moeten worden om de machine, dat wil
zeggen de mens, draaiende te houden.
Volgens recente islamistische ideeën biedt de islam een eigen metaforiek over
God, de mens, het heelal en de natuur. O m die reden zouden moslims de westerse
metafoot van het licht niet nodig hebben. Deze reactie tegen het westen en tegen de
Veilichting kan in de islamitische wereld natuuilijk heel gemakkelijk wotden begrepen als een reactionaire vorm van postmodernisme. Maar degenen die dat doen,
zullen toch eerst moeten bewijzen dat er in ieder geval één islamitische staat is geweest waarin de moderniteit tot stand is gekomen en is geïnstitutionaliseeid, en dit
zal een heel moeilijke opgave blijken. Wat feitelijk gebeurt, is dat het islamisme westerse kritiek op de eigen westeise moderniteit leent, om zijn eigen islamistische ideologie te techtvaaidigen. In dat kader stelt men het Westen voor als een toonbeeld
van onrechtvaardigheid, corruptie en wanbeleid. De moderne geschiedenis van het
Westen, waatin een ontwikkeling heeft plaatsgevonden van de Veilichting naai het
imperialisme en, recenter van een wereld waarin twee wereldmachten heersten,
naar één nieuwe wereldorde die voornamelijk door Amerikaanse politiek en belangen wordt beheerst, vormt een ware voedingsbodem voor dit islamisme.
De vraag die nu nog steeds beantwooid moet worden is de volgende: moet een
modern islamitisch denken zijn uitgangspunt kiezen in Averroës en de traditie van
het rationalisme? Mijn eigen wetenschappelijke carrière begon met het geloof dat
dit de weg was die gevolgd moest woiden. Maat tegenwoordig ben ik er niet zo zeker meer van dat hiei aanknopingspunten liggen. De kloof in Averroës' filosofie tussen de elite en het volk zal nooit tot Verlichting in de ware zin van het wooid kunnen leiden. Omdat leren en kennis verwerven niet voor iedereen is weggelegd en dit
nog steeds een privilege van elites is, zal Veilichting nooit in het maatschappelijk leven geïnstitutionaliseeid kunnen wotden. Het eetste wat moet gebeuten is dat de
Veilichting, die nooit een openbare beweging in welk islamitische land dan ook is
geweest, tot een publieke verworvenheid wordt gemaakt. De ontkenning van het essentiële recht op intellectuele vrijheid, zowel in heden als verleden, heeft het voor de
politieke autoriteiten eenvoudig gemaakt om met behulp van censuur een aantal
voor hen gunstige ideeën aan de meetdetheid van het volk op te leggen. In de geschiedenis van de islam is het politieke gezag altijd gewend geweest in te grijpen in
het intellectuele leven en sommige ideeën en theologische richtingen, tegenover andere te bevoordelen. De rationele theologie werd door de politieke autoriteiten tegen een andei type theologie gebiuikt aan het einde van de negentiende eeuw. Het
idee om een volk in massa en elite verdelen, in onwetenden en degenen die over het
inzicht beschikken, is nog steeds een dominant beginsel in de islamitische wereld,
hoewel ondetwijs er openbaar en gratis is. Door hedendaagse islamistische groeperingen wordt dit onderscheid nog steeds gebruikt zodra het over religieuze kennis
gaat; wanneer het echtet ovet politieke debatten gaat, benadiukken ze het lecht van
de massa's op kennis. O p die maniei is alleen het religieuze debat niet openbaat toegankelijk, en woidt daatdoot het religieuze gezag van de leidets van dergelijke bewegingen gehandhaafd, en daarmee hun ideologische belangen. Het is in deze context
NASR H A M I D ABU ZAYD

d a t diveise m e t a f o r e n w o l d e n g e b i u i k t o m a n d e r e te v e i v a n g e n . D e islamitische
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v e r w e r p i n g van de westerse interpretatie van de m e t a f o o r van de Verlichting is daarbij essentieel o m h e t verschil tussen de ideologie van islamisering en die van m o d e t nisering te b e g t i j p e n .
* Dit artikel schreef Nasr Hamid Abu Zayd voor Krisis in het Engels en werd vertaald door Yolande Jansen en Frank Rebel.
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