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oMTAlT AV dAVId ThURFJEll

Marianne Bøes avhandling Debating family law in contemporary Iran
är ett välkommet bidrag till forskningen om islam i det samtida Iran.
Studien handlar om hur högutbildade urbana iranska kvinnorättsaktivister förhandlar, tolkar och resonerar i frågor som rör islam, shari’a
och mänskliga rättigheter. Studien baseras på intervjuer med 28 kvinnorättsaktivister, som tillsammans med officiella dokument samt diskussioner och debattinlägg i olika media, inte minst internet, har
analyserats . Tidsmässigt tar Bøe avstamp i den Lag för familjens bevarande som Ahmadinejads regering drev igenom 2007 och de diskussioner som genererades av denna lag. de vidare frågor som
avhandlingen berör kanaliseras således på ett sinnrikt sätt genom en
tydlig tematisk och tidsmässig avgränsning. den övergripande forskningsfrågan är hur de valda kvinnorättsaktivisterna uppfattar och relaterar de familjerättsliga frågor som den nya lagen aktualiserar till
shari’a, å ena sidan, och till kvinnors rättigheter, å den andra.
Avhandlingen är indelad i fyra delar: den första sätter in läsaren i
de politiska och historiska sammanhang i vilka de studerade diskussionerna förs; den andra presenterar de olika sätt som kön och genus har
förståtts i det iranska samhället idag och genom historien; den tredje
presenterar iransk familjerätt och modern familjerättshistoria, och, den
avslutande delen avhandlar studiens övergripande forskningsfråga och
de föreställningar och åsikter som informanterna gett uttryck för.
Teoretiskt anknyter avhandlingen bland annat till Talal Asads förståelse av islam som en diskursiv tradition. dess övergripande slutsatser
är bland annat att den iranska kvinnorättsrörelsen är allt annat än ho156
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mogen. Istället kan den förstås som splittrad mellan positioner av avfärdande, reform och lojalitet i fråga om synen på shari’a. Bøe visar
också hur de kvinnorättsaktivister hon har studerat, genom sina tolkningar av de islamiska rättskällorna och genom sina diskussioner om
religiös auktoritet och autenticitet, på ett aktivt sätt bidrar till den islamiska kunskapsproduktionen och därmed blir en del av den diskursiva
tradition som de, i vissa fall, upplever sig själv som distanserade till.
Ett av studiens mest värdefulla bidrag är att den på ett materialnära och
övertygande sätt visar hur shari’a och tolkningar av islamiska rättsfrågor
är situerade i givna politiska sammanhang.
Mitt övergripande intryck är att avhandlingen är välskriven och klartänkt. Ämnet är av största vikt för vår förståelse av några av de avgörande processer som pågår inom shi’itisk islam idag, både i Iran och
internationellt. den religio-politiska modell (Velâyat-e faqih) som ligger
till grund för lagstiftningen i den Islamiska republiken står idag inför
stora utmaningar. det iranska etablissemanget av rättslärda och deras
tolkningsföreträde i frågor som rör islam och rätt ifrågasätts på många
fronter. Bøes studie visar på ett intressant sätt hur de rättsliga positioner
som kan skönjas inom den rättslärda eliten (’ulama) också återfinns
bland de icke-rättslärda aktivister hon studerat.
Bøes sätt att närma sig studiet av shari’a är också intressant och nydanande. hennes utgångspunkt är att rättsfrågor måste förstås som mer
än bara rättsfrågor och hon operationaliserar denna insikt genom att analysera shari’a som bestående av ideal, praktiker och koncept. hon kontextualiserar och analyserar alltså shari’a med hjälp av teoretiska
förhållningssätt som utvecklats inom antropologin och i studiet av levd
religion. detta metodologiska gränsöverskridande är avhandlingens kanske främsta styrka, särskilt eftersom det också innebär att en ofta dominerande könsuppdelning av studiet av iransk islam överbryggas. Studiet
av kunskapsproduktion, lag och teologi har ofta exklusivt fokuserat män
och manlig religiositet, medan studier av iranska kvinnors religiositet nästan uteslutande fokuserat livs- och vardagsnära aspekter. genom att lyfta
fram kvinnors shari’a-diskurser och kunskapsproduktion leder Bøe på ett
förtjänstfullt sätt forskningen vidare från denna olyckliga dikotomisering.
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Men om gränsöverskridandet på vissa fronter utgör avhandlingens
främsta styrka, innebär det på andra fronter vissa problem. Ämnesmässigt står Bøe med ena foten i religionshistoria, där kraven på ickenormativitet är tydliga och gränsen mellan inifrån- och utifrånperspektiv
upprätthålls skarpt. Andra foten finns i genusvetenskapen där ett delvis
annat akademiskt ideal gäller. detta leder till vissa skevheter när avhandlingen skall positioneras i relation till tidigare forskning. här blir
rättslärda och konfessionella tänkare inom shi’itisk fiqh med självklarhet studieobjekt snarare än kollegor, medan akademiska kvinnorättsaktivister omnämns och relateras till som det senare. En annan diskrepans
finns mellan det teoretiska framhävandet av vikten att förstå shari’a som
situerat och kontextbundet å ena sidan, och bristen på biografisk eller
annan kontextualisering av intervjupersonerna å den andra; samt mellan
den deklarerade positionen att kunskap skapas i mötet mellan forskarens
subjekt och det insamlade materialet, och författarens relativa frånvaro
i texten och i analyserna.
dessa invändningar är dock marginella i sammanhanget. På det
stora hela är Marianne Bøes avhandling ett mycket välkommet, teoretiskt uppdaterat, välskrivet och viktigt bidrag till ett synnerligen aktuellt
forskningsfält.

