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Hvem er jeg?
Albrecht Hofheinz

Hvem er jeg?

• utdannings-bg


• humanistisk gymnas: latin, gammelgresk

• islamske studier med arabisk & persisk. Ønsket å lære «levende» språk: SOS Bonn

• 2 år i Egypt: fra litteratur til ‘everyday’ / hverdagskultur og religiøs praksis/sufisme (til forskjell fra ‹orientalistisk› tekstfokusert tilnærming; {cf. møte med Radtke})

• kombinerte historie med sosial/kulturantropologi {og derfor må jeg presentere min rolle i begynnelsen av forelesningen her ;-) } {bilde fra Tahrir?}

• Ideal:


• ta både tekst og kontekst på alvor → kunne lese tekstene nøye (filologi!), og vite at tekster bare kan forstås i kontekster (av opphav og bruk).

• (be)skrive slik at


• analysen er vitenskapelig ‘sound’ (fornuftig og rimelig), svarer til vitenskapelige kriterier

• de beskrevne gjenkjenner seg i beskrivelsen (cf. Arne Næss’ grunnleggende prinsipp; 1995 konf. i KRT)

https://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/middle-east-studies/tenured/albrech/index.html
https://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/middle-east-studies/tenured/albrech/index.html


• forskningsinteresser

• dr.philos. om sufi reformbevegelse i Sudan rundt 1800: {d r pga SD at jeg kom til NO}


• isl. reform før europ. (ikke respons til Europ.); idéhistorie

• ‹periferi›: folk utenfor det politiske sentrum: SD; lokalhistorie




• arabiske manuskripter (SD/UiB Hofheinz coll; Timbuktu)







The 
Internet, 
the Quest 

for 
Democracy, 
and the 
Role of 

the 
Individual 

in the 
Arab 
World

Albrecht Hofheinz

University of Oslo

• internettbruk i den arabiske verden

• autoriteter

• ungdom

• kultur

• sosiale medier

• [*↖] → In 2016



• → “In 2016: How it felt to live in the Arab world five years after the ‘Arab Spring’”

	 • “GreenMENA” (nå inkl. MES4500 masteremne: “Environment, Climate Change and the ‘Green Shift’ in the Middle East and North Africa”)

• stipendiat & dr.philos. i Bergen 93-96

• WiKo & ZMO Berlin 1999-2004

• utenfor akademia:


• ICRC (Den internasjonale Røde Kors-komiteen) : PL, UG, SD

• musikk

• natur & friluftsliv (➝GreenMENA)

https://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/in_2016/


Hvem er dere?
→ Nettskjema

https://nettskjema.no/user/form/preview.html?id=242933#/

https://nettskjema.no/user/form/preview.html?id=242933#/
https://nettskjema.no/user/form/preview.html?id=242933#/


I dag

•Midtøsten? 

•Historie? 

•Modern? 

•Emnet: opplegg, pensum, eksamen



«Midtøsten»

Bilder?



‘Middle East’

Wikipedia, i dag



Wikipedia, i dag.

men

MØ: fra engelsk… [*↖]





MØ: fra engelsk, fra 1876: mellom “Near East” (midt-1800-t =OR [Det osmanske riket], først inkl. Balkan, senere: OR utenfor Europa) og “Far East” (opprinnelig alt østafor 
«det Nære østen», dvs. inkl. India); etter at britene erobret India (1858) og etablerte “the Indian Empire” (1876), ble “Far East” = Asia øst og NØ for India

→ dvs: MØ = 

Regionen mellom OR (“Near East”) og (britisk) India, altså regionen der GB og RU kjempet om innflytelse (“The Great Game”). Mer kjent etter 1902 avisartikkel om 
nettopp dette sp, som argumenterte for sterkere br. (flotte)presens i den persiske gulfen.

→ et imperialistisk begrep!



Men def. av «MØ» endredes etter OR’s fall.

Grensene til denne «MØ» i dag? mange forskjellige «De-fini-sjoner» (= «av-grens-ninger»): her f.eks. uten Egypt («N-Af»), men inkl. noe av både sentral- og sør-Asia 
(Turkestan, AF, PK) samt EU-landet Kypros



Beslektede begrep:

• «Orient» : land i øst (soloppgang): cf. »Morgenlandet« (i det Gamle testament: land øst for Israel [konkret: Mesopotamia]; senere ‘vandret’ grensen vestover). På 1800-t 

utvidet til hele OR inkl. Balkan, Asia (og delvis Afrika): altså land øst for Eur. der europ. hadde imperiale interesser. Cf. IKOS «orientalske språk» (tidl. inkl. Afrika)

• cf. Anatolia < ἀνατολή «opp-gang», øst [«vismenn fra Østen» i NT : μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν]

• cf. Levanten (< ital./spansk levare «å gå opp» [sc. solen]) ➝ land øst for Middelhavet (spes. “Greater Syria”: SY, LB, IL/PS, JO)


Alle ovennevnte er begrep utenfra: [‹etiske›]

Hva med emiske [‘native’ terms]?



I dag finnes også:

• oversatt arab. الشرق األوسط; også pers (خاَوِر میانه), türk. (Orta Doğu), urdu (مشرق وسطی) osv.


men se nøye på logoen: Afrika er med ! ?


historisk:

• 
(mashriq vs maghrib) املشرق - املغرب
• (dār al-islām «islam’s ‹hus›/verden» [“the realm of Islam”]) دار اإلسالم



• 
(mashriq – maghrib) املشرق - املغرب
Den østre og den vestre del — av hva? av et felles kulturrom / så: av den arabiske verden.


særlig fransk: Maghreb

«Le Grand Maghreb»


formet fransk begrep «Afrique du nord»



« Afrique du nord » uten Mauritania…



… og med Mauritania…



… med EG



med SD, men uten MR?

➝

«Nordafrika»: også her avgrensnings-/definisjonsproblemer



Karavan-handelsvei

ca. 1400
Grensen mot sør?

Ørkenen (الصحراء  al-ṣaḥrāʾ  >  «Sahara») er alt annet enn en grense!

snarere et stort rom av handelsforbindelser



Sahel | الساحل

as-sāḥil «kyst/kant»
mest naturlig å ta hensyn til naturlige og sosioøkonomiske forhold:


Sahel

økologisk (kamel!) og kulturell «kant»/grense



Et annet emisk begrep:


• 
(dār al-islām «islam’s ‹hus›/verden» [“the realm of Islam”]) دار اإلسالم 
Men «Den islamske verden» ≠ MØ!


•  D-Isl = regioner bebodd av muslimer og styrt etter islamsk lov. NB: Denne def. er utviklet i avgrensning til regioner :[Ibn Qayyim al-Jawziyya] (t-1300) ابن قيم الجوزية
erobret av mongolene!


• Den islamske verden

• inkl. ikke minst India/Sørasia og Indonesia, men også AF, Sentralasia, store deler av Afrika (og etterhvert diasporaen!)

• de fleste muslimer lever utenfor MØNA; det tok 300-400 år før flertallet av befolkningen var blitt muslimsk


• “Muslim-majority countries”




Andre begrep:

• Vest-Asia {postkolonial, men ikke emisk}

• men heller ikke her er det enighet: TR med eller ikke?

og er det V-Asia el SV Asia?



• Mindre regioner:

• «Den fruktbare halvmåne»



• Mesopotamia (Μεσοποταμία «[landet] mellom elvene»)

• [*↖] cf. ʿIrāq {opprinn. betydning}




(al-ʿIrāq) العراق

(al-Jazīra) الجزيرة

(bilād al-shām) بالد الشام



Asia Minor 

Anatolia [Ἀνατολή] (sett fra Hellas)

Rūm [الروم] (= Roma) (sett østfra)



• “Africa” → Ifrīqiyā (افريقيا), = al-Maghrib al-Adnā (املغرب األدنى) «Den nære vesten»



Den arabiske ligaen (farget etter tiltredelse; Komorene (her nede i sirkelen) tiltrådte i 1993. 
     1940-t      1950-t      1960-t      1970-t

Den arabiske ligaen



MØNA 1: uten MR, SD, TR, CY





MØNA 2: uten MR, med SD, TR, +AF



MØNA 3: med SO, CY, Armenia, Azərbaycan, uten AF



Så i konklusjon: i denne forelesningen tar jeg hensyn til områdets egne kulturhistoriske ‹grenser› og…



…    inkluderer bevisst Nord-Afrika og til en viss grad også Sentral-Asia når jeg omtaler MØNA (eller bare MØ). Vi skal derimot ikke behandle India/Sør-Asia, men det er et 
litt kunstig skille.


Interessant nok:

• G gir ingen def av MØ, mens

• CS def p vii: ekskluderer MR & SD — (egentlig kunstig)



Det er ikke bare de (variable) grensene som ‹definerer› regionen — men også andre dimensjoner:

e.g. økologisk:

• hav (Middelhavet, Rødehavet, Gulfen, Det indiske hav, Svartehavet): viktige for handel

• kystområder

• fjell

• halvørkener & ørkener

• oaser (inkl. «elve-oaser»: Nil, Mesopotamia)


– intensivt landbruk

– ekstensivt landbruk (jordbruk + fedrift på større men mindre fruktbare områder)

– (semi)nomadisme

– handel (skip, karavaner)

– byer som handels- og forvaltningssentre + håndverk



språk





religiøs tilhørighet



Identitet

Språk

ReligionSlekt

Kjønn
Yrke

Utdanning
Sosial klasse

Bosted

NasjonalitetPolitisk 
overbevisning

‘Rase’

Alder

Men husk: sosial identitet er alltid kompleks og kontekst-bundet:

• språk

• religion

• slekt (patriarkalske familiebånd)

• kjønn

• yrke / sosial klasse

• bosted

• …

• ‹etnisitet›

• [“race”; CS 8]



Identitet

•flerdimensjonal 

•kompleks 

•skiftende

alt sammen er konstituerende elementer av hvordan ‹identitet› konstrueres—og re-konstitueres/-defineres gang på gang : flerdimensjonal identitet; skiftende identitet


Fare: å REDUSERE identitet (og motivasjon) til bare ett element !



Merk etter diskusjon 
av «Midtøsten»

•Grenser/de-fini-sjoner/identiteter/begrep er: 

• perspektiv-avhengig 

• kontekst-bundet 

• foranderlig gjennom historien

Ikke bare i MØ:

• Cf. neger / ‘negro’ vs ‘black’ [og nå t.o.m. ‘nigga’ = kompis*]


➝ alle disse grensene / alle grensene / definisjonene er situasjonelle og perspektivisk betinget. Grenser / de-fini-sjoner / be-grep har utviklet og forandret seg i praktisk 
bruk; de har blitt brukt ut fra forskjellige perspektiver til forskjellige formål i forskjellige kontekster, og de kan ha endret betydningen betraktelig over tid. De har en historie; 
de er elementer / byggestein av fortellinger («narrativer»). Og alle fortellinger er alltid fortellinger ut fra et bestemt perspektiv, en vinkling og et ståsted som en bestemt 
forteller inntar og som ofte kan knyttes til bestemte hensikter og formål.


* Cf. HOFFMAN, A J & al., “Changing perceptions in the justification of the use of the ‘N’ word through community service work experiences: Offensive comments or terms of endearment?”, Journal of Praxis in 
Multicultural Education 4(1), 2009, DOI: 10.9741/2161-2978.1002, https://digitalscholarship.unlv.edu/jpme/vol4/iss1/3; SIGNER, D, »Das explosivste Wort Amerikas«, Neue Zürcher Zeitung, 7 May 2021.



«historie»

Dette leder oss til del 2 i dag: historia («fortelling [om tidligere hendelser]») > ἱστορία («gransking» → redegjørelse/beretning om noe en har undersøkt/gransket») [fra 
verbet ἱστορείν «å granske/betrakte/undersøke → å vite [basert på iøyetakelse] → å fortelle om det en har undersøkt», cf. ἵστωρ «vitne; vismann»— fra proto-
indoeuropeisk *ui̯d-tor, fra roten *ue̯id / *ui̯d «å se → å vite [fordi en har sett]»


Å se/vitne → å vite → visdom > å fortelle om det en vet fordi en har vært vitne til det.



Historiografi

•kronologi: tidsforløp, datoer, store menn, 
viktige hendelser; «politisk historie» 

•struktur: naturlige, økonomiske, sosiale og 
kulturelle forhold 

•“cultural turn” / historisk antropologi: 
kulturell-kommunikativ formidlet/delt 
‹mening›

historiografi = historie-skriving

3 hoved-tilnærminger: [*↖] 1.



A) kronologisk/dynastisk: den eldre, tradisjonelle formen


e.g. -Ṭabarī (ca. 900). «Kronikk om Profeter og Konger» (ed. de Goeje, Leiden 1879-1901)

{annotated Engl. transl.: The History of al-Ṭabarī, Albany: SUNY Press}


tidsforløp, datoer, store menn, viktige hendelser; «politisk/militær historie» 
dominerende fram til 1900-tallet

men fortvarende i populærhistorie og populære biografier av ‹store menn›



B) struktur: {naturlige, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold}


« histoire des structures » (Braudel 1947 i hans post-dok-avhandling): snur den gamle tradisjonen av historieskriving opp ned:  fra Konger til «miljø»—natur, økosystemer, 
økonomi, materiell kultur, samfunnsstruktur, idéhistorie… det som former det miljøet, den omverden, den verden der enkeltindivider handler. «Strukturer» er for Braudel : 
fysiske og naturlige forhold, økonomiske og sosiale organisasjonsformer, materiell og {til en viss grad} immateriell kultur (som holdninger, konvensjoner, livssyn, 
idéstrømninger osv).



Bd. 1: miljø (hav, kyst, fjell og vidder… landskap og [havskap] og klima og deres ‹interaksjon›, hvordan de påvirker hverandre og strukturerer livet til dem som lever i 
området, både planter og dyr og mennesker. Hvordan naturlige og historisk etablerte kulturelle strukturer former hvordan folk lever: handler om store landeiere, fattige bønder, 
fjellfolk, sjømenn, fiskere og pirater, nomader i ørkenen, svære dyreflokker, lastevogn og transportsystemer, et hav full av båter om sommeren og som er forlatt av seilskip og galeier når vinterstormene herjer.



Bd. 2 «Kollektive skjebner og generelle trender»: viet økonomiske forhold og samfunnsstrukturer som utvikler seg på denne basis.


Om Middelhavets fortsatt sentrale rolle i verdenssystemet på 1500-tallet: gull og sølv som Spania henter fra Amerika ender opp i hendene til italienske bankhus som blir kredittmestere for hele Europa med 
pregende innflytelse på hvordan handel organisertes og hvordan sosiale strukturer endret seg. Samtidig—og forbundet med nettopp denne tilstrømningen av edelmetaller—gjennomgår regionen alvorlige 
kriser: valutasvingninger og inflasjon, bandekriminalitet, kamp om ressurser, sivil og religiøs farvet opprør og krig—en skjebne som er felles for de to sivilisasjonene som møtes i Middelhavet: den islamske og 
den kristne.



Først bd. 3 handler om hendelsene eller hendelseshistorien i tradisjonell forstand (i andre halvdel av 1500-t): «Hendelsene, politikk, og [store] menn»


Gjennom hele den tiden er Middelhavet scene for konflikten mellom de to stormaktene i den islamske og kristne verden: det spanske og det osmanske riket. {Spania (<Habsburg-riket) og «Tyrkia» (Det 
osmanske riket)}. Etter mange bitre dueller til sjøs slo den kristne, katolske «Liga Sancta» den osmanske flåten i Slaget ved Lepanto [i vest-Hellas] (1571)—en seier som betydde mye mer på moralsk front enn 
på det rent militære plan — og en seier som ironisk nok innledet en lang fredsperiode siden de offisielle flåtene til de to motpartene ble trukket ut av Middelhavet og sendt til andre krigsskueplasser—til glede 
for ‹tyrkiske› og kristne pirater og kapere, som førte en ‹liten› krig i stedet for den ‹store›.




Historikere som Braudel stod for en «ny historieskriving» (« nouvelle histoire »)

etablerte et veldig innflytelsesrikt tidsskrift: « Annales »  → «skole» innen historieskriving.

I oppsummering kan vi si at

Braudel, Annales-skolen, og strukturell historieskriving generelt legger vekt på de strukturelle elementene som påvirker, begrenser og begunstiger handlinger 
som mennesker, enkeltindivider, kan utføre. 

{Etter La Méditerranée skrev Braudel et annet stort verk, om det førindustrielle, tidlig moderne Europa: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle. 
Bd. 1 Les structures du quotidien (1967), omhandler det som er grunnleggende for Braudel: det materielle, materiell kultur, dagliglivets strukturer. {[I bd. 2 (Les jeux de 
l’échange) tar Braudel for seg handel og økonomi; i bd. 3 (Le temps du monde) prøver han å forklare hvordan fysiske, sosiale og statlige strukturer gjorde det mulig at europeisk 
kapitalisme vokste fra urbane ‹poler› (som Venezia, Amsterdam, London) til å skape og dominere et verdensmarked.]}



        * Både kronologi og strukturhistorie har sine funksjoner: den første mest for orientering i tid; den andre mer for å forstå store, systematiske sammenheng

        * Men: historie er ikke bare en funksjon av strukturelle lov; det ‹tilfeldige›, kontingente, ‹aleatoriske› (sammentreff av flere ikke forutsigbare omstendigheter), 
idiosynkratiske spiller også en rolle 

→ [fra 1970-t]

C) Historisk antropologi

“cultural turn”: kulturell-kommunikativ formidlet/delt ‹mening›


 Mening: hvordan mennesker opplever det som skjer, og tyder det de opplever; hvordan de oppfatter seg selv og andre; hvordan slik mening er delt med andre eller skiller

 seg fra andre; hvilke endringer i slike ‹menings›-systemer vi kan beskrive.

Viktige representanter: Peter Burke, Natalie Zemon Davis, Robert Darnton, Roger Chartier, Carlo Ginzburg



Eksempler fra vårt eget område: Brinkley Messick, Dana Sajdi



<dokumenter>

‹Historie› er først og fremst menneskenes historie basert på skriftlige kilder (t.f.f. forhistorie).

Skriftlige kilder = prototyp av dokumenter [senere også andre typer kilder: bilder, muntlige fortellinger, …]


dokument = «primærkilde» (vs sekundærkilder). CS: prim.k. lar oss lese/føle historien ‹direkte› [dvs. ‹umiddelbart›, u-for-midlet [«originaltone»]—dette stemmer til en viss 
grad, men ignorerer den hermeneutiske lese- og forståelsesprosessen (hermeneutisk sirkel/spiral; {forklar!}). Men viktig: på basis av primærkilder (gjerne så mange som 
mulig, og gjerne fra forskjellige typer aktører: «triangulering») konstruerer vi et bilde av fortiden og en fortelling om den—et ‹narrativ›—som «er meningsfylt for oss» (CS: 
“makes sense to us”). Det betyr at historien stadig vekk skrives på nytt, av nye generasjoner, i lys av vår egen verdensbilde. Og det betyr også at en aldri vil kunne gjengi 
historien ‹som den virkelig var›—vi kan bare danne oss et bilde av en refleksjon av noen elementer i historien. Men det er også derfor at det er viktig å stadig gå tilbake til 
primærkildene for ikke å bli hengende fanget i det som har etablert seg som den gjengse, dominante, herskende tolkningen og forestillingen.

For studentene altså: bli kjent med «primærkilder»/original-kilder, altså historikernes «råmateriale»!

Viktige spørsmål å stille til ethvert dokument (CS x): hva? hvem? hvorfor? til hvem? i hvilken grad og for hvem r det representativt? hvordan ble det oppfattet i sin tid? 
hvordan/hvorfor ble det bevart/tradert?


mer om hvordan lese dokumenter: se Akram Khater (perspektiv; øyeblikksbilde: viktig å prøve å forstå i kontekst; men også: gir enkelt-mennesker en «stemme» …)


=> seminargruppene



«modern»



Modern?

GELVIN: 

A US Supreme Court judge “remarked that 
he could not define pornography but he 
knew it when he saw it. 

The same might be said of modernity.”

{v. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/184/, 1964}

{en gammel trope: «quid est ergo tempus? si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio» (Augustinus, Confessiones, Liber Ⅺ Caput ⅩⅣ)}


vanskelig å definere / mange forskjellige definisjons-forsøk



Det ‹moderne› 
tidsalder

•Konvensjonell betegnelse!!  —  I «Vesten»: 

•ca. 1500 - ca. 1750: «tidlig moderne» 

• Boktrykk (1451). Reformasjon (1517) (➝ slutt på den ‹ene› 
katolske verden) 

• Reconquista (1492) ➝ Conquista | Amerika «oppdaget» / erobret 

• «Kopernikansk revolusjon» → naturvitenskap framfor dogma 

•«moderne tid» 

• 3 revolusjoner: industriell (ca. 1760-); amerikansk (1776); fransk 
(1789) 

• bestemte IDÉER? eller bestemte STRUKTURER?

Idéer? (Opplysning. (Menneskelig) Fornuft [istf. gud-gitt orden/religion]. Framskritt (verdsetting av ‹det nye› framfor det gamle) ➝ normativitet grunnet i fornuftens egen 
logikk, ikke i en tradisjon som stammer fra en annen epoke. Ideal ikke lenger i fortiden (slik at endring bare kan oppfattes som forfall og gjenopprettelse av den gamle 
orden); modern: den gamle orden er bare en av mange mulige, og ikke nødvendigvis den beste.


el.

Strukturer? (globalisert økonomisk & politisk verdenssystem;

- altomfattende kolonisering av alle livsaspekter (life worlds): institusjonalisert, byråkratisert, rasjonalisert & teknologisert;

- strukturforandring: flere og flere aspekter ved livet (i økonomi og samfunn) blir systematisert, separert i egne kategorier og sub-systemer [Ausdifferenzierung], og 
underlagt upersonlige regelverk;

- subjektiv selv-bevissthet; individer en masse; sosial & politisk emansipasjon av ‹frie borgere› (den urbane, bourgeoise klasse), så ‹statsborgere› (etterhvert inkl. kvinner) 

fra en mer lukkede stenderordning (korporatisme).


NB: Det å bestemme «det moderne» ut fra utviklinger i «Vesten» blir mer og mer kritisert, og forskerne snakker om flerfoldige veier til og utforminger av «det moderne»: 
“multiple modernities» (EISENSTADT, i Daedalus 129(1), 2000, 1-19)



<Om dette emnet>



/pensum/

https://bibsys-k.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/13732931920002204

https://bibsys-k.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11659858700002204
https://bibsys-k.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/11659858700002204


Læreboken: Hvorfor GELVIN? [både 4. utgave og 5. utgave er tillatt, men ikke tidligere!]


[recap: Historie: kronologisk eller systematisk? Hvis rent kronologisk, blir d vanskelig å forstå de store linjene (da er det som å være i nåtiden, der mye skjer uten at man 
ofte forstår hvordan ting henger sammen). Samme fare hvis for mye navn: vanskelig å se skogen for bare trær.]


→ derfor: GELVIN: strukturell/systematisk

byr på Konsentrert sammenfatning, lettlest — det vesentlige, sammenheng mer enn detaljer; store linjer. Grunnleggende strukturer heller enn ‹store menn›.

Ulempe: litt tynn om navn og detaljer

{*↖} [→bruk oppslagsverk ved behov for å finne fram til enkelt-detaljer:

• Wikipedia? -: sjekk/forfølg oppgitte kilder! ‹Problem› med Wikipedia: forfattere ikke veldig transparent. Spes. ndg. historie er Wikipedia ofte ‹gammeldags›. Men nyttig 

som 1. steg

• {*↖} Faglig kontrollert: <https://de.wikiversity.org/wiki/Bamberger_Einführung_in_die_Geschichte_des_Islams_(BEGI)>

• Encyclopaedia of Islam (EI)


NB: EI bruker også hijrī datoer (fra 622 hijra; ren månekalender, 10-12 dager kortere enn vår gregorianske k.). Omregning: mest grundig: <https://webspace.science.uu.nl/
~gent0113/islam/islam_tabcal.htm>; forenklet: <https://www.muqawwim.com>.


https://referenceworks-brillonline-com.ezproxy.uio.no/browse/encyclopaedia-of-islam-3
https://www.akademika.no/modern-middle-east/gelvin-james-l/9780190074074r365


• Faglig kontrollert: <https://de.wikiversity.org/wiki/Bamberger_Einführung_in_die_Geschichte_des_Islams_(BEGI)>

• {*↖} Encyclopaedia of Islam (EI)


NB: EI bruker også hijrī datoer (fra 622 hijra; ren månekalender, 10-12 dager kortere enn vår gregorianske k.). Omregning: mest grundig: <https://webspace.science.uu.nl/
~gent0113/islam/islam_tabcal.htm>; forenklet: <https://www.muqawwim.com>.

https://de.wikiversity.org/wiki/Bamberger_Einf%C3%BChrung_in_die_Geschichte_des_Islams_(BEGI)


EI:

• https://referenceworks-brillonline-com.ezproxy.uio.no/cluster/Encyclopaedia%20of%20Islam


NB: EI bruker også hijrī datoer (fra 622 hijra; ren månekalender, 10-12 dager kortere enn vår gregorianske k.). Omregning: mest grundig: <https://webspace.science.uu.nl/
~gent0113/islam/islam_tabcal.htm>; forenklet: <https://www.muqawwim.com>.



Omregning: mest grundig: <https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_tabcal.htm>; forenklet: <https://www.muqawwim.com>.

http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_tabcal.htm


Ikke bare en lærebok skrevet ‹utenfra› — vi vil også få et innblikk i å lese tidsdokumenter skrevet av aktørene selv eller av samtidsvitner : Dokumenter 

CS: Winner of the Middle East Studies Association 2013 Undergraduate Education Award


[*↖] valgt framfor Akram Fouad Khater 1st og fremst fordi den inkluderer visuelt materiale og har vunnet MESA-prisen; men Akram er også veldig nyttig og kan anbefales i 
tillegg.


* dokument = «primærkilde» (vs sekundærkilder). CS: prim.k. lar oss lese/føle historien ‹direkte› [dvs. ‹umiddelbart›, u-for-midlet [«originaltone»]—dette stemmer til en 
viss grad, men ignorerer den hermeneutiske lese- og forståelsesprosessen (hermeneutisk sirkel/spiral; {forklar!}). Men viktig: på basis av primærkilder (gjerne så mange 
som mulig, og gjerne fra forskjellige typer aktører: «triangulering») konstruerer vi et bilde av fortiden og en fortelling om den—et ‘narrativ’—som «er meningsfylt for oss» 
(CS: “makes sense to us”). Det betyr at historien stadig vekk skrives på nytt, av nye generasjoner, i lys av vår egen verdensbilde. Og det betyr også at en aldri vil kunne 
gjengi historien ‹som den virkelig var›—vi kan bare danne oss et bilde av en refleksjon av noen elementer i historien. Men det er også derfor det er viktig å stadig gå 
tilbake til primærkildene for ikke å bli hengende fanget i det som har etablert seg som den gjengse, dominante, herskende tolkningen og forestillingen.—Viktige 
spørsmål å stille til ethvert dokument (CS x): hva? hvem? hvorfor? til hvem? i hvilken grad og for hvem r det representativt? hvordan ble det oppfattet i sin tid? 
hvordan/hvorfor ble det bevart/tradert?


* mer om hvordan lese dokumenter: se Akram Khater (perspektiv; øyeblikksbilde: viktig å prøve å forstå i kontekst; men også: gir enkelt-mennesker en «stemme» …)


=> seminargruppene



al-Ṭayyib Ṣāliḥ (1929-2009)

Roman (1966) om de destruktive virkningene av kolonialismen, med fokus ikke så mye på de ytre sidene, men på det psykologiske, på det spillet av makt og avmakt, av 
tiltrekning og tilbakevisning, det egne og det fremmede, det moderne og det tradisjonelle, som utspiller seg i hovedpersonenes indre, i deres sjel.


Romanen er ansett som ett av de viktigste verk i den moderne arabiske litteratur; Edward Said kalte den for en av de 6 fineste romaner på arabisk, og i 2001 kåret et 
ekspertpanel den som den viktigste arabiske romanen fra det 20. århundre.


Valgt for å gi et inntrykk av nettopp de ‹opplevelsesmessige› dimensjonene—kampen om ‹mening›—som den nye kulturhistorien er opptatt av.


[Kommentar om utgavene; engelsk el. arab. men ikke norsk!]



NB: gratis og åpen for alle norske ID-adresser

gratis lydbok fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (utleie)


+ Deichman har flere eksemplarer av både den engelske og den norske utgaven

+ UBO har 3 engelsk, 1 arabisk, 3 norsk

https://www.nb.no/items/6333d3010c435e24bb68af4ec6730939?page=0&searchText=tayeb%20salih
https://www.nlb.no/boker/voksne/skjonnlitteratur/samfunnsskildringer/trekket-mot-nord


/anbefalt/

«anbefalt» = god idé å bruke de som ‹springbrett› for å informere seg og utforske temaene videre.

https://bibsys-k.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBO/lists/11659858700002204?auth=SAML&section=11659858720002204
https://bibsys-k.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBO/lists/11659858700002204?auth=SAML&section=11659858720002204


Karakterskala
A – Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god 

vurderingsevne og stor grad av sjølvstende. 

B – Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne 
og sjølvstende. 

C – Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. 
Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølvstende på dei 
viktigaste områda. 

D – Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten 
syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølvstende. 

E – Tilstrekkeleg prestasjon som tilfredsstiller minimumskrava, men 
heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite 
sjølvstende. 

F – Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. 
Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende.

I eksamen blir det forutsatt for en C at du har lest hele ‹pensum›. Men studenter som håper på en B eller en A må bl.a. vise en «meget» eller «særdeles god» grad av 
selvstendighet, og da lønner det seg å bruke anbefalte kilder og det man måtte finne selv utover det.

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/index.html


EI

Historical Atlas

https://referenceworks-brillonline-com.ezproxy.uio.no/browse/historical-atlas-of-islam


I J M E S  TRANSLITERATION SYSTEM 
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

C o n s o n a n t s
A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

A P OT MT A P OT MT A P OT MT

ء & & & — ز z z z z ك k k or g k or ñ k or n
ب b b b b or p ژ — zh j j or y or y
پ — p p p س s s s s or ğ or ğ

ت t t t t ش sh sh ş ş گ — g g g

ث th s s s ص ) ) ) s ل l l l l
ج j j c c ض * ż ż z م m m m m
چ — ch ç ç ط , , , t ن n n n n
ح - - - h ظ . . . z ه h h h

1
h

1

خ kh kh h h ع / / / — و w v or u v v

د d d d d غ gh gh g or ğ g or ğ ي y y y y

ذ dh z z z ف f f f f ة a
2

ر r r r r ق q q ḳ k ال 3

Vo w e l s

ARABIC AND PERSIAN OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long  ا    or یا ā ā

و ū ū

ي ī ī

Doubled ِ-يّ iyy (final form ī) iy (final form ī)

ُ-و ّ uww (final form ū) uvv

Diphthongs و َ au or aw ev

ی َ ai or ay ey

Short -َ a a or e

-ُ u u or ü / o or ö
-ِ

i ı or  i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

words of Arabic
and Persian
origin only

1 When h is not final.   2 In construct state: at.  3 For the article, al- and -l-.

Transskripsjon! — fra en skrift til en annen


[≠ translitterasjon]



I J M E S  TRANSLITERATION SYSTEM 
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH
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Vo w e l s

ARABIC AND PERSIAN OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long  ا    or یا ā ā

و ū ū

ي ī ī

Doubled ِ-يّ iyy (final form ī) iy (final form ī)

ُ-و ّ uww (final form ū) uvv

Diphthongs و َ au or aw ev

ی َ ai or ay ey

Short -َ a a or e

-ُ u u or ü / o or ö
-ِ

i ı or  i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

words of Arabic
and Persian
origin only

1 When h is not final.   2 In construct state: at.  3 For the article, al- and -l-.
: IJMES (=CS), men jeg bruker diakritika.

NB: ‘nobody is perfect’ : feil i CS s. vii (ʿayn og ʾ hamza har omvendt form!)



This valuable collection of essays brings leading Middle Eastern scholars together in one volume and provides an unparalleled view of the modern Middle East. Covering 
two centuries of change, from 1789 to the present, the selection is carefully designed for students and is the only available text of its kind. It will also appeal to anyone 
with a general interest in the Middle East. The book is divided into four sections:

• Reforming Elites and Changing Relations with Europe, 1789-1918

• Transformations in Society and Economy, 1789-1918

• The Construction of Nationalist Ideologies and Politics up to the 1950s

• The Middle East since the Second World War.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71464544800002201&context=L&vid=UIO&lang=no_NO


https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71570545830002201&context=L&vid=UIO&lang=no_NO


‹grundigere› enn Gelvin; inkl. også en meget god litteraturoversikt.

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71570545830002201&context=L&vid=UIO&lang=no_NO


OTTOMAN HISTORY PODCAST

http://www.ottomanhistorypodcast.com


On OHP: “The making of the Islamic world”: Nyttig serie (10 episoder) om viktige tema for hvordan den muslimske verden som vi møter rundt 1500 ble til.

http://www.ottomanhistorypodcast.com


https://newbooksnetwork.com/category/middle-eastern-studies/


en av de første samlinger av (for oss) rel. kildemateriale på nett, og fortsatt nyttig.


NB: bruk archive.org der opprinnelig lenke er død.

https://sourcebooks.fordham.edu/islam/islamsbook.asp


Opplegget
•10 forelesninger 

• + 4 seminarer 

•1 obligatorisk kvalifiseringsoppgave: 

• flervalgsprøve i Canvas 21. mars (tidsbegrenset) 

•Eksamen: 

• skoleeksamen 28. april (4 timer) 

• kortspørsmål og essay-spørsmål

skoleeksamen, fysisk i Silurveien, lastes opp i Inspera


https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MONA1505/v21/timeplan/index.html#FOR
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MONA1505/v21/timeplan/index.html#FOR


4 tematiske blokker
•1500-1800: grunnleggende strukturer og 
føringer: rikstradisjoner; globaliserende 
økonomi; nasjonalstatssystem 

•1800-t: imperialisme; ‹defensiv› modernisering; 
kulturell endring; intellektuell respons 

•1900-1950: 1. VK; nye grenser; nasjonalisme, 
sionisme; «det liberale tidsalder» 

•1950-: autokratier; neo-imperialisme; motstand



Gode studieråd
•Les pensum før forelesning—og kom med 
spørsmål! 

•Delta på forelesning (og seminar)! 

•Hold fokus—unngå distraksjon! 

•Ta notater — ikke bare vær en passiv lytter/leser! 

•Hold orden i notatene — finn linjer og 
sammenheng! 

•Jobb sammen!

• ‹studer› pensum før ! (og utforsk videre: nysgjerrighet & egen initiativ) — gjerne skriv ned egne spørsmål/ting du synes er spesielt interessant og viktig

• Delta aktivt 
• Fokus istf. prokrastinering

• Fokus også: lær deg de store linjene, sammenheng (gjerne ved å prøve å fortelle om dem til andre)

• Ta gode notater av FL og egen lesing—og repetér!

• Finn en studievenn som du kan jobbe sammen med


