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“Kultūra ir reliģijas forma, reliģija ir kultūras 

dziļums” 
Tillihs, P. Kultūras teoloģija (1959)



Kultūras izpausmes līmeņi
Starpkultūru saskarsme. Mācību metodiskais līdzeklis. (2008), IAC, 18 

lpp.
Ceturtais līmenis

• Ārējais līmenis – novērojams un acīm redzams

• Uzvedība, prasmes

Trešais līmenis

Garīgais konteksts – nav tieši novērojams

Zināšanas, uzskati, vērtības

Otrais līmenis

•Garīgās aktivitātes līmenis

• Intelektuālā jaunrade

Pirmais līmenis

•apstākļi

•Fiziskie, vēsturiskie, ģeogrāfiskie, sociālie, politiskie, emocionālie

Kultūras aisberga analoģija

uzvedība prakse

pamatvērtības pamatvērtību interpretācija

institūcijas, kas iespaido kultūru; spēki, kas rada, definē un veido pamatvērtības

reliģija, vēsture,  mediji, izglītības sistēma, ģimene, ekonomika, politika 



Islāms un kultūra



Reliģiju izplatība pasaulē



Islāma izplatība pasaulē



Dažādais Islāms

• Islāma ideāli nav statiski

• Islāma reformatori (islah) vs tradicionālisti



Mūsdienu virzība

• Vai “civilizāciju sadursme”? 

• Modernisti 

• Konservatīvie 

• Islāms nav islāmisms



Umma



Sunnīti, šīiti (šī’a), sūfiji  



Sufiju dažādās lūgšanu tradīcijas

• Islamic Zikr Sufi Mystic Circle - No God But Allah - حلقة ذكر نقشبندية من 

ال إله إال هللا-تركيا 

– https://www.youtube.com/watch?v=AvjPwmXQW-w

• Digri (pakistāna) sufi (sākot no 1:27)

– https://www.youtube.com/watch?v=ZKVHKNbtJ2w

https://www.youtube.com/watch?v=AvjPwmXQW-w
https://www.youtube.com/watch?v=ZKVHKNbtJ2w
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Pieci ticības pīlāri

• Ticības apliecinājums –

šahāda

• Lūgšanas - salāt

• Žēlastības nodoklis - zakāt

(atbalsts grūtībās 

nonākušiem)

• Gavēšana ramadāna mēnesī 

- saum

• Svētceļojums uz Meku 

(hādžs)



Korāns jeb Kurāns (Qur’ān)

• sastāv no 114 sūrām

• ajāti

• Sunna

• hadīsi

• Tafsīr

“Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!”



Ticības mācība

• Allāhs

• Eņģeļi

• Raksti 

• Pravieši 

• Pastardiena

• Predestinācija 

"Ne tamī krietnums

vai vēršat vaigu pret Rītiem vai Rietiem

bet šamī krietnums, ka tic

Dievam un Pastarajai dienai,

Eņģeļiem, Rakstiem un praviešiem,

ka, Viņu mīlēdami, dod savu mantu

tuviniekam, bārenim, sūrdienim, ceļagājējam, lūdzējam

vai izpirkšanai no verdzības

un lūgšanu stāv, un dod šķīstīšanās dāvanas,

un pilda derības, kā tās noslēguši,

un paciešas raizēs un grūtumā,

un cīniņa stundā -

tādi ir uzticīgie,

tādi ir Dievbijīgie!"

2:177



Fatva 

• Shahin Najafi - Naghi

https://www.youtube.com/watch?v=m5Ohb

IKxIJM

https://www.youtube.com/watch?v=m5OhbIKxIJM


Reliģiskā ortodoksija



Sunnītu un šīitu attiecības



Musulmaņu attieksme pret ekstrēmismu





Eiropas attieksme pret musulmaņiem 



Kā mēs redzam 

viens otru



Islāms un sieviete.



Sieviete dažādās kultūrās un reliģijās





Korāns 

• 51:49 Un visu mēs radījām pāriem, lai jums būtu ko apdomāt.

• 30:21 Un i tās viņa zīmes, 

ka Viņš radījis jums īstenieces no jūsu pašu auguma, 

ka jūs veldzētos tajās, 

un nolicis starp jums mīlestību un žēlsirdību. 

Paties, te – Zīmes katram, kas mundrs apdomāt.

Другое чудоб что Он из вас самих создал вам жен, Чтобы вы 

жили с ними. Он установил между вами любовь и сочуствие. 

Во всем этом – знамение для людей мыслящих.



Korāns, 4. sūra. Sievas

• 34 Vīri stāv pār savām sievām, jo Dievs tiem iedalījis vairāk nekā      tām

un tie tērē no savas mantas.

Un taisnīgās ir padevīgas un glabā apslēptu, ko Dievs licis  glabāt

Bet tās, kuru augstprātības baidāties, - aprājiet,

un liedziet tām savas cisas,

un sitiet tās.

Un ja viņas nu klausa jums, 

tad neplijieties vairs darīt tām pāri.

Paties, Dievs augstu, Viņš – liels. 



Sievas

• 4: 3 Ja baidāties, ka varat nebūt pret bārenēm taisnprātīgi,

tad preciet citas, kādas jums tīk, -

divas, trīs vai četras.

Tak ja baidāties, ka nebūsiet visām vienādi vēlīgi,

tad – tikai vienu

vai - no tām, kuras jūsu labā roka guvusies,

tā visdrīzāk izsargāsieties netaisnības.



34

ُ َبعَضُهم َعلٰى َبعٍض َوبِ  َل هللاَّ جاُل َقّواموَن َعلَى النِّساِء ِبما َفضَّ ظاٌت تاٌت حافِ ما أَنَفقوا ِمن أَموالِِهم ۚ َفالّصالِحاُت قانِ الرِّ

ُ ۚ َوالّّلتي َتخافوَن ُنشوَزُهنَّ َفِعظوُهنَّ َواهُجرو م َفّل َتبغوا عَنكُ ُهنَّ ِفي الَمضاِجِع َواضِربوُهنَّ ۖ َفإِن أَطَ لِلَغيِب ِبما َحِفَظ هللاَّ

ا ا َكبيرا َ كاَن َعلِّيا َعلَيِهنَّ َسبيّلا ۗ إِنَّ هللاَّ

TRANSLITERATION
ar-rijālu qawwāmūna ʿalā n-nisāʾi bi-mā faḍḍala llāhu baʿḍahum ʿalā baʿḍin wa-bi-

mā ʾanfaqū min ʾamwālihim fa-ṣ-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātun li-l-ghaybi bi-mā

ḥafiẓa llāhu wa-llātī takhāfūna nushūzahunna fa-ʿiẓūhunna wa-hjurūhunna fī l-

maḍājiʿi wa-ḍribūhunna fa-ʾin ʾaṭaʿnakum fa-lā tabghū ʿalayhinna sabīlan ʾinna

llāha kāna ʿaliyyan kabīran

TRANSLATION

Men are the managers of women, because of the advantage Allah has granted

some of them over others, and by virtue of their spending out of their wealth. So

righteous women are obedient, care-taking in the absence [of their husbands] of

what Allah has enjoined [them] to guard. As for those [wives] whose misconduct

you fear, [first] advise them, and [if ineffective] keep away from them in the bed, 

and [as the last resort] beat them. Then if they obey you, do not seek any course

[of action] against them. Indeed Allah is all-exalted, all-great.

THE QURAN, http://al-quran.info/#4

http://al-quran.info/#4


Sabiedrojušies
• 33:35

Paties, pakļāvīgajiem un pakļāvīgajām,

ticīgajiem un ticīgajām,

uzticīgajiem un uzticīgajām,

pacietīgajiem un pacietīgajām,

pazemīgajiem un pazemīgajām,

labdevīgajiem un labdevīgajām,

gavētājiem un gavētājām,

tiem, kas savu kājstarpi glabā,

un tām, kas to glabā,

tiem, kas piemin Dievu jo bieži,

un tām, kas Viņu piemin, 

Dievs viņiem sataisījis grēku apklāšanu

un diženu atalgu.



Sabiedrojušies

• 33:59

“Ak, pravieti!

saki savām sievām un meitām,

un ticīgo sievietēm,

lai tās apmetni pastiepj uz leju, -

gan drošāk, ka pazīs viņas

un neuzmāksies viņām

Un Dievs apklāj grēkus, Viņš – žēlsirdīgs.”



Ģimene
• Hadīss: “Kurš uzturējis trīs meitenes, labi audzinājis viņas, izdevies pie vīra 

un labi izturējies pret viņām, tas nonāks paradīzē.” (Сунан аби Дауд, ч. 4, 

стр. 338, № 5147)

•

Hadīss: “Vispilnīgākā ticība piemīt tiem ticīgajiem, kuriem piemīt visaugstākā 

tikumība un labākie no jums ir tie, kuri vislabāk izturas pret savām sievām.”

(Сахих ибн Хаббан, ч. 9, стр. 483, № 4176)

• 9. sūra. Nožēlošana.

“Bet ticīgie un ticīgās

tuvu cits citam –

tie liek darīt, kas pienākas,

un liedz darīt to, kas neklājas,

un lūgšanu stāv,

un dod šķīstīšanās dāvanas,

un klausa Dievam un Viņa Vēstniekam.

Viņi – tie, par kuriem Dievs apžēlosies.

Paties, Dievs – spēkpilns, gudrs.”



Gaisma
• 24:31

Un saki ticīgajām,

lai staigā nodurtu skatienu

un glabā savu klēpi,

un nerāda savus krāšņumus, tik to, kas pats redzams,

un aizklāj ar lakatu savu azoti,

un nerāda savus krāšņumus citiem,

tik saviem vīriem vai tēviem, vai vīru tēviem,

vai saviem dēliem, vai savu vīru dēliem,

vai saviem brāļiem, vai saviem brāļu dēliem, vai savu māsu dēliem,

vai savām kalponēm, vai tām, ko viņu labā roka guvusies,

vai vīriešu kārtas kalpiem, kam nevajagās,

vai bērniem, kas vēl nezina sievu kailuma.

Un lai tās nepiecērt kāju,

likdamas nomanīt, kādas rotas tām apslēptas.

Un vērsieties visi pie Dieva, ak, ticīgie, -

rasi jums veiksies.



Kādai reliģijai pieder šīs sievietes?







Dažādās perspektīvas islāma ietvaros
Ulama diskurss

Tradicionālie ulama
(piem., Binbaz, Saūda 
Arābija)

Sievietei pārsvarā jādarbojas mājās un jāvelta sava dzīve ģimenei
Sievietes drīkst strādāt tikai sieviešu darbus
Sieviešu iesaisti vīriešu jomā nedrīkst pieļaut
Strikta vīriešu un sieviešu nošķiršana publiskajā telpā
Sejai jābūt aizsegtai

Modernistu ulama
(piem., Al-Ghazali,
Ēģipte)

Bažas par sieviešu stāvokli arābu sabiedrībās un liegumu piedalīties ekonomiskajā un 
politiskajā dzīvē
Sieviešu darbs un līdzdalība ir jāatbalsta un ir vēlama
Lakats, kas nosedz matus ir nepieciešams, bet tas nevar būt kavēklis vai šķērslis 
iesaistīties darba tirgū
Zināms vīriešu un sieviešu sajaukums ( piem., darba kolektīvā) ir pieņemams

Feministu diskurss
Mernissi, Maroka

Islāma sabiedrības attīstījušas institūcijas, kas mēģina ierobežot sievietes un kontrolēt 
viņas
“Vīriešu elite” noraida sieviešu ekonomisko dimensiju un izmanto viņas darba situācijās
Dominējošā musulmaņu domāšana izmanto telpu kā seksuālās kontroles instrumentu un 
ekspluatācijai

Ra’uf, Ēģipte Attīstība sieviešu jautājumā pieprasa Islāma teoloģijas  atmodu un atjaunotni Islāma 
jurisprudencē
Galvas lakatam ir atbrīvojoša nevis pakļaujoša nozīme, jo tas neitralizē sievietes 
seksualitāti publiskajā telpā
Sieviete spēlē nozīmīgu lomu gan privātajā (ģimenes), gan publiskajā (ekonomiskajā un 
politiskajā) dzīvē
Ikvienai sievietei jābūt izvēles tiesībām dažādos vecuma posmos pieņemt dažādas 
sociālās lomas

Avots: Yusuf Sidani, (2005), “Women, work, and Islam in Arab societies”, Women in management Review, Vol. 20, Iss 7, pp 498-512



Islāms un migrācija.



Jēdzieni
• migranti – personu pārvietošanās no vienas dzīves vietas uz otru īstermiņā (uz noteiktu laiku) vai ilgtermiņā 

(pastāvīgi)

• imigranti – personas, kuras ieradušās valstī, kas nav viņu mītnes zeme un nav piederīgi pilsoņu kopai (pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas, naturalizācija, terminētas darba atļaujas vai viesstrādnieki)

• emigranti – personas, kuras pamet savu valsti un apmetas uz dzīvi citur

• vietējie (internal) imigranti – personas, kuras pārceļo no vienas dzīves vietas uz otru noteiktas valsts ietvaros



Konteksts

• Kāda ir migrācijas realitāte un kā šī realitāte tiek uztvera un 
atspoguļota dažādos plašsaziņas līdzekļos un citur?

• Eiropā pēc 2013. gada datiem dzīvoja 742, 5 miljoni cilvēku (ES 
– ~508 miljoni cilvēku)

• Saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas datiem, 10,4 
% (~ 77 miljoni) no tiem bija migranti, tas ir, cilvēki, kuri 
nedzīvoja zemē, kurā piedzimuši (gan migranti Eiropas ietvaros, 
cilvēki, kas atbraukuši no citām valstīm, pārsvarā no tā 
dēvētajiem “dienvidiem”).  

• Tiek paredzēts, ka kopējais iebraukušo cilvēku skaits līdz 2031. 
gadam varētu Eiropā palielināties līdz 18 %. 



Islāms no kura baidāmies
• konservatīvisms vs fundamentālisms

• pasaules reliģijas koloniālisma un globalizācijas kontekstā

• reliģijas objektivācija un dekulturācija



Pakistānas piemērs



Irānas revolūcija



Musulmaņi Eiropas Savienības 

valstīs



Islāma radikalizācijas iemesli Eiropā
• sociāli – ekonomiskie iemesli 

• musulmaņu kriminalizācija 

• eksistējošie rasistiskie un etniskie stereotipi

• starptautiskie konflikti

Kategorija Subkategorija Piemēri 

Situatīvā Priekšnoteikumu Veicinoša Modernitātes attīstības virzieni, piemēram 
internets

Motivējošā Rases un reliģiskā diskriminācija, ekonomiskā un 
sociālā atstumtība

Impulsīvā Ārpolitika, piemēram Irākas karš

Stratēģiskā Ilgtermiņa Vēlme uzvarēt Rietumu moderno kultūru/moralitāti

Īstermiņa Uzmanības piesaiste mērķiem, bailēm, u.c.

Ideoloģiskā Neapspriežamas pārliecības par to, kas ir labs 
sabiedrībai

Matthew Francis, (2012) What causes Radicalisation? Main lines of consensus in recent research.



Diskusijas par reliģiskām vērtībām 

Eiropā



Source: The Washington Post March 25, 2016

Osservatore Romano/AFP via Getty



Bēgļu integrācija Latvijā



Bēgļu integrācija Latvijā



Diskusijas par islāmu



Telpa un laiks sarunai



Sekulārisms, liberālisms un islāms

Talals Asads (Talal Asad)

«Free speech, blasphemy, and 

secular criticism», 2009

Formations of secular: 

Christianity, Islam, Modernity, 

2003



Ko saka paši musulmaņi?

Un kādus jautājumus būtu jāuzdod 

pašām Rietumu sabiedrībām? 



Paldies par veltīto laiku un 

uzmanību!


