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1. Inledning

Likväl  är  det  utan  tvekan  så  att  vill  man  skapa  

närvaro  så  är  det  klokt  att  dröja  länge  vid  sådana  

element som inte är ovissa och tvivelaktiga. Genom att  

uppmärksamma dem under en längre tid förstärker man  

deras närvaro i åhörarnas medvetande.

           – Chaïm Perelman1

Denna uppsats kommer att behandla ämnen som rör det sätt på vilket politisk retorik fungerar på 

det arabiska språket. Den centrala frågan gäller huruvida det fnns specifka sätt att argumentera 

(enligt vissa, att inte argumentera) i en arabiskspråkig diskurs, och hur dessa i sådana fall hör ihop 

med det enligt många för arabiska typiska retoriska fenomenet repetition. Trots att undersökningen 

tar sin utgångspunkt i ett politiskt aktuellt material, nämligen dokument kopplade till den egyptiska 

25 januari-revolutionen, är det alltså en studie som fokuserar på språkliga och strukturella frågor 

snarare än på politiskt innehåll. 

Huvuddelen av undersökningen utgörs av en empirisk studie av förekomsten av repetitiva drag i det 

aktuella materialet. Denna undersökning visar tämligen otvetydigt att sådana drag än idag är i 

användning i arabisk retorisk text. Därmed kan den primära frågeställningen (det vill säga: huruvida 

repetition är ett levande språkligt fenomen i den givna typen av text) ha besvarats jakande. Däremot 

reses under undersökningens gång även ett antal frågeställningar kring det sätt som fenomet 

repetition har konceptualiserats och teoretiserats i tidigare arbeten i ämnet. Avslutningsvis 

genomförs följaktligen en diskussion, i vilken hävdas: 

a) Att det är problematiskt att förstå repetition som i sig bestämmande för den retoriska 

strukturen hos arabisk argumenterande text, detta främst eftersom en sådan tolkning 

1 Perelman (2004) s. 64f. 
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knappast tycks kunna förklara alla eller ens den större delen av den förekommande 

repetitionen. Istället förespråkas ett integrativt synsätt som sätter frågor om stilistik i 

centrum.

b) Att det vidare tycks problematiskt att överhuvudtaget tala om repetition i allmänhet som en 

kategori fenomen som kan antas ha likartade ursprung och syften på ett djupare plan. 

c) Att de ansatser som gjorts att tolka repetition i arabisk argumenterande text som uttryck för 

ett specifkt politiskt innehåll (närmare bestämt: ett auktoritärt sådant) tycks missriktade. 

Istället föreslås att repetition bör betraktas som ett uttryck för en strategi, snarare än kopplat 

till ett visst budskap eller innehåll. 

En fråga som i samband med detta bör beröras kort gäller undersökningens (och dess föremåls) 

politiska implikationer. Det går knappast att bortse från att frågor som rör retorik och sätt att 

argumentera och resonera på i sig är svåra att diskutera isolerat från politiska frågor: inte bara 

innehållet utan lika mycket formen bär i sig politisk konnotationer. Detta gäller inte minst för det 

föreliggande ämnet, i och med den nära kopplingen mellan repetitionsfenomenet och diskussioner 

om vad som utgör ett ‘‘giltigt’’ resonemang, såväl formellt som etiskt. I vissa västerländska synsätt – 

bland dem det som Barbara Johnstone, vars forskning utgör den teoretiska utgångspunkten för 

denna uppsats, företräder – uppfattas repetitiva drag i argumenterande text som i sig problematiskt, 

till och med alltså som auktoritärt. Trots att det utan vidare omsvep bör erkännas att dessa frågor är 

en stor del av anledningen till att jag kommit att intressera mig för frågan om repetition i arabisk 

retorisk diskurs, så är det min målsättning att så långt möjligt undvika att blanda in dessa 

diskussioner i själva den vetenskapliga undersökningen. Att göra det skulle utan tvivel ha gjort 

undersökningen inte bara potentiellt ovetenskaplig utan närmast omöjlig att föra i hamn. Detta 

innebär dock inte att dessa frågor helt avförts: jag har istället valt att sammanföra dem i ett av de 

avslutande avsnitten.2 

1. 1. Bakgrund
‘‘Folklig’’. ‘‘Spontan’’. Med adjektiv som dessa beskrivs ofta de uppseendeväckande händelser som 

utspelade sig på och kring Tahrir-torget i centrala Kairo under de tidiga vintermånaderna 2011. I 

diskussionerna låg fokus oftast på det oväntade och abrupta i händelserna. Något låg det säkert i 

denna simultananalys: de händelser som ledde till regimens fall tycks faktisk i stort ha varit en följd 

snarare av ett uppdämt, utbrett missnöje med tingens ordning i allmänhet och regimen i synnerhet, 

2 Se nedan, främst 3. 1. 2. 
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än av några organisationers politiska eller propagandamässiga förmåga. 

Men naturligtvis fanns och fnns det sådana organisationer: inom kort fer än vad Egypten eller 

något arabiskt land sett till på decennier. Oavsett vilken roll dessa faktiskt spelade i själva 

händelserna så åtföljdes revolutionen av en strid ström av upprop, proklamationer och 

offentliggöranden från dessas håll. Febrilt försökte marginaliserade oppositionspartier, som fört en 

tynande tillvaro under Mubaraks autokrati, såväl som hastigt formerade allianser och förbund som 

hämtade sin kraft ur den revolutionära entusiasmen, göra sig till tolkar för utvecklingen.

Det är just proklamationer från dessa organisationer som kommer utgöra material för denna 

undersökning. Det är dessas avsändares försök att ställa sig i spetsen, eller åtminstone påpeka sin 

relevans för den politiska utvecklingen som kommer att vara undersökningens objekt.

1. 2. Teori: repetition i arabisk retorisk text
Måhända till den allmänintresserades sorg (men, får man hoppas, till åtminstone någon 

specialintresserads glädje) kommer denna undersökning dock alltså inte att bestå av någon 

argumentationsanalys, än mindre av någon innehållslig eller politisk undersökning, av texterna i 

fråga. Istället är det alltså frågan om repetition, det vill säga upprepning av ord eller fraser, och dess 

funktion i de undersökta texterna som kommer att stå i fokus. 

Det arabiska språkets förkärlek för repetitiva fgurer är ett ofta omtalat fenomen. Flera försök har 

gjorts att förklara varur denna förkärlek springer. En ofta framförd tes är att det går tillbaka på den 

traditionella stilformen sajʿ, ett slags konstfullt formulerad, ofta rimmat språkbruk som dominerade 

det arabiska prosaskrivandet åtminstone fram till och med slutet av 1800-talet.3 Som A. F. L. 

Beeston påpekat präglades denna form inte bara, knappt ens i första hand, av rim; detta trots att 

begreppet ofta översätts med just ‘‘rimprosa’’. Lika mycket bestod dess konventioner av ett avancerat 

register av allitterationer, parallellism och parafrasering. Även om den renodlade sajʿ-prosan idag är 

i princip utdöd4 så tycks den alltså ha lämnat spår, även i modern arabisk prosa. Till dessa spår 

skulle, enligt detta resonemang höra just svagheten för repetition.5

3 Somekh (1991) s 13f, samt Versteegh (2001) s. 70. 
4 Somekh (1991) s 13f. 
5 Starkey (2006) s. 168 f, samt Beeston (2006) s. 102f. 
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Vad exakt denna förkärlek för upprepning skall ges för djupare betydelse (om någon) har också varit 

föremål för debatter. Ett av de mest uppmärksammade inläggen i den diskussionen har framförts av 

Barbara Johnstone. Till skillnad från exempelvis A. F. L. Beeston, som föredrar att i första hand 

tolka arvet från sajʿ som stilistiska egenheter – om än möjligen osnygga för det västerländska örat, 

skolat i ett mer lakoniskt ideal – snarare än ett tecken på grundläggande annan-het, menar hon att 

repetition är ett uttryck för en djupt liggande struktur hos ett specifkt arabiska sätt att resonera:

Figures of  speech, then, are (a) ornaments, not crucial to the structure or force of  an argument, and (b) 

deviations from the norm or ‘‘permitted faults’’. 

Arabic lexical couplets, and root and pattern repetitions, are neither. Although the undoubtedly have 

an aesthetic effect – a text sounds better with them than without – their function is far more central. 

They refect the process of  repetition by which Arabic argumentative discourse is structured; they not 

only express the argument, but via paradigmatic patterning, the are the argument. Repetition does not 

ornament an already-constructed argument, for without repetition there would be no argument.6

Repetition av olika slag är alltså, enligt Johnstone, inte något utanverk, som en närmare analys kan 

skala bort, för att avslöja en djupare liggande essens, som utgör den verkliga argumentationen. Istället 

skulle repetitionen i sig utgöra denna essens förutan vilket texten inte skulle kunna uppfylla sitt syfte 

över huvud taget.7

Centralt för Johnstones resonemang hennes tolkning att den ymniga förekomsten av repetition i 

arabisk argumentation hör samman med (eller alltså snarare: utgör) dess karaktär av presentation. 

Enligt Johnstone är den primära strategin för att argumentera på arabiska att presentera eller 

framlägga en (påstådd) sanning upprepade gånger, företrädesvis i konstfärdiga variationer, snarare 

än söka leda denna sanning i bevis genom exempelvis syllogistiska resonemang.8 Framför allt hävdar 

hon att repetition fungerar som strukturerande princip för texten som sådan: element likställs och 

associeras genom repetition, inte genom argument. Hon gör inte helt oväntat en koppling mellan 

detta fenomen och stilen i stora delar av det hebreiska Gamla testamentet (Johnstone tar exemplet 

Jobs bok). Resonemanget kopplas alltså till en teori om ett uttalat semitiskt sätt att resonera på.9

6 Johnstone (1991) s. 74f. 
7 Johnstone (1991), s. 107.
8 Johnstone (1991), s. 92ff. Just syllogistiska resonemang tycks Johnstone förutsätta vara definierande för det 

västerländska sättet att resonera. Detta placerande av den "rationella" aspeketen i centrum för retoriken har mött  
kritik under den andra halvan av 1900-talet, från bland andra Kenneth Burke. Se vidare 3. 1. 2 nedan.  

9 Se exempelvis Johnstone (1991) s. 116-119 samt Johnstone Koch (1983). Se vidare avsnitt 3. 1. 2. nedan, samt not 
54.  
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För denna ståndpunkt har Johnstone mött mycket kritik. Mohammed Farghal har exempelvis hävdat 

att repetition visserligen är vanligt förekommande men att påståendet om att den skulle vara ett 

slags organiserande princip för själva argumentationen, liksom att detta i sådana fall skulle vara ett 

särdrag för det arabiska språket, är alltför starka påståenden. Dels, menar han, är det i de festa fall 

fullt möjligt att tänka sig samma argumentation utan de repetitiva dragen, vilket alltså direkt 

motsäger påståendet om repetitionen som argumentationens essens snarare än utanverk; dels är 

olika former av parafras och parallellism vanligt även i engelskan och andra indoeuropeiska språk, 

utan att vi för den sakens skulle tolkar dem som organiserande principer.10 Clive Holes menar, på ett 

liknande sätt, att Johnstones observationer visserligen är belysande, men att det är högst osäkert om 

det verkligen går att belägga att repetitionen fyller det slags betydelse som hävdas.11

Litteraturvetaren Sasson Somekh hävdar å sin sida, mer radikalt, att de fenomen som ärvts från den 

traditionella sajʿ-stilen, bland dem parallellismerna, i princip helt fallit ur bruk: "today no writer of  

prose would habitually use parallellism in his works".12 Så sent som 2004 hävdade däremot Ahmed 

Fakhri utan vidare omsvep att ‘‘Johnstone’s seminal work on repetition in Arabic clearly shows (...) 

that ‘repetition is the principal text-building strategy and the principal rhetorical strategy’ in Arabic 

prose.’’13 Det har alltså, trots att närmars tre decennier passerat sedan diskussionen tog fart, inte 

etablerats något konsensus kring huruvida teserna om Johnstones teser om repetitionens funktion är 

giltiga eller ej. 

Det är alltså hur som helst dessa teser som kommer att tas till utgångspunkt i den föreliggande 

uppsatsen. I första hand kommer detta innebära att Johnstones sätt att klassifcera och förstå 

repetition i arabiskt språkbruk används som grund för den empiriska undersökningen. Den kritik 

och de invändningar som riktats mot dessa kommer därmed tillsvidare att lämnas därhän. I den 

avslutande diskussionen kommer vi dock att återvända till dessa frågor, och bidrag till debatten att 

göras utifrån undersökningens resultat. Först ska vi dock titta närmare på det material som denna 

undersökning kommer att ägna sig åt.

1. 3. Material
Det material som kommer att undersökas är alltså en serie proklamationer, gjorda av olika politiska 

partier och organisationer i samband med eller i efterdyningarna till de händelser som tog sin 

10 Farghal (1993).
11 Holes (2004).
12 Somekh (1991), s 13f. 
13 Fakhri (2004), s. 1132.
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början på Tahrir-torget i Kairo den 25 januari 2011. 

Det primära urvalet av texter har skett genom hemsidan ‘‘Tahrir Documents’’/‘‘waṯāʾiq al-taḥrīr’’, 

som ägnat sig åt att under den egyptiska revolutionens gång kontinuerligt samla in och publicera 

dokument som delats ut i miljön på och kring torget.14 Att själva detta insamlande måste förstås som 

i hög grad slumpmässigt är givet, och det fnns ingen möjlighet att exempelvis avgöra om just de 

dokument som publicerats där hör till de som nått störst spridning, eller om dokument som nått stor 

spridning trots detta inte kommit att publiceras via denna kanal. Dessa nackdelar uppvägs dock mer 

än väl av de fördelar som denna källa har jämfört med andra tänkbara dito.15 Av störst betydelse i 

sammanhanget är att det kan anses belagt att de dokument som presenteras i detta sammanhang 

faktiskt var i cirkulation vid tillfället, och att de därmed obestridligen utgör försök att argumentera 

för en viss politisk analys av ett pågående skeende, och att genom denna analys gripa in i detta 

skeende. 

I det mycket omfattande material som ‘‘Tahrir Documents’’ presenterar har en inledande sållning 

gjorts som förtjänar att diskuteras något närmare. De samlade dokumenten omfattar hundratals 

olika slags texter, allt ifrån satir och lathundar för hur man bäst organiserar en kravall till dikter, 

journalistiska publikationer, propagandistiska väggtidningar, etcetera. Bland dessa har alltså valet 

gjorts att fokusera på en viss kategori, nämligen politiska proklamationer som gjorts å olika politiska 

partiers och organisationers vägnar. Argumenten för detta beslut är fera. För det första gör detta 

fokus på en tydligt urskiljbar kategori det möjligt att betrakta de föreliggande texterna som uttryck 

för en genre, det vill säga att se dem som sinsemellan jämförbara vad gäller struktur och innehåll. 

För det andra innebär valet av just denna kategori att alla texter har en tydlig avsändare (vilket 

annars inte alltid är fallet).

Bland texterna inom denna kategori har sedermera fem texter valts ut, utifrån några enkla 

principer. För det första har varje organisation inte fått representeras med mer än en text, även där 

fera funnits. För det andra har texter från organisationer vars existens inte kunnat beläggas 

oberoende av dokumentet i fråga valts bort. För det tredje har texter som har en allmän karaktär, 

det vill säga presenterar organisationen som helhet, snarare än att belysa någon aspekt av denna 

eller något situationsbundet utspel, prioriterats. 

14 http://www.tahrirdocuments.org  .
15 Ett alternativ skulle exempelvis ha varit att använda sig av olika organisationers och partiers hemsidor.

http://www.tahrirdocuments.org/
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Omfattningen av organisationernas politiska infytande har inte tillmätts någon stor betydelse 

(undantaget alltså att principen de ska fnnas nämnda i något slags sekundärkällor). Det avgörande, 

snarare än hur viktiga eller infytelserika de respektive organisationerna är eller var, är att dessa 

texter a priori kan antas dela syfte; nämligen att torgföra den företrädda organisationen.

Avslutningsvis bör det också påpekas att urvalet ifråga är just ett urval. Det representerar inte det 

totala antalet av de tillgängliga texterna i genren och sammanhanget, och det ska därmed inte 

betraktas som det enda tänkbara valet av texter, ens utifrån nämnda premisser. Detta är dock min 

övertygelse att det representerar ett rimligt sådant, och ett sådant som gör det möjligt att uttala sig 

om texttypens allmänna karaktäristiska, snarare än enbart om de specifka fallen. Innan vi går 

vidare till diskussioner rörande teori och metod är det på sin plats att tala något om skillnader och 

likheter mellan detta korpus och det som Johnstone tar till utgångspunkt för sin den undersökning 

som denna uppsats utgår från. 

1. 3. 1. Två korpus

Johnstone har, i sin undersökning, valt att helt fokusera på texter skrivna av ett antal välkända 

företrädare för arabnationalistiska ståndpunkter. Som argument för detta urval nämner nämner hon 

bland annat, när det gäller pedagogen och nationalisten Sati' al-Husri hans ‘‘reputation as a clear 

and eloquent writer...’’.16 Något sådant text-externt kriterium har inte varit möjligt att tillämpa i det 

här fallet, då utan undantag endast en organisationen står som uttalad avsändare till texterna.17 Det 

kan mycket väl tänkas, och får till och med anses troligt, att det i de festa fallen är väl skolade 

skribenter och retoriker som författat dessa texter å de respektive organisationernas vägnar. Trots 

detta föreligger en skillnad: mellan å ena sidan den erkände skribenten som uttrycker sina egna 

åsikter i sitt eget namn, och inte sällan med en intellektuellt likvärdig motpart som primär implicit 

läsare, och å andra sidan den anonyme skribenten som författare ett program eller en pamfett i 

namn av en organisation med demokratiska ambitioner, med ‘‘folket’’ i sin mest vittsyftande 

betydelse som uttrycklig mottagare.

Vid sidan av Sati' al-Husri utgörs Johnstones material av några andra proflerade arabnationalister, 

bland dem Gamal Abd al-Nasser – även han känd för att vara en mycket distingerad skribent, om 

olik al-Husri till stilen.18 Som Basil Hatim påpekat är avsaknaden av refektion kring detta – det vill 

16 Johnstone (1991) s. 5.
17 Information om författare saknas helt för alla de texter som studeras här. 
18 Johnstone (1991) s. 6f. För en diskussion av Sati' al-Husris stil, se Cleveland (1971) s. 90f. För en diskussion och 

undersökning av Nassers mycket särpräglade och innovativa retorik, dock med fokus på det talade snarare än det  
skrivna se Holes (1993).



10

säga frågan om på vilket sätt rönen i undersökningen färgas av den specifka typ av författare och 

genre som materialet hör hemma i – ett problem i Johnstones undersökning.19 En fråga som 

möjligen bort ställas är exempelvis huruvida just det faktum att de författare hon valt är kända för 

att vara elaborerade stilister skulle kunna innebära att de valda texterna uppvisar drag som inte går 

att betrakta som standard för den moderna arabiskan som allmänhet. Utifrån detta bör det alltså 

påpekas att vad som resulterar av den föreliggande undersökningen, relativt Johnstones, kan förstås 

som åtminstone potentiellt beroende av skillnaden i själva korpusens sammansättning, och det inte 

bara ur de uppenbart olika skillnaderna vad gäller genre och tidpunkten för författandet.

1. 4. Syfte
Med dessa utvikningar överstökade är det dags att återvända till tillämpningen av denna teoretiska 

och kontextuella information. Undersökningens syfte är som nämnts till att börja med att applicera 

Johnstones kategorisering av repetitionstyper på korpusen. I huvudsak kommer detta arbete att 

bestå av en sammanställning av förekomster av repetition i de olika texterna samt det inbördes 

förhållandet mellan olika typer av repetition. På detta följer en sammanfattande diskussion av vilken 

frekvens och funktion som repetitionen tycks ha i de olika texterna. I en avslutande diskussion 

kommer slutligen rönens betydelse i jämförelse med den teoretiska utgångspunkten, nämligen 

Johnstones teori om repetitionens grundläggande betydelse för den arabiska argumenterande texten, 

att undersökas.

De resultat som undersökningen syftar kan alltså delas in i två kategorier. Den första rör själva 

texterna. Att undersöka om – och i sådana fall hur – en i argumenterande arabisk text föregivet så 

central faktor som repetition kommer till uttryck i det föreliggande materialet kan förhoppningsvis 

kasta ljus över om – och i sådana fall vilken – roll repetition spelar i propagerandet för ett politiskt 

budskap i en samtida kontext.

Vidare är alltså målet att bidra till diskussionen kring repetitionens funktion på ett djupare plan. Här 

är ansatsen att bekräfta eller falsifera giltigheten hos Johnstones teser om repetitionen som den 

arabiska retorikens essens, samt om att denna essens hör samman med frågan om presentation, i 

motsats till argumentation. Undersökningens syfte är således inte bara pröva texterna mot den givna 

teorin, utan även att pröva teorin mot det empiriska materialet, och vidare giltigheten i de 

19 Citerad i Halldén (2001) s. 100.



11

kopplingar som gjorts mellan empiri och förklaringsmodeller. 

1. 5. Metod: Operationalisering av repetitionsbegreppet
För att kunna genomföra den undersökning som skisserats ovan krävs att begreppet repetition 

specifceras och görs operativt. I huvudsak kommer jag som nämnts att följa Johnstones 

klassifcering. Den del av Johnstones arbete som är ägnat åt det faktiska textstudiet är fördelat på 

fyra kapital, vart och ett ägnat åt en typ repetition. Dessa benämns i tur och ordning ‘‘Lexical 

couplets’’, ‘‘Morphological repetition’’, ‘‘Paraphrase’’ samt ‘‘Parallellism and parataxis’’.20 Denna 

fyrdelning utgör grunden för den uppdelning som kommer att användas här. De avsteg från detta 

som görs kommer att diskuteras i sitt sammanhang. 

1. 5. 1. Morfologisk repetition

Ett karaktäristiskt drag för det arabiska språket är det morfologiska system som gör det möjligt för 

språkanvändaren att använda sig av repetition inte bara på semantisk utan även på morfologisk nivå. 

Detta möjliggörs av det faktum att ordbildningen är uppbyggd kring ett intrikat system av olika 

mönster eller former, i kombination med det så kallade rotsystemet, som innebär att i princip alla ord 

kan hänföras till en rot i allmänhet bestående av tre konsonanter. Var och en av dessa rötter, liksom 

varje mönster har en specifk semantisk spännvidd. Exempelvis betecknar konsonanterna k-t-b 

sådant som har med skrivande att göra, och q-t-l sådant som har med dödande att göra. Av 

grundbetydelsen hos roten k-t-b konstrueras således verbet kataba, med betydelsen ‘‘skriva’’, och det 

aktiva participet kātib, ‘‘den som skriver’’ (och i förlängningen: ‘‘författare’’), samt det avledda verbet 

kātaba, med betydelsen ‘‘korrespondera’’. Av roten q-t-l på motsvarande sätt verbet qatala, ‘‘döda’’, 

och det aktiva participet qātil, ‘‘den som dödar’’ (och i förlängningen ‘‘mördare’’), samt det avledda 

verbet qattala, med betydelsen ‘‘massakrera’’.21 Sammantaget gör dessa två aspekter av det arabiska 

ordbildningssystemet det möjligt att skapa repetition på två sätt: genom att upprepa ett visst mönster 

eller en viss rot.22

Detta system innebär dock även att åtminstone vissa former av morfologisk repetition är så pass 

grammatiskt föreskrivna knappast kan betraktas som något som är valbart för den individuelle 

skribenten, följaktligen inte heller som ett uttryck för någon retorisk strategi. Det klassiska exemplet 

är det så kallade mafʿūl muṭlaq, där ett verb tar sitt eget verbalnomen (maṣdar) som objekt. 

20 Johnstone (1991).
21 För en beskrivning av det arabiska språkets ordbildningssystem, se Holes (2004), bla s. 99ff. 
22 Johnstone (1991) s. 54f. 
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Exempelvis: ḍarabtuhu ḍarban šadīdan.23 Flera exempel fnns.24 

Utifrån detta faktum har jag valt att stryka den morfologiska repetitionen som separat 

undersökningskategori. Det huvudsakliga skälet till detta är alltså att denna, för att betraktas som 

retoriskt signifkant, måste sammanfalla med andra former av repetition. Om målsättningen är att 

undersöka repetition som strategi är det nödvändigt att göra bedömningen av vilken signifkans ett 

visst fall av morfologisk- eller rotrepetition skall tillskrivas. Det enda sättet att göra detta med någon 

vetenskaplig exakthet torde vara att förstå det specifka fallet utifrån i vilken relation det står till 

andra former av repetition. Därav valet att i denna undersökning slopa morfologisk repetition som 

separat kategori, och istället betrakta den som en variabel inom ramen för de övriga formerna av 

repetition. Som vi nu alltså ska titta närmare på. 

1. 5. 2. Lexikala par

Med detta menas att två (eller mer sällan tre eller fera) ord med synonym eller överlappande 

semantisk utsträckning används för att beteckna eller beskriva en företeelse. I allmänhet rör det sig 

om substantiv eller adjektiv, men det är förekommer även kombination av verb  med samma 

funktion. Detta är inte i sig ett fenomen som är okänt på svenska eller andra indoeuropeiska språk.25 

Det specifka för arabiska är dock, enligt Johnstone, att fenomenet på arabiska är produktivt, medan 

det på andra språk huvudsakligen förekommer i form av låsta fraser.26 Det vill säga: på arabiska är 

det i princip möjligt att para ihop vilka två ord (med synonym eller överlappande betydelse) som 

helst, och för att skapa en lexikalt par.

Johnstone presenterar en schematisk uppställning av fenomenet som kan förtjäna att citeras i sin 

helhet:

A lexical couplet is a structure of  the form AxB which meets the following three criteria:

1) x is a coordinating conjunction, usually additive (and; Arabic wa) but occasionally disjunctive (or; 

'aw).

2) A and B are synonyms, if  they are single words, paraphrases if  they are phrases. (…)

3) The structure AxB has a single referent; it is used to refer to a single object, action or state, rather 

23 Ordagrant: "jag slog honom ett hårt slående". Till sin innebörd förstärkande.
24 Se exempelvi Farghal (1993). Detta resonemang är delvis inspirerat av den kritik som framförs mot Johnstones 

konceptualisering av den morfologiska repetitionen som framförs där.  
25 Johnstone nämner ett flertal exempel på engelska, bland annat  “aid and abet“. På svenska kan möjligen "lagar och 

regler" eller "i själ och hjärta" betraktas som levande exempel på fasta lexikala par.
26 Huruvida det verkligen stämmer att detta fenomen är improduktivt på exempelvis svenska eller engelska. Detta har 

ifrågasatts bland annat i Farghal (1993). Denna diskussion ligger dock långt utanför denna undersöknings ramar. 
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than two temporally or logically discrete objects, actions and states.27

Utifrån denna övergripande defntion går det vidare att peka ut ett antal olika underkategorier:

a) Den renodlade synonyma kombinationen, där betydelsen av de båda termerna i 

sammanhanget är identisk, och att kombinera dem inte kan sägas tillföra något nytt till 

texten, rent betydelsemässigt.28 T ex: al-faʿʿālīyāt wa-al-anšaṭa (‘‘handlingarna och 

aktiviteterna’’).

b) Den så kallade hendiadiska kombinationen, där betydelsen är överlappande eller närliggande 

snarare än synonym, och kombinationen följaktligen ringar in ett fält som så att säga 

befnner sig mellan de båda termerna.29 T ex: al-waʿy wa-al-wijdān (‘‘medvetenheten och 

känslan’’), där den första termen har konnotationen av uppmärksamhet och klarhet, medan 

den andra konnoterar känslomässighet och passion.

c) Den modifkativa kombinationen, där den ena av termerna modiferar den andra, genom att 

defniera dess utsträckning, intensitet eller liknande. T ex: bi-kulli ʿunfin wa-quwwatin 

(bokstavligt: med all våldsamhet och styrka; dock egentligen snarare: ‘‘med stor 

våldsamhet’’).30

d) Den implikativa kombinationen, där den ena termen står i ett slags orsakssamband eller följer 

av den andra.31 T ex: mabādiʿ al-ṯawra wa-istḥqāquha (‘‘revolutionens [grundläggande] 

principer och [rättmätiga] krav’’), där de mer abstrakta principerna är utgångspunkten, det 

ur vilket de faktiska, konkreta kraven följer.

En kategorisering som denna blir självfallet i högsta grad preliminär, och varje klassifcering i det 

följande som görs utifrån den i viss mån osäker. Exakt hur liktydiga måste termerna vara för att den 

ska kunna kallas synonym, snarare än hendiadis? Exakt hur liktydiga måste två termer vara för att 

överhuvudtaget kunna kallas ett lexikalt par? Hur exakt skall man defniera den implikativa 

relationen mellan två termer? Sådana problem går knappast att lösa en gång för alla, och 

uppställningen bör följaktligen ses som en praktiskt redskap snarare än en defnitiv taxonomi.

27 Johnstone (1991) s. 37.
28 Johnstone (1991) s. 45f. 
29 Beeston (2006) s. 102. För en vidare diskussion av fenomenet hendiadis, se nedan, 3. 1. 3.
30 Johnstone (1991) s. 41f. Se vidare nedan 3. 1. 3. 
31 Johnstone (1991) s. 43f. 
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1. 5. 3. Parafraserande repetition

Parfraserande repetition utgör enligt Johnstones klassifcering den första av två former för repetition 

som utspelar sig på frasnivå. En parafras innebär, som bekant, att ett påstående omskrivs eller 

utbroderas med andra ord. I detta sammanhang betecknar det alltså en upprepning av ett påstående 

eller dylikt i form av en eller fera betydelsemässigt identiska eller mycket snarlika fras. T ex: 

wa-najaḥat al-ṯawra fī waʾda al-muḥāwalāt al-ʾijrāmīya li-l-niẓām mubārak li-ʾišʿāl al-fitna  

al-ṭāʾifīya bayn ṣufūf al-šaʿb wa-muḥāwalāt ʿazl al-masīḥīyīn ʿan al-ḥaraka al-siyāsīya, wa-

najaḥat fī taḥwīl šiʿār ‘‘al-dīn li-llah wa-al-waṭan li-l-jamīʿ’’ min mujarrad šiʿār ʾilā wāqiʾ  

hayy wa-malmūs...

(Revolutionen lyckades begrava Mubarak-regimens kriminella försök att så split mellan folkets 

delar // och dess försök att skilja de kristna från den politiska rörelsen // och den lyckades 

förvandla parollen ‘‘religionen åt Gud och fosterlandet åt alla’’ från blott ett slagord till en 

levande och påtaglig realitet)

Här utgör den första av de tre fraserna (skiljelinjer markerade med //) en allmänt påstående, den 

andra en mer specifk formulering (det är just risken för en splittring på religiös grund som avses), 

och den tredje slutligen positiv formulering av vad som tidigare formulerats i negativa termer. Detta 

slags parafras kallar Johnstone för reverse paraphrase. Med detta menas en upprepning av ett påstående 

i en negerad (eller icke-negerad, om den ursprungliga formuleringen är negerad) men 

betydelsemässigt identisk eller snarlik fras.

1. 5. 4.  Parallellistisk repetition

Med parallellistisk repetition avses upprepningar i vad som gäller strukturen hos en fras eller en sats. 

Johnstone menar att “parallelism, or repetition of  structure, is the converse of  paraphrase, or 

repetition of  meaning.”32 Till skillnad från i den parafraserande repetitionen introduceras alltså 

potentiellt ny information, men i form av en fras som är syntaktiskt och/eller morfologiskt parallell 

med en omedelbart föregående (eller med någon annan bemärkelse nära relaterad fras). Till 

exempel: 

taʾsīs ḥizbinā al-qāʾim ʿalā mabādiʾ al-ḍīmuqrātīya al-ʾijtimāʿīya wa-l-ʾiqtiṣādīya (...) wa-

yataʾassasu hizbuna ʾalā kull al-qiyam wa-l-mabādiʾ al-nabīla li-l-ʾadyān wa-l-ʿaqāʾid al-

32 Johnstone (1991) s. 97. 
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ʾinsānīya.

(Vårt parti grundas på den sociala och ekonomiska demokratins principer (...). Och vårt parti 

grundar sig på religionernas och de mänskliga [alternativt: humanistiska] övertygelsernas alla 

goda värden och principer.) 

Som synes är detta ett slags repetition vars alla fnesser kan vara lite svårare att upptäcka. I det 

föreliggande fallet handlar det om en upprepning av vissa rötter (här: ʾ -s-s respektive q-w-m) och 

morfologiska drag,  likväl som av vissa exakta ord (exempelvis mabādiʾ, ḥizbuna). Sammantaget 

skapar de just en ‘‘repetition of  structure’’ som sammanbinder de båda fraserna med varandra, så 

att säga placerar dem parallellt med varandra, snarare än i följd, och ger en känsla av att de är 

intimt förknippade med varandra.

1. 6. Disposition och förbehåll
I det följande kommer dessa tre begrepp (lexikalt par, parafras, parallellism) att användas för att 

klassifcera förekommande exempel på repetition i det utvalda korpus. Det är värt att notera att 

detta alltså innebär att det faktum att ett visst påstående förekommer fera gånger, eller texten i 

största allmänhet är tjatig inte i sig är tillräckligt för att det ska räknas som ett uttryck för repetition i 

denna bemärkelse. För det krävs att de uppvisar tecken på att vara retoriskt överlagda, enligt det 

mönster som Johnstone etablerat.

Vidare vill jag, innan undersökningen tar sin början inskjuta en liten brasklapp. Trots att jag alltså 

försökt etablera ett teoretiskt ramverk för att göra det möjligt att utpeka repetitiva fenomen med en 

så positivistisk exakthet som möjligt, är det naturligtvis inte möjligt att uppnå något fullständigt 

objektivt position att göra detta ifrån. Det är mycket möjligt, till och med troligt, att den som 

närstuderar texterna på det sätt som jag gjort skulle uppfatta fer, färre, eller helt enkelt andra 

förekomster än de jag pekat på. På ett mer allmänt plan kommer de problem som framkommit vid 

tillämpandet av denna modell som nämnts att behandlas vidare inom ramen för den avslutande 

diskussionen, se nedan avsnitt 3. 1. 3. Att jag valt att tillämpa den bör alltså inte tolkas som att den 

tett sig oproblematisk. 

Vad gäller själva disposition så kommer undersökningens första, kvantitativa del att göras text för 

text (avsnitt 2. 1. 1. – 2. 1. 5.). Varje text kommer först att presenteras vad gäller dess avsändare, och 
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dennas politiska hemvist, samt med en kortare sammanfattning av innehållet. På detta följer en 

sammanställning av förekomster av repetition, uppdelat och noterat för nivå och typ, i tabellform. 

Varje avdelning avslutas sedermera med en kortare sammanfattande diskussion av textens 

användning av repetition och karaktär ur denna aspekt, samt med kortare diskussioner av särskilt 

intressanta exempel. Resultaten av den kvantitativa undersökningen sammanfattas under 2. 2.

På denna följer den avslutande diskussionen, där några olika frågor som uppkommit under 

undersökningens gång diskuteras och analyseras. Till dessa hör i tur och ordning repetitionens 

funktion (3. 1. 1.), repetitionens politiska eller etiska betydelse (3. 1. 2.) samt frågor som rör möjligheten 

att tala om ett repetitionsfenomen i allmänhet (3. 1. 3.). På detta följer en sammanfattning av 

undersökningens slutsatser samt några allmänna refektioner och uppslag kring studiet av repetition 

på det arabiska språket (3. 2.). 
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2. Undersökning

Följande texter är de som kommer att studeras, i tur och ordning: 

1. Folkliga socialistiska allianspartiet (FSAP) – Kungörelse av grundandet av "Folkliga  

allianspartiet".33

2. Egyptiska socialdemokratiska partiet (ESDP) – Det egyptiska fokliga allianspartiets  

grundprinciper.34

3. De folkliga kommittéerna till revolutionens försvar (FKRF) – Kungörelse av grundandet av 

De folkliga kommittéerna till revolutionens försvar.35

4. Nationella fronten för rättvisa och frihet (NFRD) – [utan titel].36

5. Demokratiska frontpartiet (DFP) –  "Frihet.. Rättvisa.. Civil stat".37

För närmare presentation av organisationer och dokument, se respektive avsnitt. 

33 Ḥizb al-taḥāluf al-šaʿbī al-ʾištirākī: ‘‘ ʾiʿlān taʾsīs ḥizb "al-taḥāluf al-šaʿbī ’’.
34  Al-ḥizb al-maṣrī al-dīmuqrāṭī al-ʾijtimāʿī: ‘‘ mabādiʾ al-ḥizb al-maṣrī al-dīmuqrāṭī al-ʾijtimāʿī ’’
35 Al-liyān al-šaʿbīya li-l-difāʿ ʿan al-ṯawra: ‘‘ al-bayān al-taʾsīsī li-l-lijān al-šaʿbīya li-l-difāʿ ʿan al-ṯawra.’’
36 Al-jibha al-qawmīya li-l-ʿadāla wa-l-dīmūqrāṭīya: [utan titel].
37 Ḥizb al-jibha al-dīmuqrāṭīya: ‘‘ ḥurrīya .. ʿadāla .. dawla madanīya.’’
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2. 1. Folkliga socialistiska allianspartiet
Dokumentet i fråga är en kungörelse (ʾiʿlān) av grundandet av det ‘‘Folkliga socialistiska 

allianspartiet’’ (FSAP), och är daterat till den tredje mars 2011. Partiet grundades av medlemmar 

som brutit med det tidigare dominerande socialistpartiet ‘‘Tagammuʿ’’. Detta i protest mot att 

partiledningen vägrat bojkotta parlamentsvalen 2010, trots att det tycktes uppenbart att dessa skulle 

komma att präglas av omfattande valfusk, och således upplevdes vara i maskopi med Mubarak-

regimen.38 Dokumentet i sig sönderfaller i två delar, där den första utgörs av en argumenterande text 

som diskuterar revolutionen och med den sammanhängande händelser, och den senare är en 

utförlig lista, uppdelad i fyra avsnitt, över partiets krav och målsättningar. Detta är en uppdelning 

som vi kommer att ha anledning att återkomma till.

Texten tar avstamp i revolutionens händelseförlopp, som behandlas i textens första stycke. Det andra 

stycket talar om hur revolutionen utlöstes av ett allmänt missnöje, främst med den ekonomiska 

politiken och situationen under Mubarak, och det tredje stycket talar om hur den ekonomiska 

politiken prioriterade turism och handel på bekostnad av industri och jordbruk, och tvingade 

ungdomar att fy landet. 

Det fjärde talar om hur kommersialiseringen av kulturen, i kombination med censur och förtryck, 

lett till en utarmning av konsten och att medvetandet ‘‘deformerats’’, medan det femte påpekar att 

Mubarak-regimen försökt så split mellan olika religiösa grupper, men att man under 

demonstrationerna på Tahrir-torget lyckats avvärja detta hot. I de två sista styckena, slutligen, 

hävdas att socialistiska rörelser och grupper stått i fronten för utvecklingen.

38 Samak, Dina (2011). 



19

2. 1. 1. Förekomst: ordnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

7 tajwīʿihi wa-ʾifqārihi wa-

ʾistiġlālihi

Få att svälta, utblotta och 

utsuga. 

Implikativ 

upprepning.

15 al-waʿy wa-l-wijdān Medvetande och känsla. Hendiadisk 

upprepning.

18 ḥayy wa-malmūs Levande och kännbar. Hendiadisk 

upprepning.

22 tayārāt wa-quwā Strömningar och krafter. Synonym 

upprepning.

2. 1. 2 Förekomst: frasnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

4 iḥtakarū al-sulṭa wa-l-

ṯarwa wa-karrasū li-l-

fasād wa-l-istibdād39

De lade beslag på makten och 

resurserna och hängav sig åt 

korruption och despoti.

Inverterad parafras, 

svagt parallellistisk.

tušidu quṣūr wa-

muntajaʿāt lā tujadu 

man yaskunuhā wa-

tufīḍu al-ʾaswāq 

biʾaṭnān min al al-ṭaʿām 

wa-l-malābis lā tujadu 

man yaštarīhā. 

Det byggs slott och resorter 

som ingen bor i, och 

marknaderna svämmar över 

av mat och kläder som ingen 

köper.

Parallellistisk 

formulering, i vid 

mening parafraserande. 

11 tasūdu al-siyāḥa wa-l-

tijāra (...) fī ḥīn 

tadahwarat al-ṣinaʿa wa-

l-zirāʿa. 

Turismen och handeln 

dominerade (...) samtidigt 

som produktionen och 

jordbruket förföll.  

Parallellistisk 

konstruktion, baserad på 

morfologisk upprepning, 

där två led vardera 

39 Ṯarwa felaktigt skrivet tarwa i orginaldokumentet. 
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omfattande två begrepp, 

ställs i motsatsställning. 

17-18 al-muḥāwalāt (...) l-

ʾišʿāl al-fitn al-ṭāʾifīya 

bayn ṣufūf al-šaʿb, wa-l-

muḥāwalāt ʿazl al-

masīḥīyīn ʿan al-ḥaraka 

al-siyāsīya. 

Försöken (...) att upptända 

sekteristiska stridigheter i 

folkets led, och försöken att 

isolera de kristna från den 

politiska rörelsen. 

Parallellistisk parafras.

17-19 wa-najaḥat al-ṯawra fī 

waʾad al-muḥāwalāt (...) 

l-ʾišʿāl al-fitn al-ṭāʾifīya 

bayn  ṣufūf al-šaʿb, wa-

l-muḥāwalāt ʿazal al-

masīḥīyīn ʿan al-ḥaraka 

al-siyāsīya. Wa-najaḥat 

fī taḥwīl šiʿār "al-dīn li-

llāh wa-l-waṭan li-l-

jamīʿ" min mujarrad 

šiʿār ʾilā wāqiʿ ḥayy 

wa-malmūs...

Revolutionen var 

framgångsrik i att kväva 

försöken (...) att upptända 

sekteristiska stridigheter i 

folkets led [ i sin linda ], och 

försöken att splittra de kristna 

från den politiska rörelsen. 

Och den var framgångsrik i 

att omvandla slagordet 

"religionen åt Gud och 

fosterlandet åt alla" från blott 

ett slagord, till en levande 

och påtaglig realitet. 

Inverterad parafras, 

ingår som den andra 

delen i en övergripande 

parafras som griper över 

hela stycket. 

21-23 wa-min qalb al-ṯawra 

ẓahara wajh miṣr al-

munāḍila (...) Wa-fī 

qalb al-ṯawra kānat al-

tayārāt wa-quwā al-

yasār al-miṣrī

Ur revolutionens hjärta 

framträdde det kämpande 

Egyptens anlete (...) och i 

revolutionens hjärta fanns 

den egyptiska vänsterns 

strömningar och styrkor. 

Parallellistisk 

konstruktion

22-23 wa-fī qalb al-ṯawra 

kānat al-tayārāt wa-

quwā al-yasār al-miṣrī 

wa-l-munāḍilūn min ʾajl 

Och i revolutionens hjärta 

fanns den egyptiska vänsterns 

strömningar och styrkor, och 

de som kämpar för 

Parafraserande 

konstruktion. 
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ʾištirākīya tusāwī bayn 

al-bašr (...) wa-ʾiltqat al-

ʾirāda al-taġyīr ladā al-

šabāb al-munāḍilīn min 

ʾajl al-ḥurrīya wa al-

ʿadāla al-ʾijtimāʿīya 

maʿ quwā al-yasār, 

allatī tumaṯṯilu rāfidan 

kabīran min rawāfid al-

turāṯ al-niḍālī l-

šaʿbina...

socialismen som likställer 

mänskligheten (...) och viljan 

till förändring hos ungdomen 

som kämpar för frihet och 

social rättvisa förenades med 

vänsterns styrkor, som 

representerar en av den 

folkliga kämpande 

traditionens stora grenar.
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2. 1. 3. Diskussion

Som vi ser präglas detta dokument alltså av repetitiva drag, på såväl lexikal- som frasnivå, samt såväl 

semantiskt som syntaktiskt. Vid ett fertal tillfällen tycks repetitionen tjäna till att kontrastera olika 

element mot varandra, eller att inskärpa betydelsen av något. Att författaren har arbetat med 

omtanke om rytmiken i texten är påtagligt. Några exempel förtjänar att diskuteras närmare.

Ett exempel på en mycket elaborerad parafraserande och parallellistisk upprepning återfnns på rad 

17-19, där frågan om sekteristisk splittring behandlas. I linje med den modell som Johnstone 

beskrivit består konstruktionen av tre led, som varierar och belyser olika aspekter av ett påstående, 

utan att i egentlig mening argumentera. Konstruktionen är uppbyggd kring två separata 

upprepningar, av wa-najaḥat fī  (‘‘lyckades med att’’) respektive al-muḥāwalāt (‘‘försök’’). I två 

formuleringar som parallellställs med hjälp av det senare beskriver Mubarak-regimens försök att så 

split mellan kristna och muslimska grupper; den senare fungerar som en specificering av den 

tidigare (‘‘avskiljandet’’ av de kristna från den ‘‘politiska rörelsen’’ nämns uttryckligen). I en 

övergripande inverterad parafras (konstruerad med wa-najaḥat fī) hävdas att revolutionen lyckades 

övervinna dessa försök till splittring, samt, i det andra ledet, att den lyckades förverkliga innebörden 

i ett anti-sekteristiskt slagord. 

Speciellt intressant, givet Johnstones teori om repetition som organiserande princip på ett 

betydelsemässigt plan,  är  exemplet wa-min al-qalb (…) wa-fī al-qalb, på rad 21-23. Från hjärtat av 

revolutionen stiger det egyptiska folket fram, pånyttfött, och i detta hjärta befnner sig den egyptiska 

vänsterns styrkor och rörelser. Här används, på det sätt som hävdats är typiskt för repetitionens 

funktion i den arabiska retoriken, en parallellistisk konstruktion i stället för argument. Detta är ett 

intressant exempel som vi kommer att ha anledning att återkomma till. Denna konstruktion knyts 

sedermera ihop med ett längre parafraserande avsnitt, där kopplingen mellan vänstern, social 

rättvisa och frihet, och det egyptiska folkets målsättningar hävdas.

En viss tendens till morfologisk repetition kan också iakttas, exempelvis av roten k-f-ḥ (associerad 

med ‘‘kämpande’’) i det första stycket, samt roten b-d-ʿ i det femte. Huruvida denna är strikt 

avsiktlig från författarens sida fnns det naturligtvis inget sätt att avgöra med säkerhet, men det 

faktum att specifka rötter är koncentrerade till specifka stycken pekar i den riktningen. 

Avslutningsvis bör noteras att förekomsten av repetition i denna text är helt förbehållen textens 

första avsnitt; det andra avsnittet, som består av partiets politiska ståndpunkter uttryckta på listande 
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prosa, saknar helt repetitiva drag av detta slag. Användningen av repetition är alltså förbehållen de 

avsnitt som beskriver revolutionens bakgrund och händelseförlopp.
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2. 2. De folkliga kommittéerna till revolutionens försvar
Dokumentet är en kommuniké (bayān) som offentliggör grundandet av ‘‘De folkliga kommitteerna 

till revolutionens försvar’’ (FKRF). Organisationen är en allians av de olika folklig kommittéer som 

bildades under revolutionens gång. I samband med att säkerheten i landet bröt ihop, organiserades 

dessa för säkerställa säkerheten i bostadsområden, samt för att agera stödorganisationer till 

revolutionen. Det rör sig här alltså inte om något parti, i egentlig mening, utan om en mer löst 

sammansatt federation av olika basdemokratiska grupper40 Trots detta skiljer sig inte dokumentets 

struktur avsevärt från exempelvis FSAPs grundläggande dokument. Liksom detta består det av två 

huvudsakliga avsnitt: ett första som presenterar revolutionen och organisationens upprinnelse, samt 

ett andra, som består av en utförlig lista på olika krav som den nybildade organisationen ställer.

Innehållsligt behandlar detta inledande stycke alltså revolutionens förlopp; främst med fokus på 

angreppen på revolutionen och det sätt på vilket FKRF bildades till skydd mot dessa. Vidare 

förklaras dessa kommitéers folkliga natur samt hur de står i samklang med folkets grundläggande 

moraliska föreställningar. 

Den följande listan över politiska krav och målsättningar rör främst frågor om social rättvisa, 

nationell och regional utveckling, samt krav på lagförande av den tidigare regimens representanter.

40 Bremer (2011).
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2. 2. 1. Förekomst: ordnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

1 ʾifqār wa-ʾifsād Utblottande och 

korrumperande.

Morfologisk 

upprepning.

2 ʾaḏhalat wa-ʾarbakat Förvånade/chockerade och 

förvånade/förvirrade

Hendiadisk upprepning 

av verb.

5 al-ʿafwīya wa-l-tilqāʾīya Spontanitet och spontanitet Synonym upprepning.

21 tansīq wa-taʿāwun wa-

tabādul

Koordinerande, samarbete 

och utbyte. 

Implikativ upprepning 

av verb.

21 al-ḥiwār wa-l-munāqašāt Diskussion och diskussioner Synonym upprepning. 

21 al-ḫibrāt wa-l-maʿrifa Expertis och kunskap. Hendiadisk upprepning.

22 al-maftūḥa wa-al-

muʿlana

Öppen och offentlig. Synonym upprepning. 

44 ʾāmāl wa-ṭumūhāt Förhoppningar och 

strävanden

Hendiadisk upprepning.

45 muḥāsiba wa-mutābiʿa 

ʾadāʾ

Hålla ansvarig och följa upp 

prestationer. 

Hendiadisk upprepning, 

dito morfologisk. 

49 al-ʾinḍimām wa-l-

mušāraka

Gå med i och delta i. Synonym upprepning.
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2. 2. 2. Förekomst: frasnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

5-6 bi-šajāʿa fī wajh al-tarwīʿ 

wa-l-salb wa-l-qatl al-

munaẓẓamayn (...) bi-kull 

baṣala fī wajh niẓām al-

ʿaṣābāt. (...) kifāḥ wa-

ṣumūd fī wajh al-qatla...

...modigt inför hotandet och 

det organiserande 

plundrandet och dödandet 

(...) med all modighet inför 

[de kriminella] gängens 

regim (...) kampvilja och 

ståndaktighet inför mördarna. 

Parafraserande 

upprepning, med där 

synonyma ord eller 

formuleringar 

återkommer i liknande 

positioner i alla tre 

leden. 

5-9 muʾakkida talāḥum wa-

ʾaṣāla al-šaʿb al-maṣrī 

(...) kānat ṣimām al-

ʾamān li-l-mujtamaʿ (...) 

wa-ʾaṣalat hāḏihi al-lijān 

muttafaqa ʿalā mīṯāq 

šaraf mutaʾaṣal fī al-

qiyam al-ḥaqīqīya li-l-

šaʿb al-maṣrī...

Bekräftande det egyptiska 

folkets sammanhållning och 

äkthet (...) var en samhällets 

säkerhetsventil (...) dessa 

kommittéer hade sitt 

ursprung i etiska regler som 

sprang ur det egyptiska 

folkets sanna värden. 

Parafraserande 

upprepning. 
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2. 2. 3. Diskussion

I likhet med FSAPs dokument består detta dokument alltså av en del löpande text som beskriver 

bakgrunden till revolutionen och organisationens formerande, och ett som listar krav och 

ståndpunkter. Trots att ett antal lexikala upprepningar kan återfnnas utspridda genom båda dessa 

texter innehåller den första av dessa delar på de klart mest komplexa exemplen på repetition. Det 

rör sig i egentlig mening bara om ett exempel, men detta är, som för att kompensera, å andra sidan 

mycket invecklat och utarbetat. Från och med tillkännagivandet av organisationens födelse (som en 

följd av angrepp på revolutionen samt polisens undlåtande att skydda demonstranterna) på rad fem 

och fram till slutet på det inledande bakgrundsavsnittet på rad nio, vävs en intrikat struktur av 

parafraser och parallellismer. Innehållet rör det mod med vilket kommittéerna stod emot angrepp 

på revolutionen, hur kommittéerna springer ur det egyptiska folket, är en ṣimām al-ʾamān 

(‘‘säkerhetsventil’’) för detta folk, och grundas i dess  al-qiyam al-ḥaqīqīya (‘‘sanna värden’’). 

Avsnittet är något svåranalyserat, då det inte är uppbyggt enligt nog klar triad-princip, utan istället 

rör sig på fera plan, där fera påståenden och strukturella drag upprepas omväxlande. Totalt 

sammanfogas åtminstone två påstående, som vardera upprepas åtminstone tre gånger. Resultatet 

blir onekligen ett inskärpande av båda dessa påståenden: den organiska relationen mellan 

kommittéerna och folket, samt dessa kommittéers modiga insatser för att skydda revolutionen. 

Utöver detta fnns ett tämligen stort antal lexikala upprepningar. Intressant nog är dessa som synes, 

utöver de inledande styckena, i huvudsak koncentrerade till två punkter i listan över politiska 

ståndpunkter. Skillnaden i användande av lexikala upprepningar mellan dessa och de övriga 

punkterna är såpass stor att det fnns anledning att tolka detta som att denna lista är ett kollaborativt 

projekt, sammansatt av påståenden formulerade av ett fertal olika författare. Det pekar hur som 

helst på att likartade påståenden kan framställas med eller utan lexikala upprepningar, utan att 

någon avgörande skillnad tycks uppstå i retorisk struktur.

Sammantaget fnns här alltså tydliga exempel på repetitiva strukturer av ansenlig komplexitet, dock 

koncentrerade till ett enda stycke. Liksom i FSAPs dokument återfnns detta avsnitt i det stycke som 

avser att teckna en bild av förutsättningarna för och utvecklingen under revolutionen samt 

relationen mellan denna och organisationen i fråga, snarare än i det listande avsnitten. I textens 

andra del begränsas förekomsterna till lexikala upprepningar. 
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2. 3. Egyptiska Socialdemokratiska partiet
Dokumentet offentliggör grundandet av det ‘‘Egyptiska socialdemokratiska partiet’’ (ESDP), vilket 

gjordes av ett antal välkända politiska fgurer i mitten på mars 2011. I samband med detta uttryckte 

man bland annat att målet var att ‘‘balansera liberalism och socialism’’ och ‘‘vara i linje med andan 

från 25 januari-revolutionen’’.41 Sedan dess har partiet kommit att bil ett av de främsta partierna i 

den sekulära alliansen ‘‘Egyptiska blocket’’. 

Texten består av en kort löpande text som inledning, samt av en lista bestående av tio punkter, där 

partiets ståndpunkter inom olika områden läggs fram i koncentrerade formuleringar, sällan om mer 

än en mening. De områden som behandlas rör sig från miljöfrågor till arbetsrätt, demokrati och 

religionsfrihet. I huvudsak ligger de ståndpunkter som framförs i linje med klassisk europeisk 

socialdemokrati. Bland annat får vi veta att arbetets värde måste öka, att all sekterism och 

diskriminering förkastas samt att ekonomin skall organiseras enligt blandekonomisk modell.

Jämfört med de två texter som hittills studerats är ESDPs dokument betydligt kortare till sitt omfång. 

Dessutom är alltså omfattningen av den löpande texten (i motsats till de listandeavsnitten) relativt 

liten. 

41 Muḥammadī (2011). 
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2. 3. 1. Förekomst: ordnivå42

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNIN

G

KOMMENTAR

6 al-ʿamal wa-l-

ʿāmilīn

Arbetet och 

arbetarna. 

Synonym upprepning. (‘‘Arbetet’’ får här 

naturligtvis förstås som syftande inte på 

arbete som sådant, utan på den grupp 

människor som kännetecknas av att ha 

detta som sin sysselsättning och identitet. 

Jämför exempelvis brittiska Labour Party) 

6 al-qiyam wa-l-

mabādiʾ

Värdena och 

principerna. 

Hendiadisk upprepning. 

7 mabādiʾihi wa-

ʾahdāfihi.

Dess principer och 

målsättningar.

Implikativ upprepning. 

I al-intājīya wa-l-

ibdāʿiyya. 

Produktiv och 

skapande. 

Synonym upprepning, dito morfologisk. 

III murāqiba wa-

muhāsiba (al-

ḥukūma)

Övervakning och 

revision (av 

regeringen).

Synonym (möjligen hendiadisk) 

upprepning, dito morofologisk.

IV al-tamyīz wa-l-

tahmīš

Differentierandet 

och 

diskriminerandet. 

Hendiadisk upprepning.

V al-tawāṣul wa-l-

tafāʿul, lā al-

tanāquḍ wa-l-

taṣāruʿ

[ömsesidigt] 

kontaktande och 

samarbete, inte 

motsättningar och 

konflikter

En dubbel synonym lexikal repetition, där 

det andra paret motsvarar uttrycker det 

första i negerad form. Förstärkt av dito 

morfologisk upprepning. 

VII al-waẓāʾif wa-l- Anställningar och Synonym upprepning, möjligen syftande 

42 Med undantag för det inledande stycket refereras här till i vilket stycke som exemplet förekommer, räknat från uppe  
till höger, spaltvis. 
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taš̌̌ġīl anställningar. till att täcka in arbetar- respektive 

tjänstemannayrken, i så fall hendiadisk.

VII taḥfazu wa-

tunaššiṭu al-našāṭ 

(al-ʾiqtiṣadī)

Stimulera och 

stimulera 

(ekonomisk) 

aktivitet. 

En synonym lexikal repetition, kombinerat 

med morfologisk upprepning, där det ena 

verbet tar ett verbalnomen av samma rot 

som objekt. 

X ʿawāʾid wa-

fawāʾid.

Vinster och 

nyttor. 

Hendiadisk upprepning, dito morfologisk.
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2. 3. 2. Förekomst: frasnivå43

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

4-6 taʾsīs ḥizbina al-qāʾim 

ʿalā mabādiʾ al-

dīmuqrāṭīya (...) 

yata'assasu hizbuna ʿalā 

kull al-qiyam wa-l-

mabaadi' al-nabīla li-l-

ʾadyān.

Vårt nuvarande parti grundas 

på demokratins principer (...) 

vårt parti grundas på alla 

religionernas ädla värden och 

principer. 

Parallellistisk 

konstruktion.

I awsaʿ (...) afḍal (...) 

akṯar. 

Vidare (...) bättre (...) mer. Morfologisk 

upprepning. 

III nuwwāb al-šaʿb wa-l-

raʾy al-ʿāmm

Folkets representanter och 

den allmänna opinionen.

Parafraserande 

upprepning. 

IV rafḍ tafarruqa wa-ʾizāla 

kull al-tamyīz wa-l-

tahmīš (...)

Förkasta uppdelning och 

eliminera varje åtskillnad 

och exkludering.

Parallellistisk 

upprepning, 

parafraserande till sitt 

innehåll.

VI iḥtirām qīma al-ʿamal 

wa-ziyādat ʿāʾidihi

Respektera arbetets värde 

och öka dess avkastning

Parafrastisk upprepning. 

VII tataḥaqqaqu min ḫilāl (...) 

tataḥaqqaqu (al-tanmīya 

ayḍan) min ḫilāl... 

Förverkliga genom (...) 

förverkliga (utvecklingen 

också) genom...

Parallellistisk 

upprepning med 

listande effekt.

43 Med undantag för det inledande stycket refereras här till i vilket stycke som exemplet förekommer, räknat från uppe  
till höger, spaltvis. 
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2. 3. 3 Diskussion

Till skillnad från de två föregående texterna är här alltså omfattningen på den löpande texten 

betydligt mindre. Strukturen på meningar och fraser i texten som helhet och därmed förekomsten 

av olika repetitiva drag formas naturligen av detta faktum. Trots detta så är det som 

sammanställningen visar ingen brist på upprepningar. Främst präglas texten av ett osedvanligt stort 

antal lexikala dito, men även enklare parafraserande formuleringar återfnns som vi sett på fera 

ställen. Uppseendeväckande i jämförelse med övriga texter är också det utbredda användandet av 

morfologisk upprepning, i kombination med den lexikala. 

Utöver detta är de festa förekomsterna av repetition av mindre teoretiskt intresse, och tämligen 

okomplicerade. Det möjliga undantaget, och mer intressant ur argumentationsperspektiv, är det 

parafraserande stycket på rad 4-6. I denna parallellism, som består av två led, hävdas först att partiet 

grundas på "demokratiska principer" (ʿalā mabādiʾ al-dīmuqrāṭīya), sedan i det andra ledet att det 

(bland annat) grundas på "religionernas ädla principer" (al-mabaadi' al-nabīla li-l-ʾadyān).  En 

möjlig funktionen hos denna parallellistiska konstruktion skulle vara att skapa en känsla affnitet 

mellan dessa båda (religionens respektive demokratins principer). I sådana fall skulle den kunna 

sägas fylla en funktion liknande den som kunde beläggas hos ett fall av parallellism i FSAP- 

dokumentet. Rent språkligt är det av intresse hur en intrikat repetition av roten Q-W-M (utan direkt 

betydelsemässig koppling mellan de båda ord i vilken den förekommer) tjänar till att förstärka 

parallellismen: al-qāʾim ʿalā (här ungefärligen: ‘‘som är baserat på’’), respektive al-qiyam (...) al-

nabīla (‘‘de ädla värdena’’).

Sammanfattningsvis är texten alltså förvånansvärt rik på repetitiva element, givet dess ringa 

omfattning. Även om de festa är tämligen enkla till sin struktur så är själva mängden av dem 

påtaglig, och ESDPs dokument träder fram som det som rent kvantitativ, relativt omfattningen, mest  

präglas av repetition.
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2. 4. Nationella fronten för rättvisa och demokrati
Detta dokument är en presentation av  ‘‘Nationella fronten för rättvisa och demokrati’’ (NFRD), en 

politisk organisation som bildades strax efter revolutionen. Åtminstone en av de ledande personerna 

är en välkänd politisk aktivit på vänsterkanten. I sig själv säger sig dock organisationen mer allmänt 

vilja ‘‘skydda revolutionens krav och attrahera de opolitiska massor som tog del i [det] folkliga 

upproret’’, och dokumentet ger få indicier som kan skvallra om en specifk ideologisk hemvist. I 

likhet med FKRF så är den alltså inte ett parti, utan snarare ett försök att samla och organisera stöd 

för revolutionen i allmänhet.44 Texten är den klart längsta (fyra A4) i undersökningen. Av dessa är 

det dock bara två som består av argumenterande text, de övriga är beskrivningar av organisationens 

interna struktur, arbetsgång och så vidare. Det är enbart dessa två första som kommer att behandlas 

här.

Texten inleds med två stycken som presenterar organisationens tillkomst och bakgrund, på dessa 

följer åtta underrubriker med olika krav eller målsättningar som organisationen ställer sig bakom. 

Det första stycket presenterar syftet med organisationen: att försvara revolutionens målsättningar 

och det som uppnåtts mot olika krafter som hotar den. Det andra stycket presenterar 

organisationens allmänna målsättningar: nämligen att representera den majoritet av 

revolutionärerna som inte uppfattar sig som representerade av de existerande oppositionsgrupperna 

eller politiska partierna. 

På denna inledning följer sju specifka krav eller målsättningar. För det första: att säkerställa 

demokratin, för det andra att krossa de ‘‘korrupta strukturerna’’, för det tredje att uppnå social 

rättvisa, för det fjärde att påverka inrikespolitiken och ‘‘delta i alla former av nationella diskussioner 

och samarbetsprojekt’’, för det femte att driva på en nationell och oberoende utrikespolitik, för det 

sjätte att påverka valresultaten så att frontens målsättningar uppfylls, för det sjunde att förverkliga 

ordning och säkerhet i landet.

44 Elyan (2011). 
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2. 4. 1. Förekomst: ordnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

3 mabādīʿ al-ṯawra wa-

ṭumūḥāt al-ṯuwwār.

Revolutionens principer och 

revolutionärernas 

strävanden.

Implikativ upprepning.

8 anšāṭuha wa-

faʿʿālīyātuha

Dess aktiviteter och 

aktiviteter

Synonym upprepning. 

10 ʾārāʾihim wa-maṣālihim 

wa-ḥaqqihim 

Deras åsikter, deras intressen 

och deras rättigheter.

Hendiadisk upprepning. 

11 mabādī' al-ṯawra wa-

istiḥqāqātuha.

Revolutionens principer och 

dess rättmätiga krav.

Implikativ upprepning. 

15 al-ṣumūd w-al-dīmūma. Förblivande och förblivande. Synonym upprepning. 

24 al-ʾamwāl wa-l-mawārid Resurser och resurser. Synonym upprepning. 

2. 4. 2. Förekomst: frasnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

1-2 taḥqīq ʾahdāf al-ṯawra (...) 

wa-tajḏīr muktasabātihi

Förverkliga revolutionens 

målsättningar (...) och rota 

det den åstadkommit. 

Parafraserande upprepning, 

baserad på morfologiska 

parallellismer.

4 saṭwa al-mālīya wa-ʿalaqāt 

al-iqtiṣādīya

Den finansiella dominansen 

och de ekonomiska 

relationerna. 

Parafraserande upprepning.

7-8 qāmu bi-l-ṯawra wa-ʿamalu 

ʿalā injāḥiha.

Göra revolutionen och 

arbeta för dess framgång. 

Parafraserande 

upprepning.

11-12 tajāwuz šadīd ʿalā mabādiʾ 

al-ṯawra wa-ʾiltifāf tām ʿalā 

ʿistiḥqāqātiha

Ett kraftigt brott mot 

revolutionens 

grundprinciper och ett 

fullständigt negligerande av 

Parafraserande upprepning, 

med parallellistiska drag.
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dess [rättmätiga] krav

19-20 qaṭʿ al-ṭarīq ʿalayhim wa-

ʿadam ʾiʿṭāʾihim al-furṣa 

li...

Avskärande vägen för dem 

och förnekande dem 

möjligheten att...

Parafraserande upprepning. 

2/22-

23

ʿalayna ʾan nasʿā li-ṭarḥ 

siyāsāt biʿayniha ʿalā al-

sāḥa al-ʾintiḫābīya wa-l-

mušārka fī al-ḥiwār maʿa 

al-muraššaḥīn li-taḥqīq 

haḏihi al-siyāsāt fī al-

barāmij al-muḫtalifa li-kull 

muraššaḥ (...) al-daʿm li-

man mutamāšīan maʿa 

ʾahdāf al-jibha ʾaw 

yaʿmalu ʿalā taḥqīqiha.

Det ankommer på oss att 

sträva efter att på valfältet 

framkasta specifika 

politiska förslag, och att 

delta i diskussioner med 

kandidaterna för att 

realisera dessa politiska 

förslag i varje kandidats 

respektive program (...) 

stödja den som lägger sig 

till med frontens 

målsättningar eller arbetar 

för att realisera dem. 

Parafraserande upprepning, 

inklusive ett tämligen 

intrikat mönster av 

upprepningar av enstaka 

begrepp eller 

formuleringar. 

2/26-

27

ʾiʿāda bināʾ jihāz al-šurṭa 

biʾafkār jadīda wa-

ʾistrātījīya muḫtalifa (...) 

maʿa ʾiʿāda haykala haḏihi 

al-jihāz ʿalā ʾassas 

muḫtalifa.

Återuppbygga 

polismyndigheten med nya 

tankar och anan strategi (...) 

genom omstrukturerandet 

av denna myndighet på 

annan grund. 

Parafraserande upprepning. 
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2. 4. 3. Diskussion

Denna text, som alltså hör till de längsta i undersökningen, uppvisar ett antal exempel på repetition, 

på fera olika nivåer. Dels förekommer ett stort antal lexikala upprepningar och mindre parafraser. 

Av störst intresse är några exempel på längre parafraserande passager. Den främsta av dessa utgörs 

av textens andra stycke (rad 7-12). I princip utgör hela stycket av en serie parafraser. Den första 

meningen etablerar att organisationen grundats för att representera den ‘‘tysta majoriteten’’ bakom 

revolutionen, den andra meningen att majoriteten av de som deltog i revolutionen inte har någon 

som uttrycker dess åsikter (eftersom de inte är medlemmar i någon politisk organisation), och att 

detta inte är i överensstämmelse med revolutionens demokratiska målsättningar, och den tredje 

återigen att organisationen grundats för att ge röst åt denna tysta majoritet och för att förverkliga 

dennas målsättningar. Liknande exempel förekommer på fera ställen i texten. Repetition på 

frasnivå är, om än i något varierande grad, tämligen konsekvent genomförd. I allmänhet tycks den 

tjäna till att inskärpa ett specifkt påstående; under fera av de punkter som texten är uppdelad i 

består i princip hela stycket av en enda lång parafraserande formulering där samma påstående 

återkommer fera gånger. 

Vidare uppvisar denna text en viss förkärlek för implikativa ordpar, eller konstruktioner, främst av 

innebörder i stil med ‘‘principer och målsättningar’’, ibland kombinerat i kortare parafraserande 

konstruktioner. Även om liknande konstruktioner förekommer även på andra håll är 

koncentrationen här större.  

Sammantaget är detta en av de texter som är rikast på mer vidsträckta parafraserande passager, 

liksom på andra typer av repetition. Något lika tydlig funktion av ‘‘argumentation-i-sig’’ som den 

som kunde ses i fallet med FSAP är dock svårare att påvisa. Trots detta måste denna texts sägas vara 

ett otvetydigt belägg för att repetition förekommer aktivt i aktuell arabisk retorisk diskurs.
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2. 5. Demokratiska frontpartiet
Dokumentet är en presentation av ‘‘Demokratiska frontpartiet’’ (DFP), den egyptiska representanten 

i den liberala internationalen. Partiet grundades 2007, och dokumentet utgör alltså, tillskillnad från 

de andra som undersöks, inte något tillkännagivande av grundandet av ett nytt parti eller 

organisation utan en presentation av ett tidigare existerande. Demokratiska frontpartiet säger sig stå 

för demokrati, rättssamhälle, maktväxling. Politiskt är det alltså inte kopplat till någon 

vänstertradition, utan liberalt i klassisk mening.45

Dokumentet består av sex avsnitt, avdelade av underrubriker. Dessa avsnitt föregås av ett kort 

introducerande stycke. I detta inledande stycke hävdas att partiets grundläggande principer är frihet, 

rättvisa och civil/sekulär stat (al-dawla al-madanīya) , och att principen om frihet förutsätter 

jämlikhet och en stat som behandlar alla människor lika oavsett härkomst, religionstillhörighet etc, 

och som inte erkänner någon makt som inte utgår från folket. 

De följande styckena har i tur och ordning rubrikerna ‘‘partiets målsättningar’’, ‘‘partiets 

målsättningar efter 25-januarirevolutionen’’, ‘‘partiets program’’, ‘‘partiets paroller’’, ‘‘Demokratiska 

frontpartiets ståndpunkter innan revolutionen’’ samt ‘‘Demokratiska folkpartiets ståndpunkter under 

revolutionen’’. De första fyra av dessa utgörs av framläggningar av partiets politik i löpande, om än 

listande text, medan de två avslutande utgörs av punktlistor. Ett stort mått av överlappning föreligger 

mellan de olika avsnitten, och dokumentet ger intryck av att vara en ganska hastigt gjord 

sammanställning. Jämfört med exempelvis FSAP och FKRFs dokument är dess beskrivande avsnitt 

både betydligt kortare och mindre elaborerade. 

45 BBC [utan författare] (2007). 
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2. 5. 1. Förekomst: ordnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

2 lā wujūd wa-lā istiqrār Ingen existens och inget 

förblivande. 

Modifkativ upprepning.

3 maḏhab ʾaw ʿaqīda Skolor och trosriktningar. Synonym upprepning.

19 al-waṭan wa-l-muwāṭinīn Fosterlandet och 

landsmännen/medborgarna.

Något slags lexikal, möjligen 

hendiadis, förstärkt av dito 

morfologisk (rot)upprepning.

2. 5. 2 Förekomst: frasnivå

RAD EXEMPEL ÖVERSÄTTNING KOMMENTAR

2-3 la tufarriqu fī (...) wa-la 

tumayyizu bayn...

inte åtskiljer (...) och inte 

skiljer på. 

En parallellistisk konstruktion 

med negerade och morfologiskt 

och semantisk identiska verb.

6-7 al-qaḍāʾ ʿalā... Utrotande av... Parallellistisk upprepning. 

9-10 al-nuhūḍ bi... Stödjande av... Parrallellistisk upprepning

23-25 nisba al-ʾaġlabīya al-

ṣāmita min al-

muwāṭinīn wa-nisba al-

ʾašḫāṣ al-qādirīn ʿalā 

al-taṣwīt wa-lākinahum 

kānū yaʿzafūna 

dāʾiman ʿan al-ʾidlāʾ 

biʾaṣwātihim fī al-

ʾintiḫābāt al-ʿāma 

liʾiqtināʿihim biʾanna lā 

qīma liʾaṣwātihim fī ẓill 

tazwīr al-ʾintiḫābāt. 

Den största, tysta andelen 

av medborgarna, och den 

andel av de personer som 

haft möjligheten att rösta 

men som [trots detta] 

ständigt avstått från att 

avge sina röster i de 

allmänna valen på grund 

av deras övertygelse om 

att deras röst inte 

värderades, i ljuset av 

valfusket. 

Parafraserande upprepning.
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2. 5. 3 Diskussion

Naturligen, givet textens övergripande struktur präglad av underrubriker och andra uppdelningar av 

textmassan, saknas här mer elaborerade exempel på repetition. Detta innebär dock, som 

undersökningen visat, inte att exempel på sådan saknas helt. Påtagligt är den relativa bristen på 

lexikala upprepning, medan det mest framträdande draget är ett antal förekomster av parallellistiska 

formuleringar med listande ansats, främst på rad 6-10, något som går i linje med textens karaktär av 

framläggande av partiets ståndpunkter snarare än löpande argumenterande text. Intressant nog är 

dessa listande parallellismer dock inte särskilt konsekvent använda, utan återkommer omväxlande 

med andra fraser, på ett sätt som ger ett något förvirrat, ibland närmast komiskt, intryck. Inte minst 

till följd av den något märkligt kombination av element  som placeras parallellt (det vill säga efter de 

upprepade fraserna). Mest iögonenfallande kanske i frasen ‘‘främjandet av kvinnan[s ställning], och 

främjandet av sporten och den fysiska fostran’’. Liknande upprepningar av enstaka fraser, men utan 

elaborerad struktur, återkommer på fera andra ställen i dokumentet. 

 

På rad 23-25 återfnns en intressant formulering, rörande vilken målgrupp som partiet riktar sig till: 

‘‘den tysta majoritetens andel av medborgarna, och den andel personer som har förmågan att rösta 

men som alltid avstått från att avge sin röst i de allmänna valen på grund av sin övertygelse om att 

den inte hade något värde med anledning av valfusket’’. Detta är en parafras46 där det följande ledet 

utvecklar och beskriver det tidigaret. På detta följer en mening som uppmanar dessa personer att nu 

rösta, därpå en mening som framhåller DFP som tidigast ute med att resa revolutionens paroller. På 

ytan kan formuleringen tyckas tämligen oproblematisk: tillsynes består den av två separata 

påståenden kopplade av den neutrala konjunktionen wa. Snarare bör konstruktionen dock betraktas 

som det Johnstone kallar ‘‘ofärdigt argument’’: genom omskrivningar och upprepningar av fraser 

ges ett intryck av att argument framförts för att belägga en slutsats. I själva verket rör det sig dock 

helt enkelt om tre påståenden, två beskrivande och ett uppmanande. Inget av de tre belägger dock 

den implicita slutsatsen: att väljarna bör söka sig till just Demokratiska front-partiet.

Mot slutet av dokumentet fnns vidare ett avsnitt om tre meningar (rad 34-37) som är klart repetitiva 

till sitt innehåll. I alla tre meningar är ämnet partiets nära relation till ungdomsrörelserna och 

demonstrationerna i början av revolutionen var, och att det spelat en stor roll i dessa. Något 

förvånande, med tanke på det starkt repetitiva innehållet, präglas avsnittet dock inte av någon 

fungerande strukturell parallellism, utan meningarna staplas helt enkelt på varandra. Trots att 

46 Det är givetvis teoretiskt möjligt att tänka sig att de båda leden syftar på olika grupper, från varandra skiljda. Det 
tycks dock som något långsökt tolkning. 
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innehållet består av parafraser, är det alltså svårt att se det som ett belägg för en utvecklad retoriskt 

strategi.

Sammantaget är texten alltså den som tycks minst utvecklad vad gäller parafraserande och 

parallellistiska drag. I den mån som de förekommer framstår de som tämligen slumpmässiga, och 

inkonsekvent genomförda.

2. 6. Sammanställning av resultaten
Alla texter som studerats uppvisar alltså utan undantag repetitiva drag, såväl vad gäller det vi kallat 

lexikala par som vad gäller parafraserande och parallellistiska konstruktioner. Mest framträdande är 

dessa element i de längre och/eller mer elaborerade texterna, medan de kortare uppvisar färre 

och/eller mindre avancerade sådana konstruktioner. Samma skillnad gäller för olika avsnitt inom en 

och samma text: de avsnitt som utgörs av längre löpande text uppvisar fer repetitiva element, 

medan de som utgörs av listor (av exempelvis ståndpunkter) i allmänhet uppvisar färre, eller inga 

alls. Skillnaden är tydligast vad gäller parafraser och parallellismer; lexikala par av olika slag 

återfnns i relativt jämförbar mängd i alla de studerade texterna, med möjligt undantag för ESDP 

där de tycks överrepresenterade givet textens natur. 

I viss mån får detta antagligen hänföras helt enkelt till själva omfattningen av texterna: ju mer 

omfattande en textmassa är, desto större är utrymmet för avancerade repetitiva konstruktioner som 

löper över fera meningar eller satser. Det får dock sägas vara förvånande att, givet beredvilligheten 

att använda parallellistiska uttryckssätt, ingen motsvarighet till exempelvis svenskans ‘‘att-sats’’ 

förekommer. Snarare tycks det i alla de studerade texterna, ha gjorts ansträngningar för att variera 

strukturen hos de olika påståendena i de listande avsnitten, alternativt (som hos FSAP) reducera 

dessa till ett närmast fullständigt formlöst staplande av påståenden efter varandra. 

Trots detta (kanhända föga förvånande) resultat bör det noteras att ingen av texterna uppvisar något 

konsekvent användande av parallellismer, på ett sådant sätt att exempelvis en viss struktur återkommer 

på liknande vis i varje stycke eller avsnitt. Inte heller är parallellismer av ett slag som strukturerar 

argument (exempelvis genom att strukturellt likställa eller sammankoppla två innehållsligt 

orelaterade påståenden) vanliga: en tydlig (FSAP) och en möjlig (ESDP) förekomst är det 

sammanlagda antalet. I övrigt är fertalet av de parallellismer och parafraser som förekommer av 

tämligen korta, och snarare av stilistisk betydelse än retoriskt strukturerande. De tycks tjäna det 
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uppenbara syftet att inskärpa ett påstående, snarare än att strukturera någon argumentation. 

Resultaten får alltså betraktas som tvetydigt. Å ena sidan förekommer repetition ymnigt. Å andra 

sidan tycks någon stark koppling repetitionen och en specifk retorisk strategi svår att läsa in. Endast 

ett exempel (FSAP) kan sägas använda sig av repetition som retorisk strategi på det sätt som 

Johnstone talar om som essentiellt för arabisk retorik: likställning genom parallellism.

Trots att denna typ av repetition förekommer, tycks denna förklaring alltså inte vara tillräckligt som 

förklaring av förekomsten av de repetitiva element. De texter som på ett övergripande plan är mest 

stilistiskt och, i brist på bättre ord, ‘‘litterärt’’ elaborerade47 är också de som uppvisar de festa och 

framför allt de mest genomarbetade exempel på repetition, jämfört med de mer sakligt och 

framläggande.48I någon mån är detta kanske ett tautologiskt påstående: ju mer elaborerade texterna 

är stilistiskt, desto mer drar de nytta av de stilistiska möjligheter som repetitionen erbjuder. Detta 

påstående pekar dock på något väsentligt: användandet av repetition tycks kopplat till stilistik, minst 

lika mycket som till argumentationsstrukturen. 

2. 7. Grundläggande retorisk struktur

Sammanfattningsvis kan även texternas grundläggande retoriska struktur beskrivas kort. Det tycks 

efter detta studium möjligt att reducera denna till ett slags syllogism, gemensam för alla texter: 

– Revolutionen var något gott

– Partiet/organisationen x är den bästa företrädaren för revolutionen

– Gå med i och/eller rösta på partiet/organisationen x.

Denna kan formuleras återkommande och övergripande genom hela texten (FSAP, DFP) eller i form 

av endast en inledande mening (ESDP), men återfnns utan undantag. 

Ingen av texterna ägnar sig som vi sett åt att i sträng bemärkelse argumentera för sina ståndpunkter. 

Istället fokuserar de på beskrivningar av revolutionens händelseförlopp och bakgrund, samt av 

partiets/organisationen ståndpunkter, på ett sådant sätt att det ska framstå som givet för läsaren att 

det en affnitet fnns mellan de båda. I viss mån lyfts alltså i de socialistiska dokumenten de sociala 

aspekterna fram, i de liberala frågor om frihet och rättsstat, etc. Skillnaden i formuleringar mellan 

47 Till denna kategori hänför jag i första hand FSAPs dokument, men även FKRFs.
48 Till denna kategori hänför jag i första hand DFP och ESDP. 
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olika politiska riktningar ska dock inte överdrivas: alla talar utan undantag om såväl frihet och 

rättssäkerhet, som social rättvisa och fattigdomsbekämpning. Snarast är likheterna i vilka 

värderingar som det appelleras till i de olika texterna slående, något vi kommer att återkomma till.49

49 Se avsnitt 3. 1. 2. 
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3. Avslutning

Efter att den empiriska undersökningen således förts till sitt slut är det nu dags att åter ta upp de 

teoretiska diskussioner kring de teser som Barbara Johnstone fört fram i frågan om repetitionens 

funktion i den arabiska retoriska texten. Diskussionen kommer att röra tre frågor. För det första, 

frågan om huruvida repetition är en strukturerande princip för ett specifkt arabiskt sätt att resonera. 

Är det alltså, kort sagt, rimligt att tala om repetitionen som i första hand avhängig en djupare frågor 

om retorisk strategi, eller bör den snarare förstås som en fråga om ‘‘utsmyckning’’? För det andra, 

frågan om vilka eventuella politiska eller moraliska implikationer användandet av repetition har. 

Finns det, kort sagt, något inneboende ‘‘totalitärt’’ i användandet av upprepningar för retoriska 

syften? För det tredje, frågan om huruvida det går att, på det sätt Johnstone implicit gör, tala om ett 

övergripande repetitionsfenomen (som sträcker sig från de rent lexikala till de mest avancerade 

parafraserande och parallellistiska exemplen), vars bevekelsegrunder och effekter är likartade.

För att ge en bakgrund till dessa diskussioner ska vi dock först kort påminna om, och fördjupa 

beskrivningen av Johnstones teser gällande repetition i arabisk retorisk text, som kort behandlats 

ovan.50

50 Se avsnitt 1. 2. 
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3. 1. Konceptualiseringar av repetitionsfenomenet
Trots att Johnstone alltså gör mycket av tesen om repetition som ett centralt strukturerande drag i 

den arabiska retoriska texten, så fnns ingen helt glasklar, konsekvent formulering av detta påstående 

om att den är ‘‘mer än en språklig fgur’’.51 Problemet är, kort sagt, att innebörden i själva 

påståendet tycks växla från tillfälle till tillfälle, på ett sätt som gör det svårt att exakt nagla fast vad 

tesen egentligen är. Det tycks dock möjligt att urskilja två huvudsakliga möjliga tolkningar, där det 

ena (a) är det som oftast framförs i de avsnitt som är av mer teoretisk karaktär, medan den senare (b) 

stundtals tillämpas eller återfnns implicit i de stycken som diskuterar de faktiska texterna: 

a) Repetition är så djupt nedsänkt i själva sättet att tänka att det är genom själva likställandet och 

associerandet av olika påståenden, med hjälp av parallellismer etc, som argumentationen 

vinner kraft. Tillskillnad från det grundläggande syllogistiska schemat påståendena A och B 

(är sanna), därför (är) slutsats C (sann), skulle vi då stå inför något i stil med C påminner (till 

sin struktur, och/eller hur det positioneras i texten) om A (som är sant) därför (är) C (sant). 

Detta kan kallas för hypotesen om repetitionen som strukturerande princip.52

b) Repetition är så djupt nedsänkt i sättet att skriva, att det i praktiken inte är möjligt att 

producera (god) retorisk text på arabiska utan att använda sig av den. En text som saknade 

elaborerade repetitiva element skulle helt enkelt uppfattas som svag eller misslyckad. I denna 

mening skulle alltså repetitionen höra samman med en hög värdering av stilistiskt avancerad 

framställning. Detta kan kallas för repetitionen som retoriskt register.53

Kring tesen om repetitionens funktion i arabisk retorisk text, utvecklar Johnstone vidare ett 

påstående om detta som ett uttryck för ‘‘auktoritärt’’ eller ‘‘axiomatiskt’’ tänkande; ett tänkande där 

självständighet och kritik värderas lågt, medan respekt för ‘‘etablerade sanningar’’ står högt i kurs.54 

Rötterna till detta sätt att resonera på sägs fnnas

in the history of  Arab society, in the ultimate, universal truths of  the Qur'aan, and in hierarchical 

societies autocratically ruled by caliphs who were not only secular rulers but also the leaders of  the 

faith, and, later and until very recently, by colonial powers55 

51 Johnstone (1991) s. 74f. 
52 Se exempelvis Johnstone (1991) s. 74f, 106f. 
53 Se framförallt Johnstone (1991) s. 115ff.
54 Johnstone Koch (1983). 
55 Johnstone (1991) s. 116. Dessa föreställningar om den arabiska retoriska teorin och praktiken som för evigt 

fundamentalt nedsänkt i den koraniska uppenbarelsens ojämförlighet är knappast egen för Johnstone. Den går 
tillbaka på en lång tradition av studier av den arabiska "retoriken" (ʿilm al-balāġa möjligen hellre 
"formuleringskonst": begreppet är svåröversatt), där dennas fokus på litterära utsmyckningar och stilfigurer ses som 
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Hon jämför även fenomenet med ett religiöst sätt att resonera på i vilket det på grund av det 

odisputabla i tron och Guds existens, blir till missionären eller predikantens primära uppgift att 

förkunna snarare än argumentera för religionens grundläggande sanningar.56I en passage refererar hon 

till detta slags argumentationsmetoder som ‘‘browbeating’’.57 Detta tänkesätt skulle följaktligen ha 

spillt över även på icke-religiösa diskussioner, och det skulle således fnnas en direkt koppling mellan 

repetitionen och predikan. Mer eller mindre underförstått kontrasteras detta givetvis mot ett 

västerländskt, rationellt upplysningsideal. 

3. 1. 1. Repetition: strukturerande princip eller retorisk register?

Vad kan vi då dra för slutsatser om vi jämför de resultat vi nått med dessa två formuleringar av 

Johnstones tes? Som nämnts ovan råder det knappast något tvivel om att repetitiva element 

förekommer i alla de föreliggande texterna. Lika uppenbart är dock, problematiskt nog, att det fnns 

en betydande variationen mellan de olika texterna, och i viss mån mellan olika avsnitt i dem, såväl i 

fråga om repetitionens frekvens som funktion. Vidare tycks den största delen av den repetition som 

förekommer snarare vara uttryck just för stilistiska val, snarare än formande av själva 

argumentationen. Något belägg för en tvingande princip, språklig eller kulturell, som stöper texterna 

så att säga i samma form framstår inte som belagd. Från de (vad gäller repetition) mer elaborerade 

texterna (FSAP, NFRD) till de betydligt mindre elaborerade (DFP) är spännvidden alltför stor, 

framför allt vad gäller hur pass djupt integrerade och konsekvent genomförda de repetitiva 

elementen är. 

Vad gäller den första, starkare formuleringen av tesen så förekommer exempel på detta slags 

associerande och likställande av påståenden för att skapa retorisk ‘‘sanning’’ på, högt räknat, två 

ställen. De mest framträdande fnns, som nämnts, hos FSAP respektive ESDP. Detta fenomen är 

högst intressant, och skulle förtjänar djupare studie i sig. Den stora mängden repetition tycks dock 

inte fylla denna specifka funktion, utan snarare helt enkelt representera en förkärlek för redundans i 

uttryck för en islamisk "estetiserande" tendens, i motsättning till en västerländskt fokus på logik och rationellt 
samtal. För en utförlig framställning av detta påstående, se exempelvis Smyth (1992). Dessa frågor kring den 
arabiska retoriska traditionens särprägel och orsakerna till denna, samt inte minst relationen mellan västerländsk 
retorik respektive ʿilm al-balāġa, inklusive en intressant och övertygande kritik av de orientaliserande tendenser 
som präglat studiet av dessa ämnen, det vill säga av föreställningar om en dikotomi mellan 
kritisk/rationell/västerländks-auktoritär/estetiserande/orientalisk, behandlas föredömligt i Halldén (2001), s. 76-108, 
293-298.

56 Johnstone (1991) s. 115 samt Johnstone Koch (1983). 
57 Johnstone (1991) s. 94.
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informationsöverföringen. Att använda parallellistisk repetition på detta sätt som den starkare 

formuleringen hävdar fnns alltså uppenbarligen fortfarande som en retorisk möjlighet, men det är 

knappast det grundläggande sätt på vilket varken texterna eller repetitionen i dem fungerar, och 

alltså inte en tillräcklig förklaring för förekomsten av repetition i allmänhet i texterna. 

Om vi således betraktar denna starkare formulering som en intressant beskrivning av vissa specifka 

fall, men otillräcklig som förklaring av repetitionsfenomenet som sådant, kommer vi alltså till frågan 

om den svagare formuleringen. När det gäller denna rör vi oss naturligen på något mer osäker 

grund, eftersom de är nödvändigt att i högre grad diskutera subjektiva upplevelser av den retoriska 

kraften i en text. Med utgångspunkt av de resultat som nåtts tycks denna hypotes dock betydligt mer 

plausibel. Klart är att det fnns en tydlig koppling mellan hur pass stilistiskt avancerad en text tycks 

vara, och förekomsten av repetitiva drag. Ännu mer uppenbart blir detta faktiskt om vi jämför olika 

stycken inom texterna: avsnitt av listande karaktär visar i allmänhet mycket färre förekomster av 

repetition än de beskrivande – detta trots att just listande text kan sägas vara mer självklart lämpad 

för att formuleras i exempelvis parallellistiska strukturer. Det tycks alltså fnnas en koppling mellan 

hög ambitionsnivå vad gäller stil specifkt och användandet av repetition.

Vi kan alltså sluta oss till att det tycks fnnas relation mellan ‘‘god stil’’ och repetition i arabisk 

retorisk text, även av det slag som här undersökts. Detta är intressant, och innebär ett stärkande av 

Johnstones tes, inte minst i kontrast till Sasson Somekhs påstående att ingen arabisk skribent idag 

vanemässigt skulle använda sig av parallellismer.58Inte minst bör det noteras att detta alltså inte tycks 

vara ett fenomen som är förbehållet texter av akademisk eller ‘‘upphöjd’’ stil, av det slag som måste 

sägas prägla det material som Johnstone studerat i sin undersökning. 

För att nå närmare klarhet i denna fråga skulle dock detta påstående behöva undersökas på helt 

andra sätt än medelst textstudier. Påståendet om en relation mellan ‘‘god stil’’ och repetition skulle 

exempelvis kunna tjäna som en utmärkt hypotes för en undersökning av receptionen av retoriska texter 

hos en arabisk publik. Intressanta resultat skulle förmodligen kunna nås kring frågan om hur 

repetition subjektivt uppfattas av en arabiskspråkig målgrupp. Att däremot använda denna hypotes i 

fortsatta studier av texter riskerar däremot av uppenbara skäl att resultera i cirkelresonemang, där 

förekomsten av repetition i sig skulle bli ett kriterium på att avgöra just huruvida ett avsnitt präglas 

av ‘‘god stil’’.

58 Somekh (1991) s. 13f.
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Sammanfattningsvis har alltså den föreliggande undersökningen slagit fast att repetitiva element 

ännu, och det även i icke-akademiska texter riktade till en bred allmänhet, är ett vanligt 

förekommande fenomen.

3. 1. 2. Repetition: auktoritär eller identifkativ?

Vi har alltså slagit fast att repetition förekommer i alla de undersökta texterna i varierande grad, 

liksom att texterna till sin natur snarare är presenterande än argumenterande i sträng mening, 

oavsett om detta senare faktum är oväntat eller ej givet texternas karaktär.59 Som vi sett är det på 

dessa två påståenden som Johnstone baserar sin teori om den arabiska retoriken som auktoritär. Hur 

står sig då denna teori vid en närmare prövning mot de föreliggande resultaten?

Till att börja med kan det vara värt att notera det uppenbara problematiska i att kalla de undersökta 

texterna ‘‘auktoritära’’, givet i texternas innehåll och avsändare. Som vi sett tar de alla i sitt 

uttryckliga politiska innehåll ställning mot auktoritära tendenser: mot åsiktsförtryck, och för 

demokrati och det ‘‘öppna samtalet’’. Också vad gäller avsändaren tycks tesen om en auktoritär 

position kontraintuitiv. Ingen av de föreliggande organisationerna kan sägas tala utifrån en 

auktoritativ position av det slag som skulle göra anspråken på att besitta en absolut sanning särskilt 

trovärdiga.60

Inget av detta är naturligtvis i sig ett tillräckligt argument för att avfärda tesen om en auktoritär 

arabisk retorik som det som utspelar sig i texternas användning av presentation och repetition: det är 

fullt möjligt att tänka sig ett anti-demokratiskt sätt att försvara demokratiska värden, likväl som en 

megaloman avsändare som tillskriver sig själv en hegemon position trots bristande täckning. 

Däremot tycks det mig som tillräckligt starka invändningar för att det ska fnnas anledning att 

åtminstone göra ett försök att konceptualisera frågan på ett annat sätt. 

Låt oss börja med att peka på vad för slags textaktiviteter som försiggår i dokumenten. Som vi sett så 

fokuserar de alltså i stor utsträckning på två saker: att defniera och beskriva revolutionen i positiva 

termer, samt att defniera de respektive organisationerna och partierna. I båda dessa fall är det alltså 

presentation snarare än argumentation som är den huvudsakliga textaktiviteten. Så långt gives alltså 

59 Se ovan 2. 7. 
60 Intressant nog tillhör ingen av de organisationer som här studerats den religiösa politiska tendens som representeras 

av det Muslimska brödraskapet respektive diverse salafitiska organisationer. Dessa är av uppenbara skäl, både 
realpolitiskt i dagens läge, som vad gäller grundläggande ideologiska utgångspunkter, de enda som skulle kunna 
förväntas åberopa en hegemon position av detta slag. 
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alltså inget som i sig motsäger Johnstones tes. 

Dock, på ett övergripande plan försiggår ytterligare en aktivitet: nämligen vad vi kan kalla 

associerandet av revolutionen med partierna ifråga. En stor del av tiden och kraften i texterna läggs på 

det positiva beskrivandet av dessa båda företeelser, respektive på den negativa beskrivningen av 

deras antites (oftast den tidigare regimen). Jag skulle vilja hävda att det är just i och med hjälp av 

detta associerande av dessa båda (partiet/organisationen respektive revolutionen) som själva den 

retoriska syftet med texterna uppnås.61

I frågan om på vilket sätt detta sker fnns skillnader mellan texterna. DFP ägnar exempelvis ansenlig 

tid åt att (åtminstone ytligt sett) framlägga och upprepa sina egna förslag politiska förslag, medan 

FSAP å sin sida ägnar större utrymme åt att beskriva revolutionens bakgrund och bevekelsegrunder. 

I båda texterna återkommer dock associatierande av de båda som centrala: i FSAP genom den 

parallellistiska konstruktionen av ‘‘vänstern’’ (partiet) som konsubstantiellt med det egyptiska folkets 

revolutionära aktivitet; i DPFs fall genom det mer prosaiska påpekandet av partiets nära relation till 

de revolutionära ungdomsrörelser som kommit att bli upprorets inoffciella symbolgrupp. På ett 

djupare plan är dock den retoriska strategin densamma. 

Ett begrepp för att beskriva detta slags resonerande fnns lyckligtvis redan tillhanda: identifkation. Det 

är ett koncept som lanserades inom den moderna retoriken av språkvetaren, retorikern och flosofen 

Kenneth Burke. Utifrån Burkes teorier utvecklades den så kallade ‘‘nya’’ retoriken, som fått stor 

påverkan på det retoriska fältet som helhet.62 Burkes projekt gick mycket kortfattat ut på att kritisera 

den klassiska retorikens starka fokus på den formella sidan av argumentation.  Snarare än att placera 

den logiskt giltiga slutledningen i centrum för förståelsen av retoriken, hävdade alltså Burke att det 

är dessa slags identifkation mellan avsändare och mottagaren är likställbart med ‘‘övertygande’’ 

(persuasion) i sig, den retoriska utsagans essentiella aktivitet.63 Studiet av retorik borde handla mer om 

samspelet mellan den specifka textens retoriska kraft och dess sammanhang och innefatta ett 

erkännande av retorikens grundläggande affnitet med det ‘‘irrationella’’: 

...by reason of  such simultaneous identifcation-with and division-from as mark the choice of  a 

scapegoat, we [have] found that rhetoric involves us in problems related to witchcraft, magic, 

spellbinding, ethical promptings, and the like.64

61 Se också ovan avsnitt 2. 2. 1. 
62 Andreea Deciu Ritivoi (2008).
63 Burke (1950) s. 20ff. 
64 Burke (1950) s. 46. 
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I centrum för Burkes tanke om identifkationen som retorikens kärna står utan tvivel en föreställning 

om det kollektiva: 

Identifcation is affrmed with earnestness precisely because there is division. Identifcation is 

compensatory to division. If  men were not apart from one another, there would be no need for the 

rhetorician to proclaim unity. If  men were wholly and truly of  one substance, aboslute communication 

would be of  man's very essence.65

Det handlar dock inte nödvändigtvis därmed om någon auktoritär tendens. Istället kontrasteras som 

vi ser i Burkes beskrivning av retoriken detta kollektiva eller delade, med åtskillnad och konfikt. Att 

tala om identifkationen som retorikens kärna innebär alltså inte att förespråka underkastelse under 

en given sanningen, utan om att peka på skapandet gemenskaper som den kritiska avskiljandets  

ofrånkomliga motpart och spegelbild, i den retoriska aktiviteten.

Detta var, naturligtvis, ingen teori som Burke utvecklade specifkt med det arabiska språkets 

förkärlek för repetition i blickfånget. Dock tycks den mig passa detta fenomen och de föreliggande 

texterna väl. Utifrån identifkationsbegreppet kan vi förstå de texterna inte som auktoritära utan 

som gemenskapsbyggande. Syftet är inte att tvinga på läsaren en politisk föreställning genom 

‘‘browbeating’’, utan skapande av en gemensam referensram, med utgångspunkt i den delade 

erfarenheten av revolutionen. En referensram som gör partiet/organisationen konsubstantiell med 

revolutionen.

I förlängningen kan detta också förklara den slående bristen på skillnader till innehåll och upplägg, 

mellan texterna, något som blivit påtagligt under studiens gång. De appellerar alla till, och bidrar i 

samma rörelse till att skapa, ett demos baserat på den revolutionära erfarenheten. Genom texterna 

söker partierna och organisationerna, snarare än att dissassociera sig från varandra, associera sig 

med detta demos.66 Därav det faktum att de i slutändan kommer att likna varandra kraftigt vad 

gäller innehåll, trots deras på ytan olika utgångspunkter och hemvist. 

65 Burke (1950) s. 22. 
66 Här vore det naturligtvis intressant att göra en jämförande studie av dessa texter med texter hämtade från en annan  

fas i den politiska utvecklingen i Egypten – exempelvis sådana relaterade till konflikter mellan olika politiska 
organisationer i samband med de pågående valen – för att kunna undersöka om detta specifika funktionssätt kan 
kopplas till ett historiskt läge där nationell enighet och solidaritet stått osedvanligt högt i kurs (även med egyptiska 
mått mätt), eller om de tvärtom är drag som återkommer oavsett specifikt politiskt läge. 



50

Utan att låta det förespeglas att problemet med funktionen hos presentation/repetition härmed lösts 

en gång för alla, tycks mig denna konceptualisering undergräva ansatserna att etablera ett enda 

möjligt innehåll eller syfte (det vill säga: det auktoritära) som korrellerar mot fenomenet. Lämpligare 

vore antagligen att i stället tala om ett samband mellan en visst strategi eller metod (det vill säga: 

identiferande).

3. 1. 3. Olika typerna av repetition: värdet av distinktioner

Trots att Johnstones gör en tämligen grundlig klassifkation av olika typer av repetition, och 

uttryckligen laborerar med en övergripande kategori av ‘‘repetition i allmänhet’’, förekommer inga 

särskilt omfattande diskussioner i frågan om huruvida en sådan övergripande kategori är hållbar, 

eller hur den ska konceptualiseras. Att användandet av en sådan metakategori överhuvudtaget är 

relevant ur vetenskaplig synvinkel är också något som under arbetet med den här uppsatsen kommit 

att framstå sig allt mer tveksamt. Som mest problematisk framstår sammanförandet av repetition på 

frasnivå (parafras och parallellism) med repetition på ordnivå (lexikal upprepningar).

I Johnstones beskrivning av fenomenet lexikala par beskrivs som vi sett en glidande skala, från de 

par där betydelsen skiljer sig åt i viss mån men ändå kan betraktas som relaterade, till de som är i 

princip helt synonyma. Utifrån detta sammanför hon dessa till en kategori med ett antal 

underkategorier.67 Själva tolkning av fenomenet lexikala par innebär vidare en koppling av dessa till 

en övergripande retorisk strategi, där det syntaktiska lik- eller parallellställandet av fraser eller 

begrepp är ett sätt att argumentera.68 Vad gäller vissa typer av parallellismer på frasnivå tycks det 

alltså fnnas visst fog för detta, åtminstone i en del fall. Vad gäller de lexikala paren däremot är 

argumentationen svagare. På exakt vilket sätt som upprepandet av synonyma eller närliggande 

begrepp för att beteckna eller beskriva ett fenomen skulle vara en del av en övergripande, djupare, 

funktion kopplad till den hos parallellismer och parafraser är helt enkelt, trots att det upprepas vid 

fertalet tillfällen, svårt att se.69

Den invändning som jag här ska fokusera på ligger dock i första hand i själva sammanförande av de 

olika typerna av lexikala par under en gemensam rubrik. Som vi sett delas detta fenomen upp i ett 

67 Se ovan avsnitt 1. 4. 
68 Se ovan avsnitt 1. 2. samt Johnstone (1991) s. 74f.
69 Detta innebär naturligtvis inte att sådant inte har stor betydelse för tygnden och effektiviteten hos argumentationen 

ur aspekter som har att göra med stilistik. Detta är dock just vad Johnstone uttryckligen inte är intresserad av att 
undersöka. Se ovan avsnitt 1. 2. För en liknande kritik, se Farghal (1993) s. 382.
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antal typer: hendiadisk, modifkativ, synonym, etc. Såvitt jag kan uppfatta så är dessa till sin funktion 

tämligen olika, och att betrakta dem som en övergripande kategori, med liknande, om någon, 

funktion ur ett retoriskt perspektiv tycks problematiskt. Några exempel kan vara på sin plats: 

Låt oss börja med den hendiadiska. Som vi sett i undersökningen är det här svårt att dra någon 

knivskarp gräns gentemot den synonyma upprepningen. På rent principell grund är dock skillnaden 

otvetydig: tvärtemot den synonyma, med vilken den sammanförs, så syftar detta slags upprepning till 

att tillföra information och/eller specifcera en betydelse. Varför detta användande av ordpar är 

såpass vanligt förekommande på arabiska som det är går naturligtvis att spekulera i. Utan tvivel 

fyller fenomenet ett antal olika syften. En möjlig hypotes skulle kunna vara att det har något att göra 

med det arabiska ordbildningssystemet, respektive den relativa klumpigheten när det kommer till att 

att bilda sammansatta ord. En hendiadisk kombination kan i ljuset av detta tolkas som ett sätt att 

specifcera vad som avses, genom kombinerandet av två ord, istället för genom att forma ett nytt. En 

annan möjlig funktion för de hendiadiska lexikala paren, som på intet vis utesluter denna tidigare, 

är att ge ett koncept ‘‘totalitet’’: det vill säga att beteckna den högre klass eller kategori vilken båda 

de använda orden tillhör.70 Oavsett vilket så tycks det, trots det faktum att det i båda fallen rör sig 

om ordpar, fnnas föga skäl att uppfatta det som jämförbart med de rent synonyma 

konstruktionerna, det vill säga som ren redundans. 

 

Inte heller det Johnstone kallar för modifkativa kombinationer kan sägas vara uppenbart nära 

relaterade till den synonyma lexikala kombinationen. Som vi sett så innebär den alltså att det ena 

ledet modiferas (till intensitet eller på annat sätt) av det andra, som i exemplet bi-ʿunfin wa-

quwwatin.71 Som den friare översättningen pekar på blir alltså adekvat översättning tvungen att 

konstruera om frasen till en som omfattar ett substantiv och ett kvalifcerande adjektiv. I ljuset av 

den arabiska grammatikens traditionella avsaknad av en otvetydig uppdelning i adjektiv och 

substantiv framstår detta som en tämlig naturlig formulering: helt enkelt en variation på det mer 

uppenbara alternativet bi-ʿunf qawī. 

Det är otvivelaktigt så att förekomsten av detta slags lexikala par oss något om det stilistiska ideal 

som texterna strävar efter. Att införa dem i en övergripande kategori, och vidare lägga denna 

kategori till grund för en teoretisering om betydelsen av repetition i allmänhet tycks däremot 

tveksamt.

70 Farghal (1993) s. 382. 
71 Bokstavligt "våldsamhet och styrka", innebörd: "med våldsam styrka". 
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3. 2. Slutsatser
Vi kan följaktligen slå fast att repetition av alla de typer som undersökts förekommer tämligen 

ymnigt i de studerade texterna, även om variationer fnns mellan de olika texterna, samt inom dessa 

texter. Givet detta kan vi slå fast att alla de olika repetitiva strukturer och stilgrepp som undersökts 

ännu är tillgängliga register i arabisk politisk text, detta i motsats till vad som stundtals hävdats av 

andra teoretiker. Anmärkningsvärt är även att listande parallellismer inte förkommer mer än 

undantagsvis, ett påtagligt och välbelagt resultat med tanke på den stora andelen av materialet som 

består av just listor. 

Trots att undersökningen alltså i denna bemärkelse alltså får sägas ha belagt snarare än vederlagt 

Johnstones grundläggande påståenden om repetition i arabiskt språkbruk har den dock också 

resulterat i ett antal invändningar mot Johnstones teoretisering av repetitionsfenomenet. De 

invändningar som rests, och de förslag på alternativa tolkningar som gjorts kan sammanfattas som 

följer:

a) För det första tycks resultaten erbjuda föga stöd för en stark tes om repetitionen som 

strukturerande princip i den arabiska retoriken. Även om ett fåtal exempel som går i linje 

med detta påstående återfunnits, tycks förekomsten av repetition i allmänhet snarare böra 

betraktas som ett stilistiskt fenomen. Detta tvärtemot Johnstones uttryckliga förkastande av en 

sådan tolkning. Vidare undersökningar av repetitiva fgurer som del av ett arabiskt stilistiskt 

ideal vore utan tvivel välkommna, men dessa borde alltså i första hand fokusera på frågor 

som rör stil och vad som uppfattas som god retorisk text av arabiska språkbrukare.

b) För det andra tycks teorin om repetitionen som del av en övergripande auktoritär, retorisk 

tradition inte varken nödvändig eller fruktbar, för att förstå dess förekomst i de föreliggande 

texterna. Utifrån den burkeska ‘‘nya retoriken’’, med dess utgångspunkt i begreppet 

identifkation kan texternas struktur, samt repetitionsfenomenets plats i dem, förstås som ett 

led i skapandet av konsubstantialitet, inte minst mellan mottagare och avsändare. Med detta 

inte sagt att Johnstones teoretisering nödvändigtvis är felaktig i alla tänkbara fall, dock 

avsevärd försiktighet bör iakktas i att tillskriva repetitionen ett specifkt politikt innehåll eller 

funktionssätt.
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c) För det tredje, så tycks Johnstones försök att sammanföra alla typer av repetition i en 

övergripande kategori problematisk. Skillnaderna mellan de lexikala parens och de 

parallellistiska konstruktionerna vad gäller (potentiell) funktion, liksom mellan de olika 

typerna av lexikala par, är helt enkelt för stora för att en sådan meta-kategori ska kunna 

tillskrivas mer än de mest allmänna, och därmed meningslösa, egenskaper. 

Det tycks alltså återstå en hel del att göra innan vi börjar närma oss en något så när heltäckande 

förståelse av hur fenomenet repetition i arabiskt språkbruk bör tolkas.  Det ramverk som etablerats 

av Johnstone är visserligen en utgångspunkt med många förtjänster, men bär också fera problem. 

Inte minst gäller detta oviljan att tala om repetition som ett i första hand stilistiskt fenomen. 

För att komma vidare i jakten på en förståelse av repetitionen skulle krävas undersökningar av 

betydligt större mångsidighet – inte bara vad gäller urval av källmaterial, utan också ifråga om 

teoretisering av vilka möjliga och potentiellt samverkande funktioner som olika typer och 

tillämpningar av repetitiva element är ett uttryck för – än vad som hittills förekommit. Sådana 

undersökningar skulle framför allt behöva omfatta hela spannet mellan stilistik och underliggande 

logisk struktur. Att helt underordna den förra under den senare tycks i ljuset av de resultat som nåtts 

här, inte som ett fruktbart spår.  
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4. Litteratur

4. 1. Källmaterial
Alla studerade texter återfnns bifogade, se appendix I – V. För ursprungliga fler, se 

(http://www.tahrirdocuments.org/category/politics-2). Angivelse av författare saknas utan 

undantag. Namnen på organisationerna och dokumentens titlar (i den mån sådan fnns) är som 

följer:

1. Ḥizb al-jibha al-dīmuqrāṭīya: ḥurrīya .. ʿadāla .. dawla madanīya.

2. Al-ḥizb al-maṣrī al-dīmuqrāṭī al-ʾijtimāʿī:  mabādiʾ al-ḥizb al-maṣrī al-dīmuqrāṭī al-ʾijtimāʿī

3. Ḥizb al-taḥāluf al-šaʿbī al-ʾištirākī: ʾiʿlān taʾsīs ḥizb "al-taḥāluf al-šaʿbī".

4. Al-jibha al-qawmīya li-l-ʿadāla wa-l-dīmūqrāṭīya: [utan titel]. 

5. Al-liyān al-šaʿbīya li-l-difāʿ ʿan al-ṯawra: al-bayān al-taʾsīsī li-l-lijān al-šaʿbīya li-l-difāʿ ʿan al-

ṯawra.
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 للجان الشعبیة للدفاع عن الثورة التأسیسيالبیان 

  
من إسقاط الدیكتاتور المخلوع ورموز نظام النھب  ینایر انتصارات باھرة لطالما كانت حلما للمالیین، بدءً  25حقق الشعب المصري بثورتھ الباسلة في 

ورى وحل الحزب الحاكم الفاسد وال تزال النھایة مفتوحة تنتظر المزید الشعب والش مجلسيواإلفقار واإلفساد السیاسي وتقدیمھم للمحاكمة ومرورا بحل 
بقدر ما أذھلت وأربكت نظام الفقر واالستبداد بقدر ما فتحت طاقات  التيثورتنا . من اإلصرار على تحقیق أھداف الثورة من التغییر والعدالة االجتماعیة

في أحلك أیام الثورة وقت ھجوم عصابات البلطجة المنظمة واالنسحاب المدبر . دل االجتماعيالتغییر االجتماعي نحو الكرامة والحریة والع فياألمل 
وجھ  فيالشعب المصري وإصراره على الوقوف بشجاعة  أصالةو ولدت اللجان الشعبیة وتشكلت بمنتھى العفویة والتلقائیة مؤكدة تالحم ... للشرطة 

وجھ  فيكانت صمام األمان للمجتمع وأحد أشكال حمایة وتقدم الثورة تشكلت صارخة بكل بسالة  التيھذه اللجان . الترویع والسلب والقتل المنظمین
استمرت اللجان . قوت وأموال الشعب وسارقيوجھ القتلة  فيكفاح وصمود  ھيكتب التاریخ بل  فينظام العصابات الحاكم قف فحضارتنا لیست كلمات 

القیم  فيواصلت ھذه اللجان متفقة على میثاق شرف متأصل . أجمع علیھا المالیین التيع عن الثورة وأھدافھا الشعبیة على اختالفھا لتتولى مھام الدفا
 :المصريالحقیقیة للشعب 

 المراكز كل حسب ظروفھ الفردیة/ المدن/ النجوع/ القرى/ األحیاء فياالعتماد على الجھود التطوعیة  -
 رغم اختالف الخلفیة السیاسیة ألعضاء اللجان) عدالة اجتماعیة - حریة - كرامة(التضامن على مبادىء الثورة  -
 أجنبیة/محلیة/حكومیة/جھة سواء خاصة أيتمویل من  أيورفض ... جمعیة / مؤسسة/ حزب/ جھة حكومیة أليعدم التبعیة  -

 :تعمل على التيون أحد األشكال أصبحت اللجان الشعبیة للدفاع عن الثورة ضرورة یحتاجھا الشعب لتنظیم وتعبئة جماھیر الثورة ولتك
 بدونھا ال یمكن تحقیق الحریة للمجتمع التيبالدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة  الوعيالتوعیة ونشر  -
كالتعلیم والصحة (تقوم بھا الدولة  التيوتشمل الرقابة على الخدمات . شئون المجتمع وإدارتھ بصورة إیجابیة فيالرقابة والمشاركة الشعبیة  -

 والرقابة على األجھزة المحلیة والشرطة) والمرافق وخدمات النظافة والبیئة
خطط الدولة لتنمیة األحیاء والتطویر  في والشعبي العلمي الرأيخطط بناء الوطن والتنمیة من خالل الدراسة والحوار والتنسیق وإبداء  فيالمشاركة  -

 اھیر الثورةبما یلبى احتیاجات جم والقوميعلى المستویین المحلى 
العدالة مشاركة أبناء الشعب دون تمییز بین رجال ونساء وال تمییز على أساس المعتقدات الدینیة فالكل قد توحد واجتمع على أھداف الثورة وبناء  -

 والدیمقراطیة
مقراطیة تقوم على الحوار والمناقشات الشعبیة تعمل اللجان الشعبیة للدفاع عن الثورة على التنسیق والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بینھا بصورة دی

یعمل المتطوعون فى اللجان الشعبیة على . كافة المجاالت فيولتحقیق المھام التطوعیة تستعین اللجان الشعبیة بالمتخصصین . المفتوحة والمعلنة
 :تحقیق أھداف قریبة األجل متضمنة

 محاكمات الرئیس المخلوع وعائلتھ وكافة المقدمین للتحقیق أو المحاكمة بدون إفراج عنھم لحین صدور فياإلسراع والعلنیة  -
 األحكام النھائیة على جمیع جرائمھم الجنائیة والسیاسیة

 الفترة االنتقالیة، وعودة الجیش إلى ثكناتھ لحمایة الوطن فيإلدارة البالد  مدني رئاسيتشكیل مجلس  -
 جمھوریة برلمانیة مدنیة فيام لجمعیة تأسیسیة لوضع دستور جدید یحقق العدالة والدیمقراطیة االنتخاب الع -
 واالعتماد على كشوف ناخبین جدیدة القوميإجراء االنتخابات البرلمانیة من خالل القائمة النسبیة وعلى أن یكون بالتصویت بالرقم  -

 تماما
 جدید دیمقراطيعلى أساس قانون  حل المجالس المحلیة وإعادة انتخاب أعضائھا -
 انتخاب المحافظین ورؤساء األحیاء والمدن والعمد والمشایخ ورؤساء الجامعات وعمداء الكلیات بصورة مباشرة -
 تفعیل دور الرقابة الشعبیة على مؤسسات الدولة والمسئولین -
 وإعادة محاكمة المدنیین المحاكمین عسكریا أمام محاكم يالرأمنع تقدیم المدنیین للمحاكمات العسكریة وإطالق سراح كافة معتقلي  -

 مدنیة
 استولى علیھا الفاسدین وتوجیھھا إلسكان الشباب وساكنى العشوائیات والمقابر التياستعادة أراضى الدولة  -
 لةخفض معدالت البطا فيتمت بیعھا وفقا لبرنامج الخصخصة وتطویرھا من أجل المساھمة  التيمصادرة المصانع  -
 ما ھو إال استمرار لجھاز أمن الدولة المسئول عن تعذیب وتھدید ومراقبة الشعب الذي الوطنيحل جھاز األمن  -
 المركزيوضع جھاز الشرطة تحت رقابة شعبیة وقضائیة وحل جھاز األمن  -
 وقانون البلطجة والتظاھر واالعتصام واإلضراب وقانون األحزاب الجدید الرأيإلغاء التشریعات المقیدة لحریة  -
 إلغاء قانون الطوارىء -
 ضعفا للحد األدنى 15جنیھ شھریا وحد أقصى ال یتجاوز  1500وضع حد أدنى لألجور ال یقل عن  -
 نحو بناء سیاسة والسعيواتفاقیة الكویز اللتان تساعدان على انتعاش كیان االحتالل  الصھیونيوقف اتفاقیة تصدیر الغاز للكیان  -

 ةوطنیة مستقل
 :فيع اللجان الشعبیة یمكن تحقیق آمال وطموحات الشعب بانتشار واتسا

التنمیة الوطنیة القائمة على تطویر القطاعات اإلنتاجیة والحد من  -محاسبة ومتابعة أداء رئیس الجمھوریة ونوابھ ورئیس الوزراء والحكومة 
التنمیة  -العادل المتناسب مع الدخل  الضریبيالتشریع  –المتساویة للریف والحضر التنمیة  –والتبعیة والتوزیع العادل للثروات  األجنبياالستثمار 

 .دعم حقوق النساء – الشعبيدعم وتطویر الثقافة والفن إلثراء وتجدید التراث  -المتساویة لألحیاء واألقالیم دون تمییز 
ال یستھدف  الذيمیة من أجل احتیاجات الشعب ولیس من أجل االستثمار تدعو اللجان الشعبیة للدفاع عن الثورة كافة الوطنیین الحریصین على التن

  .التطوعيسوى تراكم األرباح لالنضمام والمشاركة من خالل العمل 
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