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Abstract 

 

The purpose of this essay is to describe the perception of four medieval Syriac Christians 

Chroniclers, i.e. Pseudo-Dionysios of Tel-Ma&r7, M§k%Ù7l Rabb%, the anonymous Chronicler of 

The Chronicle of the year 1234 and BarcE8r%y%, on the emergence of Islam with regard to 

religion, economic and social issues in the region of Syria and Iraq, here called Aramea, where 

Syriac speaking communities lived. The period of the study covers the time from the Prophet 

Muhammad to the end of the Umayyad dynasty.  

 

Early passages in Syriac documents give positive accounts about the Prophet Muhammad, Abu 

Bakr, ŸUmar ibn al-Kha³³%b and Mucawiya. And indeed, the Syriac speaking community re-

ceived the coming of the Arabs as a liberation from the Byzantines´ yoke, i.e. persecution and 

humiliation. When the Arabs conquered the region, they made a 1immi-deal with subjugated 

Christians, i.e. Ùahl al-1imma “people of covenant”, and gave them protection in exchange for 

«izya, the protection tax. Indeed, they achieved some independence, had their own civil laws, 

and the Syriac church ruled very freely. 

 

But the presence of the Muslim Arabs transformed the region in terms of religion, language, 

demographic and political circumstances. The «izya became a heavy burden and some Caliphs 

treated Christians unfairly.  The Arabs showed superiority and a political power over all subju-

gated.  

 

Within this change there began also a cultural interaction between the Muslims and the Chris-

tians. The Church was challenged, the Syriac language was repressed, and the Church fathers 

had to act to protect their communities. First, documentation of historical events of the region 

became a very important and central issue. Second, the chronicles were authored in order to 

present a disparity between Islam and Christianity to indicate distinction in religion and moral 

laws. Third, the Syriac church was challenged and had to act by forbidding marriage with Mus-

lims by constituting Church Law, as many Christians chose to convert to Islam because of in-

teractions, heavy taxes and unfair treatment. 

 

Keywords: Aram, Aramaic, Aramean, Syriac, Syrian, Mesopotamia, Beth-Nahrin, Bar-He-

braeus, Mikhael Rabo, Mikhael Syrian, Pseudo-Dionysios, Tel-Mahre.  
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Konventioner och förkortningar  

 

AG (Anno Graecorum) Seleukidisk tideräkning kallas ¯a(n)tt% d
e
-yawn%y7 

och börjar oktober 312. 

AH (Anno Hegirae) Muslimsk tideräkning hi«ra1 (ِهْجَرة), kallas ¯a(n)tt% 

de-mahgerāy72 eller ¯a(n)tt% de
-³ayyāy73 och börjar 

622.  

BAFC Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fourth 

Century, Washington D.C.: Dumbarton Oaks Re-

search Library and Collection, 1984. 

 
BcE    BarcE8r%y%s Krönika  

CSCO SS TS   Corpus Scriptorum Christianorum Orientalum  

   Scriptores Syri Textus Series    

EI    The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden  

   1984-2004  

MR   M§k%Ù7l Rabb%s Krönika 

PD  Pseudo-Dionysios av Tel-Ma&r7s Krönika 

X1234    Krönika till år 1234 

 

Klassisk transkription används i syriska och arabiska språket. 

Klamrar, ”square brackets” [] används för kronologi i litteraturförteckning. Vad gäller författare 

och utgivare hänvisas till bokens titel.  

 

 

 
1 Muslimsk tideräkning har sitt ursprung i Muhammeds vandring från Mecka till Medina i september 622 då Mu-

hammed och hans anhängare flydde för att undgå stridigheterna med den mäktiga stammen Quray¯ i Mecka som 

förkastade islam. Första och tredje stamformen ha«ara ( هجر) respektive h%«ara (هاجر) betyder att undvika respek-

tive avsluta en ömsesidig vänskaplig relation. Men i traditionell mening har termen översatts till ”flykt” som 

kanske inte är dess egentliga betydelse. EI vol. III, H-IRAM, s. 366. 
2Termer som används i medeltida syrisk litteratur om folket araber, religionstillhörigheten muslim och språket 

arabiska är ma¯lemān%, mehaggerāy% eller h%grāy%, ³ayyāy% och sarqāy%, vilka kan betyda arab, arabiska eller 

muslim. Termerna kommer att diskuteras mer djupgående längre fram i uppsatsen. 
3 Motsvarar arabiskans ¶ayyiÙ ( طيء) som var en betydelsefull och mäktig arabisk stam som redan under den föri-

slamiska epoken blev synonymt med ”arab” i syrisk litteratur. Klanen ¶ayyiÙ var också en av de första stammarna 

i Medina som konverterade till islam, redan under Muhammeds tid. De kom även att delta i islams erövring av 

Bil%d a¯-²%m, d.v.s. Syrien vilket även föranledde att de bosatte sig i de trakterna.  EI vol. X, T-U, s. 402. 
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1 Introduktion 

 

Med profeten Muhammed (d. 632) grundas islam4 (اإلسالم), de arabiska stammarna förenas och 

Muhammed blir en religiös och politisk ledargestalt för den muslimska nationen Ùumma, och 

därmed över d%r al-isl%m5 (erövrade områden), som kom att kännetecknas av en begränsad 

tolerans mot icke muslimer, plikten att predika islam och erövra områden i Allahs namn. Ge-

nom erövringar blev islam den härskande religionen på Arabiska halvön, i Syrien, Palestina, 

Mesopotamien och norra Afrika, vilket gjorde araberna till ett mäktigt imperium likställt med 

dåtidens Bysans. Islam uppfattades som en universell religion, och «ih%d (الجهاد kamp, strävan) 

som ett åtagande för varje muslim att kämpa för Ùumma islam, och erövringarna uppfattades 

som en kallelse från All%h6, muslimernas gud. Alla inom d%r al-isl%m underkastade sig islam, 

antingen genom frivillig konvertering eller genom att tjäna den muslimska nationen eller genom 

att betala skyddsskatt «izya7 och i gengäld få skydd som ahl al-1imma8 (اهل  الذمة kollektiv av  ذمي

), d.v.s. folkets fördrag. Med islams ankomst och erövringar kom tillvaron för de kristna i reg-

ionen att förändras politiskt, religiöst, språkligt och demografiskt. Kristendomen undanträngdes 

av islam, grekiskan försvann helt och syriskan fick ge plats åt arabiskan. Syrianernas9 tillvaro 

 
4 Enligt koranisk anspelning betyder islam (isl%m) underkastelse och den som underkastar sig kallas muslim. Ter-

men i sig behöver inte nödvändigtvis ha en religiös innebörd. EI, vol. IV, IRAN-KHA, s. 171. 

  Enligt Karen Armstrong, Islam, Stockholm: Bokförlaget Forum 2002, s. 33, innebar islam för muslimen under-

kastelse under Allah samt även social och moralisk rättspraxis, d.v.s. att man skulle bemöta varandra med rättvisa, 

jämställdhet och medkänsla vilket uttrycktes i bön, allmosor och ansträngningen «ih%d för skapandet av Ùumma. 
5 D%r al-isl%m (islams land) innebar att islamisk lag tillämpades i de erövrade områdena, medan övriga trakter som 

ännu inte erövrats kallades d%r al-&arb (icke erövrade områden).  EI, vol. II, C-G, s. 128-127.   
6 Under al-«ahiliya var All%h en stor-Gud i KaŸba i Mecka, som ”the proper name of God”. All%h var känd som 

Al-Il%h, Guden EI, vol. 1, A-B, s. 406-9. 
7 Skatten var inget nytt, sasaniderna liksom bysantinerna utövade ett skattesystem inom alla inom sina respektive 

regioner. Under Abbasiderna motsvarade 1, 2, 4 dinarer 12, 24, 48 dirham. Skyddsskatten, «izya, nämns i Koranen, 

sura 29 vers 29.  EI, vol II, C-G, s. 559-62. 
8 Ahl al-1imma omfattade ma«ºs (zoroastrier), naË%ra (kristna), Ëabºn (sabier d.v.s. mandéer) och yahºd (judar). 

Dessa fick beskydd inom d%r al-isl%m och i gengäld var de tvingade att betala en skyddsskatt «izya och senare 

även kar%« d.v.s. jordskatt.  Muslimerna däremot betalade endast zak%t som baserades på inkomsten. EI, vol., II, 

C-G, s. 227. 
9 Se Bengt Knutsson, Assur eller Aram - en språklig, religiös och nationell identifikation hos Sveriges assyrier 

och syrianer Sverige Norrköping: Statens Invandrarverk 1982, s. 92. Knutsson kartlägger endast namnkonflikten 

kring översättnigen av ”suryoyo” till svenska. Benämningen ”syrian” är en ny term i Sverige som uppkom under 

slutet av 70-talet, efter en lång konflikt kring hur man skulle översätta ”suryoyo” till svenska. Efter övervägande 

bestämde sig den syrianska gruppen för ”syrian” som blev allmänt vedertaget.  

  Faktum är att ”syrian” (siry%n§ سرياني) har varit i arabiskt bruk åtminstone sedan 900-talet. Den arabiske kröni-

kören Ibn al-Nad§m (النديم  d. ca 998, skriver i sin bok Kit%b al-Fihrist, (som handlar om ,( ابوالفرج محمد بن إسحاق 

nationer, lärda och livsåskådningar), konsekvent siry%n§ (سرياني) för att beteckna syrianer, men även sury%n§ 

 .förekommer dock mindre vanligt. Se s. 8, 14, 17, 19, 305, 309, 322 och 323  (سورياني)

  Se också den östsyrianske metropoliten Elia (d. 1047) från Nisibis som skriver siry%n§ (سرياني) i sin syrisk-ara-

biska krönika. Eliae Metropolitae Nisibeni Opus Chronologicum, ed. E. W. Brooks, (CSCO SS, 3:7). Parisiis, 

1910, s. 105, 126; Även BarcE8r%y% använder siry%niya (سريانيه) och siry%ni (سرياني) i sin arabiska krönika, Taʼrīḫ 
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kom att förändras och hur detta skildras får vi veta genom fyra betydande medeltida syrianska 

krönikörer som ger sin uppfattning om islam och hur de ömsesidiga relationerna kom att ut-

vecklas.  

 

 

1.1 Syfte 

Intentionen med studien är att ge en uppfattning om i synnerhet hur fyra medeltida syrianska10  

krönikörer framställer den arabiska erövringen i samband med islams framväxt, nämligen 

Pseudo-Dionysios av Tel-Ma&rē (d. 780?), den anonyme krönikören till Krönika till år 1234, 

patriarken Mik%Ù7l Rabb% (d. 1199) och maprey%n% d.v.s. katolikos BarcE8r%y% (d. 1286). Dessa 

krönikörers perception av islam utgör grund för att skildra hur de uppfattade de nya arabisk-

muslimska härskarna i regionen Aramea, ungefär dagens Syrien och Irak.  Krönikörerna visar 

även hur ömsesidiga relationer kom att utvecklas i det muslimska samhället, från islams an-

komst och vidare till den umayyadiska dynastins fall år 750.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
muþ³aËËar ad-duwal [av] Ibn al-ʻIbrī, Gṛīġūrījūs al-Malaṭī. [ed.] Anṭun Ṣālḥānī, Bairūt, 1958. Se bl.a.  s. 18, 73, 

76, 149. 
10 Termen ”syrian” är synonym med ”syrier” och ”araméer” kommer konsekvent att användas för att undvika 

förvirring med dagens ”syrier” som är förknippat med arabiska syrier från Syrien.  

  Teorierna om namnets ursprung är många. En teori från 2006 bygger på den arkeologiska upptäckten av en in-

skrift i sydöstra Turkiet i Cineköy nära Adana, som dateras till 800-talet f.Kr. På stenen finns text på feniciska och 

luviska som visar ett etymologiskt samband mellan Assur och Sur. Den feniciska texten anger Assur som motsvarar 

Sur i den luviska. Professor Robert Rollinger från Leopold-Franzens Universität i Innsbruck, Österrike, anser att 

Sur är en kortform av Assur. Han menar att den kortare formen Sur kom grekerna att använda på Syrien och Assur 

på landet Assyrien. Men Rollinger vidhåller att frågan är etymologisk och inte en fråga om identitet och härstam-

ning som är svårt att besvara. Se Robert Rollinger, ”The Terms ”Assyria” and ”Syria” i Journal of Near Eastern 

Studies, 65:4, Chicago: The University of Chicago Press Journals 2006, s. 283-287. 
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1.2 Frågeställningar  

 

För att få inblick i hur den arabiskmuslimska erövringen skildrades, mottogs och hur ömsesi-

diga relationer utvecklades i syrianernas kärnområde, den bördiga havlmånen d.v.s. Aramea 

ungefär dagens Syrien, ¶ºr-ŸA8d§n och Irak, så har jag ställt följande frågor: 

 

• Första frågan är hur de nya erövrarna, d.v.s. de muslimska araberna, skildras av de sy-

rianska krönikörerna. Vilka är araberna, var kommer de ifrån, hur skildras deras språk 

och religion? 

 

• Andra frågan är hur erövringen av den syrianska kärnregionen Aramea framställs. 

Präglas den av krig, dödande och förstörelse eller mottogs de muslimska araberna som 

befriare?  

 

• Tredje frågan är på vilket sätt de interkulturella relationerna mellan de muslimska ara-

berna och de kristna syrianerna utvecklades med avseende på religiösa, ekonomiska och 

sociala aspekter. Hur förhöll sig araberna till icke muslimer, de underkuvade folken?  

 

• Fjärde frågan är på vilket sätt krönikörerna skildrar de nya härskarna, muslimerna. Är 

skildringen negativ, positiv eller neutral?  

 

• Femte frågan är hur tillförlitliga de syriska källorna är. Bygger skildringarna på ögon-

vittnesmål eller sekundära källor? Finns det likheter och skillnader mellan materialen?  
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1.3 Avgränsningar 

 

Första avgränsningen är perioden, som sträcker sig från muslimernas profet Muhammed till 

slutet av den umayyadiska dynastin, som motsvarar en period på ca 630-750. Anledningen till 

att valet föll på denna tidsperiod är att den kom att bli mest politiskt och religiöst turbulent. 

Muhammed fick uppenbarelsen, framställde sig som Allahs budbärare och profet, blev en viktig 

och mäktig politisk ledargestalt som genom den monoteistiska tron förenade de arabiska stam-

marna på den Arabiska halvön. Islam uppfattades som universell, «ih%d som en plikt och eröv-

ringarna som en helig kallelse av Allah.  När Muhammed dog år 632, kände kaliferna samma 

åtaganden, och fortsatte i hans spår med syfte att fortsätta expansionen av den universella 

islam.11 Viljan att sprida islam var stark, vilket gav den umayyadiska dynastin en snabb och 

expansiv utbredning och gjorde stora erövringar som innefattade Syrien, Persien, norra Afrika, 

Spanien samt även Mindre Asien och Armenien.  Med islams framväxt och erövringar föränd-

rades regionen såväl demografiskt, politiskt, språkligt som religiöst, vilket satt sin prägel ända 

till våra dagar.   

 

Andra avgränsningen är regionen Aramea, d.v.s. den bördiga halvmånen, ungefär dagens Sy-

rien, ¶ºr-ŸA8d§n och Irak, i vilket väst- respektive östsyrianer hade sin största koncentration 

eftersom många kloster, kyrkor, skolor och stift kom att grundas i just dessa områden. 

 

Tredje avgränsningsområdet är själva gruppen som studien kommer att fokusera på.  Tonvikten 

ligger i synnerhet på ortodoxa syrianer, som är en arameisktalande grupp som anser sig vara 

ättlingar till de forna araméerna som varit bosatta i Aramea, den bördiga halvmånen.  

 

Den fjärde avgränsningen är materialet som ligger till grund för studien. Valet föll på fyra me-

deltida syrianska krönikörer. Två av dessa krönikörer har okända författare, nämligen Pseudo-

Dionysios som skrev fram till år 780 och krönikören till Krönika till år 1234.  Det viktiga är 

vad innehållet i dessa krönikor har att berätta, samt att de är syrianska ortodoxa. De två andra 

är den syrianske patriarken M§k%Ù7l Rabb% (d. 1199) och den mångkunnige maprey%n% Bar-

cEbr%y% (d. 1286). Dessa fyra krönikörers material utgör det mest kompletta och omfattande 

om islams framväxt, vilket är en anledning till att valet föll på dem.    

 
11 Ibn Khaldun, The Muqadimmah: An introduction to History, translated from the Arabic by Franz Rosenthal, 

Princeton: Princeton University Press 1967, s. 407-9. På denna punkt skiljer sig islam från kristendomen och ju-

dendomen, eftersom kristna och judiska kungar inte hade förpliktelsen att sprida sin religion.  
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1.4 Tidigare forskning 

 

Bland forskare som engagerat sig i fråga om hur kristna skildrade islams framväxt är Robert G. 

Hoyland, Seeing Islam as Others saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and 

Zoroastrian Writings on Early Islam, 1997. Han återger och diskuterar vad kristna (bl.a. kopter, 

armenier, bysantiner och väst- respektive östsyrianer) skrev om islams framväxt och erövringar 

från en politisk, religiös och historisk aspekt. Hoyland använder källor från perioden från 632, 

islams första erövringar av Syrien och Palestina, och vidare fram till 780-talet. En intressant 

aspekt i Hoylands studie är att han betonar vikten av tidiga kristna källor, eftersom arabiska 

texter om islam som kom under senare delen av 700-talet ofta berättar om liknande händelser. 

Som exempel ges den första explicita referensen till Muhammed i en syrisk Krönika som skrevs 

640. Den anonyme krönikören skildrar slaget mellan araber och ”romare” i samband med den 

arabiska erövringen av Palestina. I den nämns ³ayy%y7 d-M#M¶ d.v.s. ”Muhammeds araber”.12 

Eftersom Hoyland har avgränsat sig till perioden 630 - ca 780 så berör hans arbete Pseudo-

Dionysios, men berättar mindre eller ingenting alls om hur M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till Krö-

nikan 1234 och BarÙE8r%y% uppfattade islams framväxt.   

 

En annan forskare är den egyptiskfödda Gisèle Littman, även kallad Bat Ye’or som pseudonym, 

som skrivit flera böcker om islam och dhimmis. Bland dem att nämna är The Dhimmi: Jews and 

Christians under Islam, 1985 och The Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihad 

to Dhimmitude, 1996.  Bat Ye’or diskuterar konsekvenserna av islamiseringen13 i samband med 

islams framväxt under två perioder, dels under araberna men även under turkarna. Det som är 

av intresse är att hon skildrar de underkuvade folken (kristna, judar och zoroastrier) under 

islams överhöghet, med utgångspunkt både från medeltida arabiska krönikörer och från kristna 

syriska verk, såsom Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%s, Krönika till 1234 och BarÙE8r%y%s. 

Hennes ambition är inte att beskriva islam från ett teologiskt perspektiv utan att förstå «ih%d, 

«izya och ahl al-1imma från en sociologisk aspekt i d%r al-isl%m, den muslimska staten.  

  

 
12 Robert G., Hoyland Seeing Islam as others saw it, A survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian 

writings on early Islam, NJ, Princeton: The Darwin Press 1997, s. 120. 
13 Första islamiseringsvågen skedde under profeten Muhammeds (d. 632) ledning, med erövringen av al-#i«%z 

d.v.s. västra delen av Arabiska halvön. Andra vågen av islamisering påbörjades av kalifen ŸAbd al-Malik (d. 705) 

som lät tillverka egna mynt med islams trosbekännelse, al-¯ahada samt gjorde arabiska till officiellt språk. Bat 

Ye’or nämner också en tredje våg av islamisering, dock under turkarna som erövrade östra delen av Europa.   
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Ytterligare ett verk som innehåller flera studier är J.J. Van Ginkel (red.) Redefining Christian 

Identity: Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of Islam, 2005.  I detta sam-

lingsverk har flera forskare skrivit om skilda ”cultural strategies”, d.v.s. om följderna av islams 

ankomst till regionen Aramea. Som exempel diskuterar Sebastian Brock hur hi«ra började an-

vändas som ett nytt dateringssystem i syrisk medeltida litteratur. Michael G. Morony resonerar 

kring vikten av gruppidentitet ”vi” och ”de” samt historieskrivning som ett verktyg att förklara 

samtida historiska händelser med anknytning till Bibeln. Amir Harrak belyser Pseudo-

Dionysios skildring av islam som sekulär men med apokalyptiska inslag hämtade ur Bibeln. 

Harrak visar även att kyrkan blev utmanad eftersom en del kristna valde avfall från kristendom 

till islam i synnerhet p.g.a. tunga skatter och diskriminering. Dessa utmaningar gav följaktligen 

anledning till att kyrkans lärda agerade för att försvara sin doktrin och sig själva.  

 

Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World 

of Islam, 2008, menar att islams närvaro gav ett “cultural and intellectual” gensvar med anled-

ning av interaktionen mellan muslimer och kristna. Intellektuella kristna kände skyldighet att 

besvara islams propaganda för att försvara kristendomen, vilket yttrade sig genom olika med-

vetna strategier. De ville även visa att det fanns en tydlig skiljelinje mellan islam och kristen-

domen. Kristna började även skriva apologetik på arabiska för att försvara kristendomen och 

för att varna för avfall.  Sydney Griffith belyser väl hur dessa medvetna strategier kom till 

uttryck hos kristna i allmänhet, men också hos syrianska krönikörer som Pseudo-Dionysios, 

M§k%Ù7l Rabb% och BarÙE8r%y%.  

 

Dessa forskare har valt att skriva om kristna i allmänhet, där medeltida syrianer är en del av 

deras forskning. Dessa studier är av stor vikt eftersom syrianerna behandlas och är en viktig del 

av deras forskning. I ett avseende skiljer sig denna studie, i det att fokus ligger vid medeltida 

syrianska författare för att få en uppfattning om hur just de upplevde och uppfattade den ara-

biska erövringen och islam under en tidsperiod av ca 120 år, d.v.s. till slutet av den umayyadiska 

dynastin, ca år 750.  

 

 

 

 

 

 



 10 

2 Uppsatsens disposition   

 

Kapitel 1  Introduktion 

 

Här diskuteras syftet med studien, vilka frågeställningar och avgränsningar den omfattar samt 

tidigare forskning om syriansk medeltida perception om islams ankomst.  

 

Kapitel 2  Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition presenteras. 

 

Kapitel 3  Val av metod och material 

I detta kapitel diskuteras metoden för studien, som bygger på en historisk komparativ litteratur-

studie samt en kritisk analys av källorna. En kort presentation ges av det valda materialet vilket 

också bidrar till en översikt av syrisk historiografi.   

 

Kapitel 4  Fyra syrianska medeltida krönikörer 

Kapitlet skildrar, mer ingående, de fyra syrianska krönikörerna, Pseudo-Dionysios av Tel-

Ma&rē, M§k%Ù7l Rabb%, den anonyme krönikören till Krönika till 1234 och BarcE8r%y%. Här 

presenteras vilka dessa krönikörer var, deras syfte med att skriva ned historiska händelser samt 

krönikornas komposition. 

 

Kapitel 5  Syriansk medeltida perception på islams ankomst 

Här återges hur dessa syrianska krönikörer skildrade araberna som folk, vilka de var och vari-

från de kom. I kapitlet diskuteras även hur islam togs emot vid dess ankomst till Aramea, syri-

anernas kärnområde. Gjorde syrianerna motstånd eller välkomnades araberna? Vidare tas upp 

hur syrianerna uppfattade islam som religion och välde. Arabernas ankomst skapade följaktli-

gen en interaktion mellan två kulturer och religioner. Hur utvecklades relationerna mellan de 

muslimska araberna och de kristna syrianerna? Var icke-muslimer och muslimer jämställda 

eller gjordes skillnad mellan dem? Reagerade de kristna syrianerna och i så fall hur och av 

vilken anledning?     

 

Kapitel 6 Sammanfattning 

Här ges en sammanfattning om vad som framkommit i uppsatsen.  
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3  Val av metod och material 

 

3.1   Metod 

Tillvägagångssättet grundar sig på litteraturstudium av i fyra medeltida syrianska krönikörer 

som skildrar islams framväxt och erövringar i syrianernas kärnland Aramea, ungefär dagens 

Syrien. Syftet är enbart att återge vad dessa skrev om islams ankomst, framväxt samt följderna 

av dess närvaro för syrianer. Det är även av vikt och intresse att undersöka underlaget för fram-

ställningen. Har det kommit till genom egna iakttagelser, narrativa hörsägen eller tagits från 

någon? I detta ligger också vikten av analys om skrivarnas bakgrund, såsom deras kunskapsho-

risont, religionstillhörighet och den politiska miljö de levde i, och vidare även syftet med deras 

skrivande och vem mottagaren var. Med anledning av att källorna är enbart syriska så föranleder 

det oss att undersöka om litteraturen är tendentiös, då författaren kan ha ett passande budskap 

att förmedla till sin läserkrets och följaktligen kan det finnas benägenhet till att påverka opin-

ionen i en bestämd riktning. Detta sker för att få insikt om hur personen förhåller sig till ämnet. 

Hur man förhåller sig till dessa skildringar blir en fråga om logiska slutledningar som en del 

accepterar, andra förkastar och en annan kanske ställer sig neutralt till.14  

 

3.2   Material   

Att valet föll på fyra medeltida syriska krönikor av Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, den ano-

nyme krönikören till Krönika till 1234 och BarÙE8r%y% beror på att dessa verk är mer kompletta 

och mer omfattande än andra syriska krönikor15, som antingen är korta och ger oss otillräcklig 

information, eller fragmentariskt bevarade till den grad att man inte kan skapa sig en helhetsbild 

och tillräcklig förståelse. Exempelvis skildrar Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, krönikören 

till Krönika till 1234 och BarÙE8r%y% mer utförligt om Muhammed, vilka araberna är, var de 

kommer ifrån, deras gamla religion samt kaliferna. Samtliga krönikörer levde i den muslimska 

nationen d%r al-isl%m under muslimska förhållanden som ahl al-1imma, vilket innebar bl.a. att 

de tvingades betala «izya (syr. gez§´%) och i gengäld fick skydd.  Islam hade då varit etablerat i 

århundraden vilket satte sin prägel på regionen politiskt, språkligt, religiöst och demografiskt.  

 

 

 
14 Rolf, Torstendahl Introduktion till historieforskning, Stockholm: Natur och kultur 1971, s. 157. 
15 Se The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, introduced, translated and annotated by Andrew Palmer, 

Liverpool: Liverpool University Press 1993, s. 1-51. Krönikor/extrakt från perioden 637 till 775 skildrar om Mu-

hammed, kaliferna och erövringen av Syrien. 
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4  Fyra syrianska medeltida krönikörer 

 

4.1  Pseudo-Dionysios av Tel-Ma&r7  

 

Jean-Baptite Chabot gav 1933 ut denna krönika i två delar under titeln Chronicon anonynum 

Pseudo-Dionysianum vulgo dictum i serien CSCO. Dess syriska titel är Makte
8ānº´% de-za8n7 

de-men ber§´7h de-c
%lm% ce

damm% la-¯na´ Ù%lap wa-tem%n§n wa-¯8ac d-ÙAleksandrºs, som på 

svenska motsvarar ”En skrift om tiderna från världens skapelse till år 1087 enligt Alexanders”. 

Den första delen skildrar berättelser hämtade ur Bibeln och fortsätter vidare till ca 818 AG (ca 

506 e.Kr.), enligt seleukidisk tideräkning. Den andra delen fortsätter från år 800 AG (488 e.Kr.) 

och vidare fram till 1087 AG (775 e.Kr.), d.v.s. den anonyme författarens samtid. Chabot gav 

även ut en översättning till franska tillsammans med det syriska originalet, dock endast av del 

4 under titeln Chronique de Denys de Tell-Ma&r7 som publicerades 1895 i Paris. Dock hade 

han inte med de sex folier som upptäcktes senare.  Därför saknade Chabots utgåva de sista 

sidorna vilka i Amir Harraks engelska översättning, The Cronicle of Zuqn§n, parts III and IV 

(1999), motsvarar folio 173-179, vilka bl.a. omtalar misären och konverteringar. 

 

Krönikan hittades av den maronitiske biskopen Joseph Simon Assemani, som 1715 hade funnit 

ett manuskript i Dayr as-Suryan i Na³rºn öknen i Egypten. Han trodde att det var Dionysios av 

Tel-Ma&r716 (d. 845) som var författare, trots att det inte framgår någonstans, och Assemani ger 

heller inte någon förklaring till sin hypotes.17 Liknande tankegång hade Chabot då han som 

sagts ovan år 1895 gav ut bok 4 av krönikan med en fransk översättning, och attribuerade den 

 
16 Se The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, s. 85-221. Dionysios av Tel-Ma&r7s Krönika finns ej i 

sin helhet, men delar av den citeras av M§kÙ%yel Rabb% och BarCEbr%y%. 

  Se William Wright, A short history of Syriac literature, Amsterdam: Philo press 1966 s. 196-200. Dionysios Tel-

Ma&r%y% (ovisst när han föddes) var från byn Tel-Ma&r7, nära ar-Rakkah (Callinicus), i norra Syrien. Han stude-

rade vid Qenne¯rē, men då skolan brann ned begav han sig till M%r YaŸq©8 i Kaisum i Samosata (i provinsen 

Adiyaman vid Eufrat) för att ägna sig åt studier. Tel- Ma&r%y% valdes år 818 till patriark för den syriansk ortodoxa 

kyrkan, innehade ämbetet fram till sin död 845 och begravdes i Qenne¯r7 klostret vid norra Eufrat i Syrien. 

  Se  Chronique de Michel le Syrien, s. 544; The Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 579. Dionysios av Tel-

Ma&re skrev krönikan på begäran av Y§wann§s, metropolit av Dara. Enligt M§k%Ù7l Rabb% var den i två delar och 

börjar år 894 AG (573 e.Kr.) med kung Maurice och slutar år 1154 AG (834 e.Kr.) med grekiske kungen 

Theophilus död samt kalifen Abu Is&aq al-MuctaËËim.   
17 Witold Witakowski, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, A Study in the History of the 

Historiography, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 1987, s. 30-31.  Manuskriptet, Codex Zuqninensis, nr 

Syr. 162, består av 173 folio och finns bevarat i Vatikanens bibliotek i Rom. Det finns ytterligare 6 folio (2-7 Ms. 

Add. 14665) bevarade i British Library, som skall passa i slutet av krönikan.    
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till Dionysios av Tel-Ma&r7, med referens till BarcE8r%y%s ecklesiastiska historia.18 Men argu-

menten mot båda är att varken M§k%Ù7l Rabb% eller BarÙE8r%y%, som kände till Tel-Ma&r%y%s 

krönika, varken nämner Krönikan av Edessa eller Krönikan av Y7¯©Ÿ styliten som endast finns 

bevarad i Pseudo-Dionysios text. Därför kan inte Pseudo-Dionysios och Tel-Ma&r%y% vara 

samme person.19 Vem denne författare var kom senare att bli en intressant fråga. Bland dem 

som forskat om Pseudo-Dionysios krönika är Witold Witakowski, som referar till två betydande 

forskare Theodor Nöldeke samt François Nau. Nöldeke ansåg att den inte kan tillskrivas 

Dionysios av Tel-Ma&r7 eftersom Pseudo-Dionysios krönika inte håller samma ”higher intel-

lectual level” som Dionysios av Tel-Ma&r7.20 Vi vet även att Dionysios av Tel-Ma&r7 var från 

klostret Qenne¯r§n (gr. Chalcis, väster om Aleppo), och från inte Zuqn§n (norr om Amid).
21

 

Dessutom skildrar krönikören tiden för den abbasidiske kalifen Abu ¤acfar Al-ManËºr (d. 775) 

såsom samtida.22 Han uppger sig vara verksam år 1086 A.G. (774 e. Kr).23 Vi vet att Dionysios 

av Tel-Ma&r7 dog 845. Om krönikören alltså var ca 40 år då kalifen Abu ¤acfar Al-ManËºr 

levde, så måste han ha varit över 110 vid sin död, vilket inte är sannolikt.  

 

En annan åsikt företräds av orientalisten François Nau som trodde att författaren var Y7¯º
c 

styliten, vars namn återfinns i en kolofon på folio 66 i en edessensk krönika som vanligen går 

under namnet Krönikan av Y7¯©
c Styliten24 och som täcker perioden 497-506. Detta arbete 

skulle då ha utvidgats till Zuqn§nkrönikan.25 Eftersom man än idag inte riktigt vet vem förfat-

taren var, men trott att det var Dionysios av Tel-Mahre och att vederbörande var från klostret 

Zuqn§n så har man kallat den Pseudo-Dionysios av Tel-Ma&r7 Krönika eller Zuqn§n Krönikan. 

 
18 Chronique de Denys de Tell-Mahre, Quatrième partie, publiée et traduite par J. B. Chabot, Paris : Librairie Émile 

Bouillon 1895, s. ix. ”Denys, patriarche des Syriens jacobites auteur de l'ouvrage que nous publions aujourd'hui”. 

 Se Gregorii Bar Hebraei Chronicon Ecclesiasticum, del 1, s. 383-5. BarcE8r%y% nämner Tel-Ma&r%y%s krönika. 

Om Tel-Ma&r%y%s patriarkaliska liv, se s. 343-386.  
19 Witakowski, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, s. 33. 
20 Witakowski, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, se not på s. 33; The Syriac Chronicle of 

Pseudo Dionysios of Tel Mahre, part III, not 28. Se även The Chronicle of Zuqn§n, s.  24-28.  
21 Gregorii Bar Hebraei Chronicon Ecclesiasticum, del 1, s. 347. Även Ÿ©mer% de

-M%r Y©&ann%n bar Ÿap
e
³ºnya.  

22 Witakowski, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, s. 33 och The Chronicle of Zuqn§n, s.  

228-9. Se även s. 337.  
23 The Chronicle of Zuqn§n, s. 138-9. Se även Chronicon Anonynum Pseudo-Dionysianum, del 2, edidit Jean Bap-

tiste, Chabot, Paris, (CSCO SS), 1933, s. 145-7.   
24 The Chronicle of Joshua the Stylite, with a translation into English and notes by William Wright, Cambridge: 

University Press 1882, s. ix. Enligt Wright är Joshua författaren och skall ha blivit uppmanad att skriva av abboten 

Sergius från Edessa. På sidan 1 i krönikan berättar han att prästen och abboten Sergius bad honom att skriva ned 

historiska händelser såsom jordbävning, svält, plågor och krigen mellan bysantinske kejsaren Zenon och den per-

siske kungen Peroz, d.v.s. perioden 497-506.  
25 The Chronicle of Zuqn§n, s. 4-5.   
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Det man kan konstatera är att idag råder det inget tvivel om att författaren inte var den syriansk 

ortodoxe patriarken Dionysios av Tel-Ma&r7.26  

 

Vad gäller krönikörens bakgrund så är det egentligen inte mycket man vet om honom. Han 

identifierar sig som syrian, då han säger sig skriva da-ble¯¯%nan d§lan sury%y7 (på vårt syria-

nernas språk)27, han var miafysit, och munk och förmodligen från Zuqn§n klostret i närheten av 

Amida, eftersom han skriver men dayr% d§lan de-Zuqn§n (från vårt kloster i Zuqn§n).28 Dessu-

tom hade Pseudo-Dionysios ett intresse för dokumentation av historiskt relevanta händelser, 

eftersom Pseudo-Dionysios säger att han begav sig ut för att söka efter relevant underlag för sin 

krönika, något som han tydligt betonar i sin introduktion.29  Beträffande hans politiska miljö 

har den varit härjad av krig, dels mellan bysantiner och araber men även av stridigheter mellan 

de umayyadiska och cabbasidiska kalifaten, något som Pseudo-Dionysios skildrar detaljerat.  

 

Denna krönika består av två klassiska slag av notiser vilket var vanligt inom syriansk historie-

skrivning. Den är universell med Bibeln som fundament och både sekulär och kyrklig i likhet 

med M§k%Ù7l Rabb%s och X1234. Pseudo-Dionysios kan börja med kort annal om någon histo-

risk händelse, fortsätta med långa krönikor om t.ex. araberna, sedan om någon biskop, för att 

sedan växla till någon bysantinsk kejsare och vidare till araberna. Det kan vara fråga om någon 

rad till flera sidor. Krönikan skiljer sig även från M§k%Ù7l Rabb%s tre-spaltsmetod som skildrar 

kyrkohistoria, sekulärhistoria samt naturföreteelser parallellt. Inte heller har den likheter med 

BarÙE8r%y%s Krönika som är indelad i böcker och som följer en kronologi från början till slutet. 

Vad gäller dess stiltyp så är den inte skriven med Ùes³rangell%30 utan med en variant av ser³% 

där vissa bokstäver har likheter med dagens östsyrianska skrift. På basis av just en paleografisk 

analys anser man att manuskriptet kan dateras till början av 900-talet.31  

 
26  Witakowski, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, s. 30-8.   
27 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 95; The Chronicle of Zuqn§n, s. 104.  
28 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 205-6; The Chronicle of Zuqn§n, s. 188. Pseudo-Dionysios skildrar 

farsoten i Zuqn§n som krävde många människoliv m§´ d7n b%h be-¯a(n)tt% h%d7 men dayr% d§lan d-Zuqn§n beh ba-

¯&%³% Ùarbc
§n wa-tr7n benayn%¯% d-l% nukr%y7. 

ce
¯7n d7n hº(w) kurh%n% wa-mawten% h%n% b

e-kuldºk.  
29 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 146-7; The Chronicle of Zuqnin, s. 138-9.  
30 ÙEs³erangell% är det äldsta kända syriska alfabetet och som dess mesta av äldre syrisk litteratur är skriven på. En 

teori är att Ùes³erangell% kan härledas från grekiskans στρογγύλη som betyder ”rundad” och syftar på formen. En 

annan teori är att Ùes³erangell% kommer från arabiskan och är en kontraktion av  سطر (sa³r, skrift, text) och إنجيل 

(in«§l) d.v.s. Evangelium, vilket motsvarar på syriska ser³% Ùewangell%y%.   

   Västsyrianer, däribland maroniter och syriansk ortodoxa föredrar ser³% som är en modifierad form av Ùes³erang-

ell%. YaŸq©8 av Edessa anses vara upphovsmannen till s7r³% som började användas på slutet av 600-talet.     
31  The Chronicle of Zuqn§n, s. 9-21. 
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Pseudo-Dionysios källor bygger på tidigare kristet material, hörsägen, samt egna iakttagelser. 

Bibeln utgör ett fundament och återger berättelser från första stamfadern Adam och vidare till 

Noak, men skildrar till skillnad från M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarÙE8r%y% inget 

om Noaks tre söner som förfäder till samtida människosläkten. Däremot berättar krönikan mer 

ingående om assyriernas, persernas, judarnas, makedoniernas och romarnas forna historia, men 

även om kristna r(h)um%y7 och muslimer, ³ayy%y7. Pseudo-Dionysios skiljer sig i detta avse-

ende från M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och även från BarcE8r%y% eftersom han inte 

lägger vikt vid människosläktets etnografiska fördelning efter floden. Pseudo-Dionysios fyller 

ut med material från Eusebius32 Krönika som börjar med Abraham och förs vidare till Konstan-

tin den Store. Den andra delen är baserad på Kyrkohistoria av Sokrates Skolastikus33, som slutar 

vid Theodosius II (d. 450).  Den tredje delen omfattar perioden 488-577, d.v.s. från Theodosius 

II till Justinianus, och är hämtad från Y©&ann%n34 av Efesus kyrkohistoria. Den fjärde delen, 

som är av intresse för denna studie, täcker perioden 586-774, d.v.s. från kejsar Justinianus till 

tiden som författaren levde på. Pseudo-Dionysios nämner inga källor för just denna period ef-

tersom han inte fann tillförlitliga sådana. Därför tog han sig an uppdraget att själv samla 

material som primärt skildrar de onda och bittra tiderna (za8n7 b§¯7 we-marr§r7) som syrianerna 

fick genomlida.35 Varifrån och vem som skrivit materialet framgår inte. Anmärkningsvärt nog 

nämns inte Yacq©b av Edessa som källa, han som fortsatte Eusebius Krönika fram till sin samtid 

ca år 700, trots att Pseudo-Dionysios känner till när denne blev biskop och när han avled samt 

att Yacq©8 var kunnig inom exegetik (mepa¯¯q%n% da-k´%87).36   

 

 
32 Witakowski, ”The Chronicle of Eusebius: its type and continuation in Syirac Historiography”, [in] Aram Peri-
odical 11-12, (1999-2000), s. 419-37. Eusebius av Caesarea (263-339), var biskop av Caesarea i Palestina, histo-

riker, exeget och känd för sin omfattande Kyrkohistoria samt även för sin sekulära krönika som har varit en källa 

för många kristna historiker.  Eusebius Krönika är universell och kännetecknas av att den innefattar alla kända 

nationer (utifrån en etnografisk delning) under sin tid. Han skapade en egen modell som en synkronism av paral-

lella historiska händelser. Endast hans Kyrkohistoria finns översatt till syriska. YaŸq©8 av Edessa förde den vidare 

fram till sin samtid ca år 700. 

   Se The Ecclesiatical History of Eusebius in Syriac ed. by William Wright & N. McLean, with a collation of the 

ancient Armenian version by A. Merx, Cambridge, CUP, 1898.   
33 Sokrates Skolastikus, föddes 380 i Konstantinopel, (lekman?) och författare till Historia Ecclesiastica. När han 

dog är okänt, dock kan det vara under kejsar Theodosius II, d.v.s. före 450 vilket är tiden då hans Kyrkohistoria 

avslutas.   
34 Wright, A short history of Syriac literature, s. 102-7.  Y©&ann%n av Efesus, föddes troligen 505 i Amid och dog 

förmodligen 585, var biskop i Efesus och är känd för sin Kyrkohistoria i tre delar i vilken han beskriver historiska 

händelser från kejsar Julius Caesar till Justinianus II:s sjunde år, förmodligen år 585. Endast del tre finns bevarad, 

dock saknas några sidor. 
35 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 146; The Chronicle of Zuqn§n, s. 138. 
36 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 155-6; The Chronicle of Zuqn§n, s. 146-9. 



 16 

En synnerligen utmärkande egenskap i Pseudo-Dionysios krönika är att den genomsyras av 

bibliska referat. Redan i sin introduktion framhåller Pseudo-Dionysios att anledningen till de 

tragedier och plågor som drabbade människorna är av deras illgärningar, d.v.s. synder. Metafo-

rerna i hans beskrivning av fienden är många och alla profetior om plågor, naturkatastrofer, 

svält, torka, farsoter och olyckor som drabbar folket har en förklaring, som ofta hänförs till 

Bibeln.  

 

Bysanskännaren Karl Krumbacher anser att i det här avseendet skiljer sig syriska ”Chronicles” 

från de klassiska grekiska historieskrivarna som t.ex. Herodotos Historia (d. 425 f.Kr.). Krum-

bacher menar att de grekiska ”historiograferna” diskuterat människans gärningar och deras or-

saker, medan krönikor omsluter hela historien utan att i egentlig mening berätta historia, men 

istället ger en bibliskteologisk förklaring.37 Andrew Palmer däremot kallar Dionysios av Tel-

Ma&rē ”the greatest Syriac historian” eftersom han binder samman historien, nutid med det 

förgångna, det kyrkliga med det sekulära på ett exceptionellt sätt.38 Dionysios av Tel-Ma&rē 

själv betonar att de tidigare skrivarna före honom, som exempelvis Yacq©8 av Edessa (d. 708), 

skrev krönikor i kortfattad form utan att ta hänsyn till omständigheterna.39 Men syrisk historie-

skrivning är också en ”skrivning om tider”, d.v.s. kronografi (makte8ānº´ za8n7) med mindre 

vikt lagd vid orsaker till händelserna. Dorothea Weltecke förklarar skillnaden mellan historio-

grafi och krönika med att det förstnämnda har att göra med mänskligheten, d.v.s. levnadssätt 

och hur människor förhöll sig till varandra (sociala relationer), medan krönikan har att göra 

med skrivning om tider, en samling av material utan att förklara någonting.40 Mönstret är korta 

annaler eller längre krönikor om viktiga händelser arrangerade i en kronologisk ordning, oftast 

utan att i egentlig mening ha någon förklaring, och då man vill förklara en viss händelse är det 

oftast Gud som är inblandad. Weltecke talar om den andra av de här behandlade krönikorna 

nämligen M§k%Ù7l Rabb%s krönika, som en ”theological framework of thoughts”, vilken genom 

tidslinjer av händelser utgör en universell krönika.41 Gud sänder katastrofer och olyckor för att 

påminna människan vad hon skall sträva efter. Syftet med M§k%Ù7l Rabb%s krönika var ”att 

 
37 Dorothea Weltecke, ”The World Chronicle by Patriarch Michael the Great(1166-1199): Some reflections.” 

(http://jaas.org/), 11:2 (1997), s. 15.  
38 The Seventh Century in the West-Syrian Chronicle, s. 85-88. 
39 Chronique de Michel le Syrien, s. 378; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 421. Dionysios av 

Tel-Ma&rē säger: ”Men dessa som vi nu räknat upp skrev sina krönikor (te¯cey%´h©n) i korthet utan att ta hänsyn 

till noggranheten bakom omständigheterna (kad l% ne
³ar(w) l

e
-&att§´º´% d-za8n7) och inte heller den kronologiska 

följden av händelserna (Ùaw la-nq§pº´% d-su
c
r%n7).” 

40 Dorothea Weltecke, ”Originality and Function of Formal Structures in the Chronicle of Michael the 

Great”,Hugoye: The Journal of Syriac studies 3:2 (2000), s.173-202; (http://syrcom.cua.edu/hugoye). 
41 Ibid, s. 173-202. 

http://jaas.org/
http://syrcom.cua.edu/hugoye
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demonstrera att Gud var den som gjorde historia.”.42 Hon vill med detta framhålla att M§k%Ù7l 

Rabb% blandar in Gud i historien utan att man får klarheter om bakomliggande faktorer till olika 

historiska händelser.43 Pseudo-Dionysios förklarar också ofta olyckor, med biblisk anspelning, 

såsom förödelse, svält och död som drabbar folket p.g.a. deras synder (me³³ul &e
³%hayn), och 

säger att det är Herren som låter dessa komma (¯addar m%ry%) över folket. 44  

 

Hans bild av araberna är tydligt negativ, ett drag som inte återfinns varken hos M§k%Ù7l Rabb%, 

krönikören till X1234 och BarcE8r%y%.45 För Pseudo-Dionysios är arabernas ankomst en olycka 

förknippad med vad som han anser ha profeterats om i Bibeln. Detta betraktelsesätt torde bottna 

i kunskapshorisonten, eftersom Pseudo-Dionysios inte har tillräckliga kunskaper om en viss 

händelse, så blir den naturliga förklaringen automatiskt Gud, eller att händelsen skildras annal-

istisk i kronologisk ordning med några få ord, eller mera ordrikt med berättande krönikor. Då 

Pseudo-Dionysios vet anledningen så ger han faktiskt en förklaring. Ett exempel är då han anser 

konverteringar i Syrien ha sin grund i de svåra och outhärdliga plågor och orättvisor som kom 

över folket och som de inte längre kunde utstå.46 Liknande mönster finner man även hos M§k%Ù7l 

Rabb% och då han inte känner till någon förklaring så är det Gud som är anledningen till 

olyckor.47 Oavsett om förklaringen är Gud eller inte, så är det ett faktum att faktiska händelser 

 
42 Dorothea “The World Chronicle by Patriarch Michael the Great (1166-1199): Some reflections”, Journal of the 

Assyrian Academic Studies, 11:2 (1997) (http://jaas.org/), s. 29-30.  
43 Weltecke, ”The World Chronicle by Patriarch Michael the Great (1166-1199): Some reflections”, s. 15. 
44 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 177; The Chronicle of Zuqn§n, s. 166 
45 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 188; The Chronicle of Zuqn§n, s. 174-5; Jeremia 6:21-22. 

  Se även Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 188; The Chronicle of Zuqn§n, ss. 174-5; Jesaja 41:25 

”Och så säger Jesaja om dem (araberna): Jag blev väckt från norr, för att från österns sol skall de komma och ropa 

mitt namn och härskare skall komma och bli nedtrampade såsom krukmakaren trampar leran. Och från norr (cabba-

siderna) skall det onda öppnas över alla jordens invånare.” 

  Se även Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 194; The Chronicle of Zuqn§n, s. 180; Habackuk 1:6. 

”Om dem profeterar Habackuk då han sade: Se, jag reser kaldéerna (kald%y7) ett oförskräckt och grymt folk som 

går i landets bredd för att ta bosättningar som inte är deras. Mäktiga och fruktade är de och deras makt utgår från 

dem.” 
46 Chronicon Anonymum Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 381-92; The Chronicle of Zuqnin, s. 321-30.  
47 Chronique de Michel le Syrien, s. 417; The Chronical of Michael Rabo (the Great), s. 457. Som exempel pas-

sagen om araber som dödar kvinnor och barn på Mar Simon klostret (dayr% de-m%r ²em
c
ºn  d-(Ù)es³©n7h) i An-

tiokia, och anledningen förklaras vara deras missgärningar då de bytt fastan mot sång, festligheter och dans och 

därför förargade Gud (margez§n l-Ùal%h%). Det här hände under 4 året under ŸUmar ibn al-Kha³³%bs regent som den 

andre kalifen efter Abu Bakr. 

 Se även Chronique de Michel le Syrien, s. 414; The Chronical of Michael Rabo (the Great), s. 455 Men i passagen 

i vilket munkarna dödas i klostren QDR och Ben%´% på Mardin-berget, så får vi den faktiska förklaringen, vilken 

var att araberna misstänkte dem för att vara spioner för perserna (beh%y d-Ùe´Ù7mar leh©n g%¯º¯7 Ùenn©n d
e-p©rs%y7). 

Detta hände 942 AG (AD 632). Denna region kontrollerades av perserna.    

  Se även Bar Hebraeus Chronicon Ecclestisticum, del 2, s. 499-503. Tankesättet att Gud betraktades som en an-

ledning till olyckor utmanades av Y©&ann%n som 1125 blev biskop av Mardin, och ”trodde att det inte var från 

Gud som olyckorna kom över folket”, vilket han framhöll öppet.  

  Se Cronique de Michel le Syrien, s. 631-3, 651-3; The Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 667-9, 688-9. 

http://jaas.org/
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skildras, vad de upplevt och vad andra dokumenterat. Följaktligen finns det ett intresse hos 

krönikörerna att få insikt i orsakerna till händelser vilket kommer väl fram då författaren har 

tillräckligt med vetskap. Därför finns det ett historiskt värde i materialet och som Wright skri-

ver, att utan dessa historiker så skulle vi veta mycket mindre om väst- respektive östsyrianska 

kyrkan och regionens politiska historia.48  

 

Pseudo-Dionysios låter oss i introduktionen till bok IV få veta syftet med hans skrivande och 

förvarnar också liksom profeterna gjort tidigare, läsarna att vara pragmatiska och ta lärdom av 

det förgångna, så att de på så vis inte begår samma misstag.49 Det gör att Pseudo-Dionysios 

skiljer sig, i detta avseende, från M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till Krönika till 1234 och Bar-

cEbr%y%, vars texter inte är lika tendentiöst utmärkande. Därför kan man se många passager 

(speciellt i bok 4) hämtade ur Bibeln från bl.a. Jeremia, Joel och Jesaja. Retoriken med varning, 

lärdom och uppmaning börjar redan i introduktionen, med citat ur Jesaja 10:5-6, 5 Mos 32:7 

och 32:46.  

 

En annan viktig detalj hos Pseudo-Dionysios är att han i sin introduktion betonar vikten av att 

dokumentera relevanta händelser om onda och bittra tider som kommit över syrianer och deras 

kyrkofäder (cal za8n7 b§¯7 we-marr§r7 da-c
8ar celayn we-cal Ùab%hayn).50 Det var inte bara fråga 

om att dokumentera utan även att ta med trovärdiga källor, vilket Pseudo-Dionysios liksom 

M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarÙE8r%y% understryker vikten av, eftersom en del 

antingen mazcar (förminskar) eller mawr78 (överdriver) historieskrivningen.51 Materialet måste 

också vara relevant och tillförlitligt, eftersom människor kunde förvränga historien. Skrivandet 

skulle även ha tillsyfte att förmedla lärdom och fostran med varningar till kommande generat-

ioner. Att hålla fast vid den ortodoxa tron var också viktigt, villfarelse kunde innebära att Gud 

sände plågor över folket. Dessa kunde yttra sig på olika sätt, t.ex. genom jordbävning, sjukdo-

mar och förtryck, något som märks väl hos Pseudo-Dionysios. Därför känner denne olycklige 

 
Y©&ann%n, biskop av Mardin säger att om inte frankerna varit i Edessa så skulle inte Zangi erövrat staden. Kyrko-

män avfärdade detta synsätt och bland dem var Dionysios BarÏal§b§ biskop av Amid, genom att skriftligen argu-

mentera mot honom. Det blev en dispyt mellan Y©&ann%n som hävdade att olyckor orsakades av människor och 

inte Gud, och BarÏal§b§ som motsatte sig tanken och menade att det var ett verk av Gud med anledning av männi-

skornas villfarelse. I samband med att Zangi erövrade Edessa frågade folk varför detta hände de kristna. 
48 William Wright, The History of the Syriac Literatue, s. 2-3. 
49 Chronicon Pseudo-Dionysianum. del 2, s. 145-7; The Chronicle of Zuqn§n, s. 138-9.   
50 Chronicon Anonymum Pseudo Dionysianum vulgo dictum, edidit I. B. Chabot, II, (CSCO SS textus 104), Parisiis 

1933, s. 146; The Chronicle of Zuqnin, s. 138. 
51 Chronicon Anonymum Pseudo Dionysianum, del 2, s. 146; The Chronicle of Zuqn§n, s. 138; Se även Chronicon 

ad Annum Christi 1234, del 1, s. 27.   
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och bedrövade författare ett slags åtagande att dokumentera alla slags tragedier som kommit 

över detta folk så att efterkommande generationer tar lärdom av historien, när de tar del av vad 

som dokumenterats om deras fäder.  

 

Vad gäller muslimska ³ayy%y7, d.v.s. araberna, så är det andra delen, som löper fram till förfat-

tarens samtid, som är av intresse. Pseudo-Dionysios ger oss en politisk, social och ekonomisk 

skildring av regionen Aramea. Han börjar med att kort skildra den förislamiska tiden, al-«ahi-

liyah, som kännetecknades av arabernas polyteistiska religion, vilken bl.a. utmärkte sig av för 

seªda´ p
etakr7 (avgudadyrkan) och seªda´ Ù§l%n7 (dyrkan av träd). Vidare skildras islams förste 

ledare Muhammed som malk% (kung), och som av araberna betraktades som en ne
8§y% (profet) 

och kallades r%sºl%52
 d-Ùall%h% d.v.s. ”Guds apostel”.53  Muhammed apn§ Ùenn©n (omvände 

dem) från seªda´ p
etakr7 (avgudadyrkan) till tron på en allsmäktig gud och s%m leh©n n%m©s% 

a(y)k reª´eh©n (han stiftade moraliska lagar enligt deras önskan).54 Om islams första fyra kalifer 

Abu Bakr, cUmar, cU´m%n och 
cAbb%s är det inte mycket man får veta annat än deras namn, när 

de tillträdde kalifatet och hur länge de regerade. Hans kunskap om dem är begränsad och ut-

trycks i korta annalistiska notiser, som blir lite längre då han närmar sig kaliferna Mucawiya, 

Yaz§d, Marw%n, ŸAbd al-Malik, Wal§d och Suleym%n. Generellt sett är hans kunskap om ara-

berna liten jämfört med M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarcE8r%y%. Men ju mer man 

närmar sig Pseudo-Dionysios samtid desto längre blir egna skildringar om de muslimsk-kristna 

relationerna, som han lägger mer vikt vid. I det avseendet är Pseudo-Dionysios Krönika mer 

utmärkande än M§k%Ù7l Rabb%s, X1234 och BarcE8r%y%s, på så vis att han ofta ställer muslimska 

³ayy%y7 (araber) mot sury%y7 och ofta i negativa sammanhang. Det centrala i hans tema är att 

syrianerna framställs som förslavade, lik den egyptiska träldomen, under araberna. Han ut-

trycker det känslosamt, genom uttryck för bedrövelse och hjälplöshet. För Pseudo-Dionysios är 

olyckorna ofta förknippade med araberna som Gud använde som ett verktyg för att bestraffa 

människorna med anledning av deras villfarelse. 

 

 

 

 

 
52 Arabiskt låneord motsvarar syriskans ¯el§&% som betyder apostel och sändebud. 
53 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 149-50; The Chronicle of Zuqn§n, s. 141-2.  
54 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 149-50; The Chronicle of Zuqn§n, s. 141-2.   
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4.2  M§k%Ù7l Rabb%    

 

Det mesta som är skrivet om M§k%Ù7l Rabb% är hämtat från hans egen Krönika men även från 

BarcE8r%y% Kyrkohistoria, samt i mindre utsträcknig från X1234. Enligt BarcE8r%y% föddes 

M§k%Ù7l Rabb%
55

 1126, och var från staden Melitene (Malatya), son till prästen ÙEliy% som till-

hörde ¯arbe
´% (klanen) Qindass§ och blev rabban (abbot) vid klostret M%r BarËawm%.56 M§k%Ù7l 

Rabb% skriver att han själv vigde sin bror, Metropoliten Athanasius, som överfördes till Jerusa-

lem.57 Enligt krönikören till X1234 skall M§k%Ù7l Rabb% även ha vigt sin bror Ïel§8%, från klostret 

M%r BarÏawm%, till metropolit i Mardin och i slutet av M§k%Ù7l Rabb%s livsdagar hade också 

brorsonen Greguryºs tillträtt som maprey%n%.58 År 1164, d.v.s. ca två år innan M§k%Ù7l Rabb% 

blev patriark (Ùe´pa³rak), blev han tillfrågad av patriarken Athanasius om att bli ordinerad till 

maprey%n% efter den bortgångne Ignatius, men han vägrade.59 M§k%Ù7l Rabb%s anseende måste 

ha gjort ett så gott intryck hos prästerskapet att han ytterligare en gång blev tillfrågad, men 

denna gång för att bli patriark för kyrkan. Efter patriarken Athanasius Y7¯©
c BarQa³rehs bort-

gång valdes M§k%Ù7l, tisdagen den 18 oktober 1166, till ”Patriark för Den Apostoliska stolen av 

Antiokia”60 i klostret M%r BarÏawm% nära Melitene, ett ämbete som han hade fram till sin död 

den 7 november 1199; han begravdes i M%r BarÏawm% klostret.61   

 

Som patriark var M§k%Ù7l Rabb% trogen sitt ämbete i 33 år, en re
&7m caml7, en aktiv person. 

Under sin tid ordinerade han en maprey%n% (katolikos) till Tekrit, vigde 54 biskopar (bland dem 

 
55Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 603-11. BarÙE8r%y% skriver vanligtvis M%r M§k%Ùel och 

ibland använder han epiteten Rabb% och S%8%, men aldrig Sury%y%. Enligt BarÙE8r%y% fick M§k%Ù7l tillägget  rabbā 

(den äldre) för att skilja honom från brorsonen Y7¯©
c SPTNÙ som kom att kallas M§k%Ù7l zec

©rā (den yngre). Efter 

M§k%Ù7l Rabb%s bortgång uppstod en dispyt mellan M§k%Ù7l Rabb%s brorson Y7¯©
c SPTNÙ och abotten M§k%Ù7l 

QRDS från ett kloster i Melitene om vem som skulle tillträda det patriarkaliska ämbetet. Formelt valdes Athanasius 

Ï
el§8% QR#Ù som år 1199 nytillträde som patriark. Det motsatte sig Y7¯©

c SPTNÙ och han sökte stöd hos sin bror 

maprey%n% Gr§guryºs som vigde honom till antipatriark med stöd av ¯al§³% (guvernören) i Mardin som fick betalt 

i guld. Denne Y7¯©
c SPTNÙ kom då att kallas M§k%Ù7l efter sin bortgångne farbror och eftersom han var yngre fick 

han epiteten zec
©rā. 

 Se Chronicom ad annum Christi 1234, del 2, s. 331. Krönikören kallar M§k%Ù7l S%8%, Den Äldre.   

 Se även Witakowski, ”Syriac Historiographical Sources”, Byzantine and the Crusaders in None-Greek Sources 

1025-1204, ed. by Mary Whitby, (Proceedings of the British Academy, 132; Oxford, 2007), s. 255.  Varken Bar-
cEbr%y% eller krönikören till X1234 kallar M§k%Ù7l Rabb% Sury%y%, utan det är Chabot som kallat honom ”Michele 

le Syrien”, hämtad från de två armeniska versionerna i vilka M§k%Ù7l Rabb% kallas ”Syrianernas Patriark”.  
56 Gregorii Barhebraei, Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 535-7. Beträffande hans ålder se s. 605. 
57 Chronique de Michel le Syrien, s. 727-8, 767  d-hº Ùa&% d§l paªr%n%y%; The Syriac Chronicle of Michael Rabo 

(the Great), s. 727, 765. 
58 Chronicon ad annum Christi 1234, del 2, s. 310, 333. 
59 Gregorii Barhebraei, Chronicon Ecclesiasticum, del 3, s. 357-9. 
60 Chronicon ad annum Christi 1234, del 2, s. 334. 
61 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 541, 603-5.  
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sina två bröder Athanasius och Ïel§8%). Han var kunnig i de heliga böckerna och efterlämnade 

många böcker av värde.62 Vidare reste M§k%Ù7l Rabb% mycket inom kyrkans domän och besökte 

klostren i ¶ºr% Qadd§¯% (Det Heliga berget i Libanon), Antiokia, Edessa och Jerusalem. Han 

skrev 29 kyrkokanoner i klostret #ananya (Dayr% d-Kurkem% eller Zacfar%n i Mardin) och kun-

gjorde Mardin som den patriarkaliska stolen istället för Amid.63  

 

Vad beträffar relationerna till den styrande makten i regionen, som i praktiken innehades av 

turkarna, så var de spända, men goda. Den turkiske sultanen QLYG (Kilij) Aslan visade stor 

respekt för M§k%Ù7l Rabb%. Då sultanen år 1181 var i Melitene träffade han M§k%Ù7l Rabb% och 

gav honom även gåvor i form av 20 sºm%qē (röda) dinarer, samt utfärdade s§g§lyºn de
&ºr%r 

maddÙatt%, d.v.s. ett dekret om skattebefrielse.64 Trots att kristendomen uppfattades som en kor-

rupt religion så lade sig inte turkarna i kyrkans angelägenhet och på så vis fick kyrkan frid, 

naw&% Ù§´ (h)w% l%h lec
7(d)t% från chalkedonernas förföljelser.65 Men mot de kristna i Jerusalem 

var turkarna så hänsynslösa att det väckte frankernas avsky och de bestämde sig för att återta 

Jerusalem. Då turkarna regerade i Jerusalem förtrycktes de kristna pilgrimerna. De mesabbl§n 

ma&w%´% (genomled slag), bēz&ē (förnedring) och tyngdes även av kesēp r7¯% (skatt), och 

många dödades i synnerhet de från Rºm§  (Bysans) och Italien.66 Enligt M§k%Ù7l Rabb% var det 

av denna anledning som frankerna ville återerövra kristendomens heligaste plats, Jerusalem och 

återlämna kyrkor och heliga platser till de kristna, vilket var ett löfte som de höll.67 För dem var 

Jerusalem det primära målet och därför lade de sig inte i andra kyrkors angelägenheter eller 

förföljde kristna oavsett trostillhörighet, trots att frankerna delade tvånatursläran med chalkedo-

nerna.68 Det var en anledning till att de syriansk ortodoxa relationerna med frankerna var goda. 

Då M§k%Ù7l Rabb% besökte Jerusalem och Antiokia mottogs han med stor vördnad av prang%y% 

(frankiske) patriarken.69 Under en resa, som M§k%Ù7l Rabb% gjorde 1179, från Antiokia och 

vidare till cAkku (Acre norr om Jaffa) träffade han den unge frankiske kungen Baldwin (VI) 

som välkomnade honom och tog emot honom väl.70 Detsamma kan man inte säga om relation-

erna med bysantinerna, som fortsatte att förfölja de ortodoxa syrianerna även under M§k%Ù7l 

 
62 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 605. 
63 Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 543-5. 
64 Barhebraei Gregorii Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 589-91. Konversationen hölls genom tolk. 
65 Chronique de Michel le Syrien, s. 607; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (he Great), s. 642, 645.  
66 Chronique de Michel le Syrien, s. 585-6; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 617-8. 
67 Chronique de Michel le Syrien, s. 587; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 618. 
68 Chronique de Michel le Syrien, s. 607; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 642. 
69 Barhebraei Gregorii Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 545. 
70 Chronique de Michel le Syrien, s. 719-20 ; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 717. 
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Rabb%s livstid. Därför har M§k%Ù7l Rabb% en negativ syn på bysantinerna som han beskriver 

som yawn%y7 &arm7 (hänsynslösa bysantiner), yawn%y7 b§¯7 (onda bysantiner) och men 

&armº´h©n l% ¯%l§n (h)waw (de avvek inte från sin ondsinthet).71 För M§k%Ù7l Rabb% var gre-

kerna inte bara onda utan även Ùērē³§qº (heretiker).72 Meningsskiljeaktigheten hade sina rötter 

i den kristologiska schismen vid Chalkedonsynoden 451, som syrianerna förkastade och där-

med skapade en delning som senare på 500-talet gav upphov till den (syrianska) ortodoxa kyr-

kans självständighet. Delning gav upphov till så spända relationer, att icke-chalkedoner blev 

trakasserade och förföljda, vilket inte hade upphört under M§k%Ù7l Rabb%s tid som patriark, 

eftersom ̄ %rriyu Ùa(y)k) cy%dhºn ba-rdupy% d§lan d.v.s. ”de (bysantinerna) började, lik sin vana, 

med att förfölja oss”.73 Det är av den anledningen som M§k%Ù7l Rabb% avvisade den chalkedo-

niske kejsar Emanuels försök till &e
1%yº´%74 (union) mellan båda kyrkorna, eftersom han förstod 

att det inte skulle leda till något, då han inte avvek från sin ortodoxa hållning.75 

 

M§k%Ù7l Rabb%s viktigaste verk är krönikan Makte
8ānº´ za8n7, som är nästan fullständigt beva-

rat.76 Det är den mest omfattande universella krönika på syriska som återger bibliska berättelser 

och historiska fakta från skapelsen fram till år 1196. Den är indelad i 21 böcker och varje bok 

är i sin tur indelad i kapitel samt sex tillägg. Vad beträffar denna krönikas upplägg så visar 

M§k%Ù7l Rabb% en säregen metod som inte återfinns bland kända syrianska historiker. Han utgår 

från Eusebius förfaringssätt i vilket han delar den i historia sacra respektive historia profana, 

och vidareutvecklar den till en tl§´%ya´ p7Ë777, d.v.s. trekolumns krönika som även tar upp na-

turfenomen.78 Kolumnen till höger innehåller kyrklig historia, den mittersta har sekulärhistoria, 

i vilken han skriver om bl.a. de forna araméerna, assyrierna, kaldéerna, grekerna, romarna, ara-

berna, turkarna, mongolerna samt korsfararna. I kolumnen längst in till vänster tar M§k%Ù7l 

Rabb% upp varierande skildringar av naturfenomen såsom jordbävningar, solförmörkelser, 

torka, översvämning m.m. Då material för en kolumn tar slut så fortsätter han med en eller två 

 
71 Chronique de Michel le Syrien, s.  606, 608; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 642, 645. 
72 Chronique de Michel le Syrien, s. 607; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 642. 
73 Chronique de Michel le Syrien, s. 408; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 449.  
74 Chronicum ad annum Christi 1234, del 2, s. 310-1.    
75 Bar Hebraeus, Chronicon Ecclesiasticum, del 2, s. 549-59. BarcE8r%y% citerar breven och skriver om kejsar 

Emanuels önskan att diskutera kristologin med M§k%Ù7l Rabb%. Liknande brev skickades även till Narsis, den ar-

meniske katolikos. 
76 Chronique de Michel le Syrien. Följande kapitel är ej fullständiga: kap. 1 i Bok I; kap. III och IV i Bok III ; kap. 

X i Bok V; kap. II och III i Bok IX; kap. XI i Bok X; kap. II -VIII och XI i Bok XVIII.   
77 Bar Hebraeus, Chronicon Syriacum, s. 2.  
78 ”The Mandeans, Antioch and Edessa and cultural interchange in the Arabian Peninsula”, Aram, 11&12, (1999-

2000), s. 432. 
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andra. Enligt Weltecke är denna metod en innovation av M§k%Ù7l Rabb% och intentionen med 

paralleller av sekulär och kyrklig historia är ett sätt att få läsaren att begrunda två parallella 

historiska tidsförlopp från den första människan och vidare fram till hans samtid.79  

 

I Europa var man länge ovetande om existensen av M§k%Ù7l Rabb%s Krönika, trots att 

BarÙE8r%y% nämner den i introduktionen till sin Krönika, och trots att man i Edessa kände till 

manuskriptet samt att det hade undersökts av två metropoliter 1826 och 1849.80 Inte heller hade 

man kännedom om att det fanns en arabisk översättning av M§k%Ù7l Rabb%s Krönika, bevarad i 

Bibliotheca Vaticana, och gjord av den syrianske biskopen Moses av Mardin, som på 1500-

talet vid ett antal tillfällen reste till Europa i tjänst hos patriarken.81 Denne Moses lät även göra 

en kopia av M§k%Ù7l Rabb%s krönika och var den siste som bevittnade hans autograf.82 Upptäck-

ten av M§k%Ù7l Rabb%s Krönika gjordes 1887 av den syriansk katolske patriarken Ignatius 

Ephrem Rahmani, som fann den (de två armeniska83 versionerna var kända sedan tidigare) i 

den syriansk ortodoxa kyrkan St Peter och Paul i Edessa.84 Krönikan dateras till 1598 och anses 

vara den äldsta kända syriska kopian baserad på Moses kopia.85  Rahmani lät 1887 göra en 

kopia av Krönikan för eget bruk. Det är från den här kopian som J.B. Chabot år 1899 gjorde 

ytterligare en kopia som han gav ut tillsammans med en fransk översättning 1899-1910.86 Den 

franska utgåvan består av tre delar, med titeln Chronique de Michel le Syrien. Den fick 1924 

även en introduktion på franska som är hämtad från den armeniska versionen, som inte finns i 

M§k%Ù7l Rabb%s original. Den syriska kopian som Chabot lät publicera 1910 är handskriven 

med ovokaliserad ser³%, ibland liten och otydlig textstil vilket gör den svårläslig. Den ligger till 

grund för detta arbeta. 

 

En värdefull översättningen till engelska är från 2014, av den bortgånge Matti Moosa. Boken 

har titeln The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great): a universal history from Creation 

Översättning är baserad på Edessan-Aleppo Syriac Codex daterad 1598 samt två arabiska 

 
79 Weltecke ”The World Chronicle by Patriarch Michael the Great (1166-1199): Some reflections.” 

(http://jaas.org/), 11: 2 (1997), s. 27. 
80 Ibid, s. 7-9. M§k%Ù7l Rabb% var känd i Europa, men för liturgi och kyrkokanoner. 
81 Witakowski,”Syriac historiographical sources”, s. 253-282, 260;  Weltecke ”The World Chronicle by Patriarch 

Michael the Great”, s. 7. 
82 Weltecke, ”The World Chronicle by Patriarch Michael the Great”, s. 7. 
83 Andrea Schmidt, ”The Armenian version I and II of Michael the Syrian”, [in] Hugoye:Journal of Syriac Studies 

16.1:93-128, (2013), s. 93-4; www.bethmardutho.org.  
84 Ibid, s. 9. 
85 Ibid, s. 9. 
86 Witakowski, ”Syriac historiographical sources”, s. 253-282, 260. 

http://jaas.org/
http://www.bethmardutho.org/
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översättningar.87 Matti Moosa har kompletterat sin version av M§k%Ù7l Rabb%s Krönika med 

passager som hämtats från en av de arabiska versionerna.  

 

Förutom dess historiska värde om regionens politik i Syrien, så har M§k%Ù7l Rabb%s krönika 

även varit en viktig informationskälla till att rekonstruera skadat eller bristfälligt material men 

även sådant som man trodde varit förlorat.88 Som exempel skriver Weltecke att man där funnit 

okända berättelser om Bardaisans liv och försvunna fragment ur krönikan tillskriven Yº&ann©n 

av Efesus. Den har också bidragit till en delvis rekonstruktionen av Yacq©8 av Edessas och 

Dionysios av Tel-Ma&r7s krönikor.89  

 

I slutet av krönikan finns sex tillägg över forntida riken och kyrkliga auktoriteter, som fungerar 

enligt Weltecke som direktiv för läsaren.90 Vad gäller de forntida rikena så har M§k%Ù7l Rabb% 

gjort en sammanställning av bl.a. forntida egyptiska, arameiska91, assyriska, babyloniska, ro-

merska, grekiska, armeniska och persiska kungar. I fråga om de arameiska kungarna skriver 

Weltecke att meningen var att påvisa att den syrianska identiteten hade en lång tradition tillbaka 

i tiden kopplad till forna araméer, babylonier och assyrier.92 Det var för att försvara sig mot 

grekerna, som anklagade syrianerna för att aldrig varit en nation lik de forna grekerna. Denna 

meningsskiljeaktighet utvecklades till en ”historisk” polemik mellan greker och syrianer. 

M§k%Ù7l Rabb% försvarar sig med att säga att de forna kaldéerna och assyrierna använde arame-

iska och således uppfattade han dem som syrianer/araméer. Dessutom var uppgiften ju hämtad 

från erkända grekiska skrivare såsom Alexander-Polyhistor och Eusebius.  

 

Vad gäller kyrkliga personligheter så har M§k%Ù7l Rabb% gjort en betydelsefull sammanställning 

över syrianska, armeniska och nestorianska kyrkans biskopar, ärkebiskopar och deras stift, 

 
87  The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 22-3. 
88 Weltecke, ”The World Chronicle by Patriarch Michael the Great”, s. 11-13. 
89 Weltecke, ”The World Chronicle by Patriarch Michael the Great”, s. 12; se även The Seventh Century in the 

West-Syrian Chronicle, s. 111-221. Andrew Palmer har delvis rekonstruerat Tel-Ma&r7s försvunna Krönika på 

basis av material hämtat från X1234 och M§k%Ù7l Rabb%s Krönika.  
90 Dorotehea Weltecke, ”A renassance in the historiography? Patriarch Michael, the Anonymous Chronicle AD A. 

1234 and BarcEbr©y©”, [in] The Syriac renaissance / ed. by Herman Teule. -  Leuven [u.a.]: Peeters, 2010. s. 95-

111. 
91 Chronique de Michel le Syrien, s. 7, 17, 748-51; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 38, 43, 

46, 736-40. M§k%Ù7l Rabb% skildrar en arameisk nation (Ùume
´% Ù%r%m%yt%) som omslöt assyrier, kaldéer och syri-

aner. Eftersom de talade arameiska så uppfattade M§k%Ù7l Rabb% dem som araméer, men från olika regioner med 

olika namn.   
92 Weltecke, ”A renassance in the historiography? Patriarch Michael, the Anonymous Chronicle AD A. 1234 and 

BarcEbroyo”.  
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katolikos och patriarker. Den förste patriarken för den Syriansk Ortodoxa kyrkan av Antiokia 

var Severius från klostret Theodore i Gaza i Palestina som ordinerades år 832 AG (512 e. Kr.). 

Det finns även en sammanställning av stiftens geografiska spridning med början vid patriarken 

Cyriacus som ordinerades år 1100 AG (799 e. Kr.) och vidare till M§k%Ù7l Rabb%s samtid, som 

visar kyrkans utbredning från Jerusalem i väst till Caesarea och Kappadokien, vidare österut 

ända till Azerbajan och Sijistan (mellan Afghanistan och Pakistan).93  

 

Källorna i M§k%Ù7l Rabb%s Krönika utgörs av judiskt, grekiskt, syriskt, men även arabiskt och 

armeniskt material. Som utgångspunkt tar M§k%Ù7l Rabb% med relevant material från Bibeln 

och Eusebius94 universella krönika och kyrkohistoria. Eusebius krönika kom också att användas 

som en modell för en ny kristen identitet (litterär modell) i kontrast till hednisk historia.95 Enligt 

Weltecke var tanken att härleda hedniska och samtida kulturer till Genesis, och därmed påvisa 

att allt hade ett gemensamt bibliskt ursprung, som kristna sedan använde i syfte att hävda kris-

tendomen som universell. Så länge innehållet passade var det inget problem att ta med det. Man 

utgick ifrån att tidigare skrivare var trovärdiga. Det här gällde både kristen och icke kristen 

litteratur. Som exempel på icke kristen litteratur nämns de grekiska historikerna Abydenes 

(200-talet f.Kr.) och Alexander Polyhistor (100-talet f.Kr.) som båda skrev ”Kaldéernas histo-

ria”, d.v.s. om generationer och kungar från Adam vidare till Noak och floden.96  Vidare nämns 

den judiske historikern Josefus (d. 98 e.Kr.) två böcker om judarnas historia.97 Men från Euse-

bius och vidare är det i princip uteslutande kristna mak´e8%nw%´% (skrivelser, verk).98 Vad gäller 

arabiskt material så får vi veta att M§k%Ù7l Rabb% hade tillgång till sådant, dock utan att namnge 

vem han tagit det ifrån. Det vi får veta är att han säger: ”vi har lagt till detta kapitel i slutet av 

denna bok (XV) därför att vi har tagit det från en bok som är skriven på arabiska” (men k´%8% 

dabsepr% Ùarab%y% k´§8 hw%).99 Även armeniskt material nämns, eftersom M§k%Ù7l Rabb% skriver 

”vi har funnit detta i en armenisk bok” (h%l7n (Ù)e¯ka&nan b
esepr% Ùarmen%y%) som skildrade bl.a. 

det armeniska riket och dess kungar, men även den armeniska kyrkan.100
 

 
93 Chronique de Michel le Syrien, s. 767-8; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 764-5. 
94 Witakowski, ”The Chronicle of Eusebius, Its type and continuation in Syriac Historiography”, s.  419-33. 
95 Weltecke, ”The World Chronicle of Michael the Great”, s. 25.   
96 Chronique de Michel le Syrien, s. 7, 748-50; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 38, 736-39. 
97 Chronique de Michel le Syrien s. 98; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 123.  
98 Se Chronique de Michel le Syrien, s. 378-544; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 421-579.    

Dionysius av Tel-Ma&r7 (d. 845) skrev krönikan på begäran av Y§wann§s, metropolit av Dara. Han skrev om 

perioden 573-834, d.v.s. från kejsaren Mauricius (d. 602) till kejsar Teophilus och kalifen Abu Is&%q och hans son 

Harºn al-Wa´§q, material som utgör en viktig källa för den arabisk-muslimska perioden. 
99 Chronique de Michel le Syrien, s. 603-5; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 637-40. 
100 Chronique de Michel le Syrien, s. 774; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 776.   
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Vad beträffar araberna så är bok 11 av intresse. Den börjar med Muhammed och slutar 775, ca 

25 år efter det umayyadiska rikets fall. Här finner man att M§k%Ù7l Rabb% har mer kunskap än 

Pseudo-Dionysios, vilket man märker på den långa presentationen av vad islam utmärks av, om 

Muhammed som sade sig själv vara n8§y% (profet), vilka araberna är och var de kommer ifrån, 

samt även långa krönikor om de fyra första kaliferna. Speciellt av intresse för M§k%Ù7l Rabb% 

är, liksom för Pseudo-Dionysios, att skildra regional historia i syrianernas kärnområde. I den 

förislamiska perioden al-«ahil§ya skildras polyteismen, som Muhammed ansåg vara en tid av 

Ùal%h7 ser§q7 (värdelösa gudar) eftersom han såg att araberna sugd§n l
e
k7Ÿp7, walqays7 walkul 

bery%´% (tillbad stenar, träd och alla skapelser) istället för att tillbedja en enda gud likt ju-

darna.101 Enligt Muhammed var avgudadyrkan verkningslös och gav ingenting. Muhammed 

förklarade att Gud gav judarna ett land me³³ºl tawd§´% de
&a1 Ùal%h% (för tron på en Gud) och 

araberna skulle också få ett om de avvek från avgudadyrkan.102 M§k%Ù7l Rabb%, liksom Pseudo-

Dionysios, krönikören till X1234 och BarÙE8r%y%, betonar teologiska skillnader mellan islam 

och kristendomen, som han ställt mot varandra. Bl. a. förklarar han att muslimerna uppfattade 

Kristus som en profet och Gud som en självständig natur utan jämlike.103  En annan aspekt är 

de n%m©s7 (moraliska lagar) som Muhammed stiftade för sin krets. Som exempel nämns poly-

gami och att mannen får skilja sig och gifta sig igen, men även omskärelse för män.104 Vad 

gäller arabernas ankomst så uppfattas den som en befrielse (purq%n%)105 och som ett verk av 

Gud eftersom chalkedonerna var heretiker, förföljde de ortodoxa, tog deras kyrkor och kloster. 

Av den anledningen skickade Gud araberna för att befria syrianerna från rom%y7s (bysantiner-

nas) ok.106  Närmare M§k%Ù7l Rabb%s samtid finns många egna iakttagelser, och då särskilt i bok 

18-21, som mest handlar om kyrkokonflikter och regional politik bl.a. om den intrigiske 

BarWahbºn, M§k%Ù7l Rabb%s goda relationerna med den frankiske kungen Baldwin och den 

seljukiske sultanen Kilij Arslan II.  

 

 

 

 

 
101 Chronique de Michel le Syrien, s. 405; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 446-7 
102 Chronique de Michel le Syrien, s. 405; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 446-7 
103 Chronique de Michel le Syrien, s. 404; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 445. 
104 Chronique de Michel le Syrien, s. 407; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 447-8. 
105 Chronique de Michel le Syrien, s. 410; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 452. 
106 Chronique de Michel le Syrien, s. 410; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 452. 
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4.3 Krönika till år 1234    

     

Vem författaren till denna krönika är framgår ej107, men enligt patriarken Aphram I Barsoum 

föddes han 1160 i Edessa, var munk på klostret M%r B%rÏawm%, ”tillhörde M§k%Ùy7l Rabb%s 

familj”, och dog kort efter det att han avslutat denna krönika, ca år 1234.108 Dock förklarar inte 

Aphram varifrån han fick denna vetskap. Släktskapet med M§k%Ùy7l Rabb% kan inte bekräftas, 

däremot föreslår Hilkens att den anonyme författaren kan vara från Edessa, eftersom krönikören 

visar stort intresse för Edessas historia. Men Hilkens menar även att krönikören likaväl kan vara 

från Melitene eftersom han vistades där och hade tillgång till biblioteket i M%r BarÏawm% klost-

ret och därmed till Krönikan av Dionysios av Tel-Ma&r7 samt breven skrivna av M§k%Ù7l 

Rabb%själv.109 Vad gäller hans etniska och religiösa identitet framgår det tydligt att han i sin 

introduktion identifierar sig som syrian då han säger ”hos oss syrianer” (dalw%´an sury%y7)110, 

och i en annan passage även betonar sin kristologiska doktrin som ”vår ortodoxa tro” 

(dehaym%nº´% d§lan dat
er§Ëay ¯u8&%)111, vilket också Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb% och 

BarcE8r%y% gärna lyfter fram.  

 

Denne anonyme krönikör hävdar att han har skrivit flera böcker: ”vi har skrivit utförligt i andra 

böcker” (ke
´a8nan bak´%87 Ù&r%n7 bepaty%´%), dock namnger han ingen och inte heller vet vi om 

de finns bevarade.112 Men hans viktigaste verk är dels en världshistoria från första människan, 

Adam till hans samtid cirka 1234. Den går under titeln Makta8 za8n7 d
e
-
c
al ¯arb7 

c
%lm%n%y7 

wa-
c
e(d)t%n%y7 

ce
damm% la¯na´ ÙRLD lam¯§&%, d.v.s. Krönika om världsliga och kyrkliga hän-

delser till år 1234 enligt Kristus Det var den syriansk katolske patriarken Ephrem Ignatius Rah-

mani som 1899 fann manuskriptet i Konstantinopel hos den syriansk ortodoxe munken Paulos 

Fehmi.113 Men den sekulära delen täckte endast perioden från skapelsen till kalifen al-Mahdi, 

d.v.s. år 784. Den franske forskaren J. B. Chabot hittade, med hjälp av munken Paulus Fehmi 

och sedermera patriarken Ephrem Barsom, resten av manuskriptet en kopia från 1300-talet, som 

 
107 Se Hilkens, Andy The Anonymous Syriac Chronicle up to the Year 1234 and its Sources, Ghent, Ghent: Uni-
versiteit 2014, s. 17-24. Hilkens menar att det kan vara fråga om två okända författare. I den sekulära delen sägs 

att arabernas misslyckade försök att inta fortet i Qattina nära Homs ägde rum 1515 AG. I den kyrkliga delen 

skildras samma händelse mer precist februari till 1515 AG. Utifrån dessa olika uppgifter tror man att det kan vara 

två författare till krönikan. Men Hilkens understryker att det inte finns övertygande belägg för ett sådant påstående. 
108 Barsom Aphram I Ignatius, De spridda pärlorna, Sundbyberg: Anastasis Media AB, 2006, s. 359-60. 
109 Hilkens, s. 20; Chronicon ad annum Christi 1234, del 2, s. 312-14; Brevet till kejsar Emanuel om ”union”. 
110 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 26. 
111 Chronicon ad annum Christi 1234, del 2, s. 311.  
112 Ibid, del 2, s. 324.  
113 Hilkens, The Anonymous Syriac Chronicle, s. 7. 
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Chabot lät publicera 1916.114 Denna del gav han ut 1916 under titeln Chronicon ad annum 

Christi 1234 pertinens i serien CSCO och då som del II (pelgº´% tray%n§´%). Fyra år senare, 

d.v.s. 1920, publicerade Chabot även i CSCO del I (pelgº´% qadm%yt%) som omfattar perioden 

från skapelsen av första människan och vidare till den abbasidiske kalifen al-Mahdis bortgång 

(d. 785).  Det finns en engelsk översättning av A.S. Tritton som publicerades den 1933, dock 

omfattar denna endast första och andra korstågen. Chabot översatte den kyrkliga delen till latin 

och publicerade den 1937. Ytterligare en översättning finns av Albert Abouna, som 1974 över-

satte den andra delen till franska och gav ut den inom serien CSCO. 115  

 

Krönikan börjar, lik Pseudo-Dionysios fjärde bok och BŸE, med en introduktion, i vilken han 

presenterar vad han skriver om, var han hämtat sitt material ifrån och anledningen till samman-

ställningen. I den, likt Pseudo-Dionysios och M§k%Ù7l Rabb%, tar han upp om bibliska berättelser 

om skapelsen, de heliga profeterna (ne
8§y7 qadd§¯7), de gudomliga apostlarna (¯el§&7 Ùal%h%y7), 

kyrkofäder i de heliga kyrkorna (bec
7d%´% qadd§¯%´%), synoder om ”trons ord” (melle

´% 

dehaym%nº´%), ortodoxa (tr§Ëay ¯ub&%) lärda och kända konungar. Anledningen till att han åta-

git sig uppgiften att nedteckna historiska händelser är att han, likt Pseudo-Dionysios, är kritisk 

till en del krönikor som han anser vara bristfälliga på så vis att vissa saknar överensstämmelse, 

som ex. så anger syrianer, hebréer och samariter olika tideräkningar om skapelsen.116 En del 

lägger på årtal (mawsp§n ¯enayy%), andra minskar antalet (mebaËr§n ¯enay%), andra senarelägger 

händelser (me
¯aw&r§n), andra tidigarelägger (meqadm§n sucr%n7) dem. Därför har han samman-

ställt material från Bibeln, Eusebius av Caesarea, Andronikos117, Yacq©8 av Edessa, Gewarg§ 

biskop för den arabiska stammen ³ayy%y7 och Anianus118 munken i Alexandria, samt andra 

krönikörer som han inte namnger. Dokumentationen var till för att fungera som vägledande och 

följa de heliga böckerna (danhallēk bÙur&% der§¯t% wabŸeqb%´% dak
e
´%8ē k%hn%yē) i syfte att 

skriva ned vad de visa historieskrivarna (&akk§mē mak´e8ayza8n7) skrev, utan att lägga till 

någonting (l% medd7m men d§lan mawsp§nan).119 Vad gäller muslimsk-arabiska källor framgår 

 
114 Ibid, s. 8.  
115 Anonymi auctoris Chronicon ad A.C. 1234 pertinens, versio 2, avec introd., notes et index de J.-M Fiey; trad. 

par Albert Abouna, Louvain, 1974. Fransk översättning av del 2.  
116 Chronicon ad annum Christi 1234, pertinens, (CSCO SS), Edited Chabot Jean Baptiste, Chronicon Anonymum 

A.D. 819, pertinens curante Aphram Barsaum, vol. 1, Paris, Typographeo Reipublicae, 1920, s. 26-7. 
117 Historieskrivare, levde på 500-talet och förmodligen syrian. Hilkens, s. 229-30. 
118 Historieskrivare, levde på 400-talet i Alexandria. Hans krönika finns ej bevarad. Hilkens, s. 165. 
119 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 27. 
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ingenting, dock skriver Hilkens att krönikören åtminstone har tagit från en okänd arabisk-mus-

limsk källa, som kan ha funnits i Dionysios av Tel-Ma&r7.   

 

Denne anonyme krönikör bevittnade Sal%& al-D§ns erövring av Jerusalem, som är en viktig 

iakttagelse som primär källa.120 Om korsfararna skriver han vänligt på så vis att han vid två 

tillfällen kallar dem prang%y7 ber§k7 d.v.s. välsignade franker.121 Enligt hans krönika kom kors-

fararna för att rädda de kristna (lamcadd%rº lam lakres³ey%n7)122, och inte någon specifik kristen 

grupp. Vidare finner man att krönikan innehåller mycket material hämtat från Tel-Ma&r7 och 

anses således vara bästa källa för rekonstruktion av Tel-Ma&r7s krönka.123   

  

Anmärkningsvärt nog nämner inte författaren M§k%Ù7l Rabb%s krönika, ändå finner man en del 

passager jämförbara med passager ur denna, bl.a. hur båda skildrar Muhammed och hans lära.124  

Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att krönikören tagit från M§k%Ù7l Rabb%, utan att 

båda tagit det från samma källa. Däremot kände han till patriarken M§k%Ù7l Rabb%, eftersom 

han nämner brevet som M§k%Ù7l Rabb% fick från Emanuel, kejsaren av Konstantinopel, i vilket 

han önskar fred och union med den syriansk ortodoxa kyrkan genom att förena de båda patri-

arkaten.125  

 

Liksom krönikan av M§k%Ù7l Rabb% och BarcE8r%y% uppvisar krönikören till X1234 bred kun-

skap om araberna, och framställningen av araberna har blivit standard. Speciellt av vikt är di-

stinktionen mellan teologi och moral. Krönikören markerar också att araberna genealogiskt126 

var ättlingar till Hagar.127 En annan detalj är att krönikan ger en vänlig skildring av araberna, 

jämfört i synnerhet med Pseudo-Dionysios, men även M§k%Ù7l Rabb% och BarcE8r%y%. Som 

exempel skildras arabernas ankomst till Edessa som en förtjänad frälsning (Ùe´taggar lan 

purq%n%), från ”det tyranniska romerska riket” (malkº´% ³er©n§´% de-rºm%y7).128 Vidare är 

 
120 Chronicon ad annum Christi 1234, del 2, s. 200-1. Den Stora Kyrkan förstördes inte eftersom araberna tog 

betalt en dinar för varje besökare till qa8r% qadd§¯% (Heliga Graven). 
121 Ibid, del 2, s. 113,139. 
122 Ibid, del 2, s. 148. 
123Rudolf Abramowski, Dionysius von Tellmahre jakobitischer Patriarch von 818-845: zur Geschichte der Kirche 

unter dem Islam, (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 35:2), Leipzig, 1940, s. 142. 
124 Chronique de Michel le Syrien, ss. 405-6;   Chronicon ad  Annum Christi 1234, del 1, s. 227-9. 
125 Chronicon ad Annum Christi 1234, del 2, s. 311-314. Även den armeniske katolikos fick liknande brev. 
126 The Life of Muhammad, A translation of Ishaq´s Sirat Rasul Allah, Oxford, Oxford: University Press 2004, s. 

3. Ibn Is&%q återger en liknande genealogi om Muhammeds stamtavla.  
127Chronicon ad Annum Christi 1234, del 1, s. 239. 
128Ibid, del 1, s. 237.  
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krönikören till X1234 ensam om att framställa kalifen Abu Bakr som en from och rättfärdig 

person, i samband med erövringen av Syrien.129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 Chronicon ad Annum Christi 1234, del 1, s. 239-40. 
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4.4 BarcE8r%y%   

 

Den syrianska kyrkans mest allmänbildade och produktive person BarcE8r%y%, föddes 1226 i 

Melitene130 (Malatya), döptes till Y©&ann%n som son till läkaren Aron och beträffande hans 

arabiska namn, Abu al-Farağ, menar Theodor Nöldeke att det förekom att kristna fick arabiska 

namn i det muslimska riket.131 Vad gäller hans syrianska namn så finns det olika teorier om hur 

han fått sitt tillnamn BarcE8r%y%. Enligt William Wright hade fadern konverterat från judendo-

men eller var av judiskt påbrå och därifrån skall han ha fått det.132 Nöldeke anser att fadern kan 

ha varit jude eftersom BarcE8r%y% betyder just ”son till en jude”.133 En annan uppfattning ger 

patriarken Barsom I Aphram som menar att BarcE8r%y% inte hade judiskt påbrå utan var av 

kristen härkomst, och vad gäller namnet BarcE8r%y% så fick han det som ett binamn då hans 

föräldrar, eller han själv, skall ha korsat (ce8ar passera, korsa) floden Eufrat och således be-

nämndes han ce8r%y%, något som framgår av en dikt som han skrivit, enligt Aphram.134   

 

Den troligaste förklaringen har framförts av Jean Fathi Chalhod, som också hävdar att det inte 

är ifråga om judiskt påbrå, utan helt enkelt menar att BarcE8r%y% är född i en by som heter 

cE8r%, och följaktligen blir en person från byn cE8r%y%.135 BarcE8r%y% nämner ŸE8r% qer§´% d.v.s. 

byn ŸE8r% i G%zart%, dock utan att koppla samman det med sitt namn.136 

 

BarÙE8r%y%s biografi finner man mestadels i hans egen Kyrkohistoria, dock handlar det mesta 

om hans liv i kloster som mapreyānā.137 År 1246, ordinerade patriark Ignatius Ye¯©
c honom, då 

blott tjugo år gammal, till biskop och med detta antog han namnet Gregorios.138 BarÙE8r%y% 

överfördes till GWBWS nära Malatya. BarcE8r%y%s avancemang fortsätter inom den syrianska 

kyrkan och söndagen den 19 januari år 1264 ordinerades han, av patriarken Ignatius III att 

 
130 Takahashi Hidemi, Bar Hebraeus, Georgia Press LLC. New Jersy, 2005, s. 3. 
131 Theodor Nöldeke, Sketches from Eastern history, translated by John Suthterland Black, Adam and Charles 

Black, London and Edinburgh, 1892, s. 237. 
132 William Wright, A Short History of Syriac Literature, s. 265.   
133 Theodor Nöldeke, Sketches from Eastern history, s. 237 
134 Aphram I Barsom Ignatius, s. 366. Barsom I Aphram anger ingen källa till sitt påstående. 
135 Jean Fathi Chalhod, ”L´origine du nom Bar cebroyo: une vieille histoire d´homonymes.” [in] Hugoyo: Journal 

of Syriac Studies, 4.1, 2001.   
136 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 501. 
137 Gregorii Barhebraei, Chronicon ecclesiasticum, del 3, s. 431-486. Brodern BarÏawm% skriver om BarcEbr%y% 

på sidan 467 och fortsätter vidare sin del av kyrkohistoria.  
138 Ibid, del 2, s. 669. 
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efterträda den bortgångne mapreyānā Ignatius Ïel§8% BarYaŸq©b, till det näst högsta ämbetet 

inom den syrianska kyrkans prästerliga grader, d.v.s. till överhuvud för kyrkobiskoparna för 

regionen ”österlandet” (maden&%), regionen öster om Eufrat, med residens i Tekrit. Ämbetet 

maphrian av Östern gjorde att han fick resa en hel del inom sin provins maphrianatet, bl.a. till 

Bagdad, Melitene, Maraghe och Tabriz. Under sin livstid vigde han många diakoner och åt-

minstone 12 biskopar bl.a. i Mosul, Tabris, Arbil, ¶ºs i Khourasan, Melitene, Bagdad, Maragha 

och ända bort till Ï§n (Kina).139   

 

Natten till den 28 juli 1286 insjuknar BarcE8r%y% och tre dagar senare avlider han, den 30 juli, 

i Maraghe, (ca 100 km söder om Tabriz i Iran).140 Hans kropps togs till M%r Mattay klostret 

nära Mosul för att där begravas. Hans bortgång skapade sådan sorg att greker (yawn%y7), arme-

nier och östsyrianer (nes³ory%n7), på befallning av den ärofyllde (me
¯ab&%) katolikos M%r 

Ya(h)8ÙAll%h%, som befann sig i Maraghe, höll sina affärer stängda för att visa sin högakt-

ning.141 M%r Ya(h)8ÙAll%h% sände även biskoparna som var med honom för att närvara begrav-

ningscermonin.142 Vad beträffar syrianerna, så närvarade endast fyra präster (Ùarbec
% qa¯¯§¯7 

bal&ºd) för att delta i BarÙE8r%y%s bortgång, vilken var för brodern BarÏawm% en besvikelse 

att inte fler syrianer närvarade. BarÙE8r%y%s intellektuella anseende var så högt att brodern frå-

gade sig vem som nu kunde ge svar på frågor som rörde det världsliga eller kyrkliga eftersom 

BarÙE8r%y%s var ”en stor pelare för det blottade och svaga folket yacq©b%y7”, när han inte längre 

fanns bland dem.143 Under sin livstid hann han uppleva två av dåtidens mäktigaste riken, ara-

berna under abbasidernas dynasti och mongolerna, som år 1258 intog Bagdad och gjorde slut 

på abbasidernas dynasti.   

 

Efter sig lämnade BarÙE8r%y% hela 31 böcker som han skrev inom varierande kunskapsområ-

den.144 I sin bok Yawnā (Duvan), som handlar om asketism i vilken han diskuterar bl.a. om 

kärlek, tålamod, ödmjukhet, kristologin och mental träning för själen, ger han uttryck för sin 

 
139 Gregorii Barhebraei, Chronicon ecclesiasticum, del 3, s. 433, 437, 449, 451, 461. 
140 Ibid, del 3, s. 469-73. 
141 Ibid, del 3, s. 473-4.  
142 Bar Hebraeus´ Book of the Dove together with some chapters from his Ethicon, quoted by H. G. B. Teule and 

translated A. Wensinck, Leiden, 1919, s. 60. Han måste ha varit känd för sin ödmjukhet. Han säger: ”For all of 

them confess Christ, our Lord, to be wholly God and wholly man, without mixture, nivellation or mutation of 

natures.” 
143 Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum, vol. 3, s. 473-5. 
144 Ibid, del 3, s. 475-481. 
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kärlek till lärandet och visar att det började redan i tidig ungdom.145  Därför ägnade han största 

delen av sitt liv åt att studera och skrev många böcker inom bl.a. teologi, medicin, astronomi, 

språk, matematik, filosofi samt historia.146 Inom genren historia finns det två verk av 

BarÙE8r%y% som han delat in i kyrko- respektive världshistoria. Hans kyrkohistoria är indelat i 

två delar, varav den första delen (m§mr% qadm%y%) skildrar händelser från Mose bror Aron, den 

förste prästen i Israel, fram till Petrus, den förste patriarken för kyrkan, och vidare fram till 

samtiden år 1286. Den andra delen (m§mr% datr7n) skildrar tiden från aposteln Tºma och 

framåt, och från den förste syriansk ortodoxa mapherianen Marº´a (d. 649) och vidare framåt. 

Samtidigt berättar BarÙE8r%y% även om den östsyrianska kyrkans ledare fram till år 1286, strax 

för sin död. Hans bror, som senare också fick heta Gregorios BarcE8r%y% BarÏawm%
147 Ïap§ (d. 

1307), fortsatte vid BarÙE8r%y%s kyrkohistoria fram till 1288.148 Ytterligare en fortsättning finns 

på BarcE8r%y%s kyrkohistoria, dock av en anonym person, som fortsatt fram till 1496.149  

 

Före sin bortgång, på begäran av okända lärda muslimska män i Maragha, översatte BarÙE8r%y% 

sin Makte
8ānu´ za8

en7 till arabiska under titeln T%r§k muk³aËËar ad-dºwal, (Ländernas historia 

i korthet). Som den arabiska titeln antyder så var det fråga om en kortare och anpassad version 

för den arabiska kretsen.150 Enligt Lawrence I. Conrad var det vanligt bland muslimer, under 

BarÙE8r%y%s tid, att använda verbet ik³aËara för att visa att materialet ifråga innehöll medvetet 

valda avsnitt hämtade från originalet.151 Som exempel har BarÙE8r%y% skalat bort mycket om 

de forna hedniska egyptierna, assyrierna, perserna, och även mindre inslag av teologiska termer 

som ”Jesus är Gud” eller ”Guds son” för att passa den arabisk-muslimska kretsen. Då han skri-

ver om profeten Mohammed så lägger han till epiteten Ÿalayhi as-sal%m, d.v.s. frid vare över 

honom, av vördnad för muslimerna.152 Vidare finner man att Ismael framställs som den som 

arabernas härstammar ifrån. En annan intressant aspekt i hans arabiska version är att han anger 

tideräkningen i hi«ra, men ibland konverterar han det till seleukidisk era. I detta avseende 

 
145 Bar Hebraeus´ Book of the Dove together with some chapters from his Ethicon, s. 60.  
146 Ignatius Aphram I Barsoum, ss. 366-79; Wright, s. 265-80. 
147 Gregorii Barhebraei, Chronicon ecclesiasticum, del 3, s. 491-93. 
148 Ibid, del 3, s. 487, 491. 
149 Ibid, del 3, s. 563. 
150 Gregorii Barhebraei, Chronicon ecclesiasticum, del 3, s. 469. 
151 Lawrence I. Conrad. ”On the arabic chronicle of Bar Hebraeus”, Parole de l'Orient : revue semestrielle des 

études syriaques et arabes chrétiennes : recherches orientales : revue d'études et de recherches sur les églises de 

langue syriaque, vol. 19, 1994, s. 319-378. 
152 Abu al-Fara« ibn Harºn [Ibn al-Ÿibri] Tar§k muk³aËËar al-dºwal, s. 168-9. 
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menar Conrad att det knappast kan vara så att detta riktas till den muslimska kretsen, utan un-

derförstått så är den arabiska versionen även riktad till arabisktalande kristna kretsen. 

 

Till skillnad från den arabiska krönikan är hans syriska Makte
8ānu´ za8

en7, eller som han kallar 

den Krºnºgr(Ù)ap§a, riktad främst till syrianerna. I inledningen framhåller BarÙE8r%y% vikten 

av att dokumentera viktiga händelser om sitt folk eftersom ingen har skrivit någonting på 80 år, 

d.v.s. sedan M§k%Ù7l Rabb% skrev sin Krönika, vilket också visar att BarÙE8r%y% inte kände till 

krönikan X1234 av den anonyme krönikören. Vikten att dokumentera var så viktigt för honom 

att han begav sig ända till biblioteket i Maragha (i iranska Azerbajdzjan), för att samla sådant 

som han betraktade av värde om syrianer, araber och perser.153 Mycket av BarÙE8r%y%s material 

om araberna kommer från M§k%Ù7l Rabb%s Krönika, och därför finns det här ingen anledning 

att upprepa i princip samma innehåll. Gemensamt för Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, krö-

nikören till X1234 och BarcE8r%y% är att de lyfter fram de teologiska och moraliska skillnaderna 

melln islam och kristendom för sina läsare. Vad gäller källor visar BarÙE8r%y% att M§k%Ù7l 

Rabb% var en av de viktigaste, tillsammans med Bibeln, Eusebius av Caesarea, Sokrates Sko-

lastiken, Zakaria av Mitylene, Y©&ann%n av Efesus och Dionysios av Tel-Ma&r7. Dessa är att 

betrakta som fundamentala i syrisk historiografi. Trots att mer än halva krönikan handlar om 

araberna så nämner han inga arabiska källor, vilket han däremot gör i sin arabiska krönika. Till 

denna studie har jag valt BarÙE8r%y%s syriska Makte
8ānu´ za8

en7, eller som han kallar den 

KrºnºgrÙap§a, utgiven 1890 av Paul Bedjan under titeln Gregorii Barhebraei Chronicon Sy-

riacum. Denna krönika har E. A. Wallis Budge översatt till engelska och gett ut den 1932 i 

London under titeln Bar Hebraeus´ Chronography. 

 

Om BarÙE8r%y% kan sägas två saker: han berikade den syriska litteraturen genom eget material 

och även introducerade material från lärda greker och muslimska araber, samt att genom hans 

bidrag nåddes kulmen på den syriska litteraturen under 1200-talet.154 BarÙE8r%y%, M§k%Ù7l 

 
153 Se Gregorii Barhebraei Chronicon Syriacum, s. 2, och vidare, The chronography of Gregory Abu’l Faraj, the 

son of Aaron, the Hebrew physician, commonly known as Bar Hebraeus, being the first part of his political history 

of the world, volume I, ed. and tr. by Ernest Wallis Budge, Oxford: Oxford University Press, 1932. 
154 Wright, s. 140-1 och 268-9. Syftet med skrivandet var att återuppliva det syriska språket och litteraturen, men 

även göra det tillgängligt för muslimska lärda på ett passande sätt. Arabiskan befäste sig som språk och litteratur 

på bekostnad av syriskan. Därför var det viktigt att producera ordböcker och grammatikor på syriska som andra 

kunde läsa och förstå för att syriskan inte skulle försvinna. 
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Rabb% och krönikören till X1234 bidrog även till att de återupplevade den syrianska kulturen, 

som Doroteha Weltecke med viss reservation kallar för ”renässans”.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
155 Dorothea, Weltecke, ”A renassance in the historiography? Patriarch Michael, the Anonymous Chronicle AD 

A. 1234 and BarcEbr©y©”, [in] The Syriac renaissance / ed. by Herman Teule. -  Leuven: Peeters 2010, s. 95-111.   

Weltecke menar att europeisk renässans handlar om den grekiska och romerska antiken medan M§k%Ù7l Rabb%, 

krönikören till X1234 och BarÙE8r%y% var intresserade av sina egna antika kulturer d.v.s. den assyriska, babylo-

niska och arameiska. Därför ska man inte likställa dess betydelse med europeisk renässans som innesluter veten-

skap och konst från antiken. Syrianernas bidrag var mest av teologisk karaktär, som inte kan jämföras med de stora 

grekiska tänkarna.     
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5 Syriansk medeltida perception om araberna     

 

5.1 Araber enligt krönikörerna  

Detta kapitel tar upp hur krönikörerna Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%s, krönikören till 

X1234 och BarÙE8r%y% uppfattade araberna som folkgrupp, d.v.s. vilka de är och var de kommer 

ifrån. Det visar sig vara förknippat med människosläktets etnografiska delning efter syndaflo-

den, som omtalas i GT.156 Den syrianska traditionen om människosläktets delning utgår från 

Genesis 10 och Noaks tre söner Sem, Ham och Jafet, och bygger på en etnisk aspekt, d.v.s. 

beroende på om de forna och samtida folken var bosatta i samma region, så uppfattades de 

senare som arvtagare till de forna. I Genesis 10 får vi veta att folken delades efter deras stam 

(¯arb%´h©n), språk (le¯¯%nayh©n), land (ÙarŸ%´h©n) som efter floden spred sig på jorden (men 

h%lēn e´para¯(w) cammē barc
% men b%´ar ³awp%n%).157 Denna genealogiska släktdelning med 

Noaks söner är universell och en fundamental utgångspunkt för hur krönikörerna etniskt delade 

in de samtida folken. Krönikören till X1234 illustrerar sin uppfattning om den etniska indel-

ningen och är ensam om att skildra också klimatet i Sems, Hams och Jafets respektive region. 

Enligt krönikan X1234 var Sems landområde mellan Hams och Jafets varken kallt eller varmt 

(l% &amm§m% wel% qarr§r%), Hams var beläget söder (taymen%)158 om pardays% och var varmt 

(&amm§m%) medan Jafets låg i norr (garbey%)159, ungefär i Mindre Asien och var mycket kallt 

(sagg§ qarr§r%).160 Enligt M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarcE8r%y% kom Sems av-

komma att bosätta sig i väst-östliga (macre
8% ma1n

e
&%) regioner (te&ºm7) som sträcker sig från 

Palestina, Fenicien, Syrien, B7´-Nahr§n, ÙArabiya, Assyrien, Babel ända till Persien.161 I dessa 

regioner fanns bl.a. meder, perser, assyrier, kaldéer, syrianer, hebréer och araber, vilka alla 

 
156 Witakowski, ”The division of the earth between the descendants of Noah in Syriac tradition”, [in] Aram Peri-

odical, 5, Stockholm 1993, s. 639-40.   Den förste syrianen som intresserade sig för människosläktets delning var 

teologen och poeten M%r ÙAprem (306-373) som i sin Kommentar till Genesis skildrar människosläkten som han 

delar upp efter folkgrupp, område och språk. Han räknar upp 72 ¯arb%´% (släkten) som härstammar från Noak. 
157 Genesis 10:1-32. 
158 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, 44. Här levde egyptier, kushiter, fenikier och hinduer. 
159 Ibid, del 1, s. 55. Här levde bl.a.forna greker, franker, armenier och meder.   
160 Ibid, del 1, s. 43-44. Se även The Book of Jubilees or The Little Genesis, translated from the editor´s Ethiopic 

text and edited with introduction, notes and indices by R. H. Charles D.D., London, Adam and Charles Black, 

1902, kap. 8:30 eller s. 74-5, där det sägs ”This is the land that came forth for Japheth [...] but it is cold, and the 

land of Ham is hot, and the land of Shem is neither hot nor cold but it is of blended cold and heat.” Boken är från 

200-talet f.Kr. och på etiopiska och erkänns som kanonisk av den etiopiska kyrkan samt av judar i Etiopien. För-

fattaren var en mackabéer-präst som kommenterade bl.a. Genesis med vikt vid teologin till skapelseberättelsen, 

Noaks släktdelning, Abrahams förbund och Mose mottagande av lagarna som Gud gett israelerna. Se även James 

C. VanderKam, The Book of Jubilees, Sheffield: Academic Press 2001, s. 42. 
161 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 8-9; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 38; Bar 

Hebraeus, Chronicon Syriacum s. 7; Chronicon ad annum Christi 1234, del 2. s. 40-42. 
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uppfattades som ättlingar till Sem (benayy% de-²7m Ùarb%yē).162 Kopplingen med araberna gör 

man med Abrahams son, Ismail och hans 12 söner, som med Guds välsignelse blir 12 mäktiga 

stammar som bosatte sig från Havila ända till Shur, ett landområde ungefär mellan Egypten och 

Assyrien.163 Här kom ismaeliterna att bosätta sig och blev mäktiga. Denna region skildrar den 

judiske historieskrivaren Josefus som Nabatea, d.v.s. ett arabiskt rike som enligt honom sträckte 

sig från Eufrat ända till Röda havet.164 Detta landområde blev ett kärnområde för de arabiska 

folkens bosättningar, som beskrivs av krönikörerna. M§k%Ù7l Rabb% och krönikören till X1234 

skildrar denna region från garbe
y% (norr) till tayme

n% (söder) d.v.s. från Pe
r%³ (Eufrat) till 

yamm% taym
e
n% (havet i söder) och vidare från ma

c
r
e
8% (väster) till madn

e
&% (öster) d.v.s. från 

yamm% haw summ%q% (Röda havet) till yamm% haw d
e
-p©rs%y7 (Persiska havet).165  

 

Den frodiga Arabien (ÙArab§ya kahhint%)166 som är deras boplats som är belägen 

från norr till söder, från floden Eufrat till havet i söder och vidare från väster till 

öster. Från det Röda havet ända till det Persiska havet.167    

  

Arabernas närvaro i denna region kom att skapa en föreställning om araberna såsom ättlingar 

till Abrahams son Ismail. Men då någon direkt anknytning med araber inte kan beläggas i GT 

så ger det oss anledning att tro att uppfattningen om arabernas härkomst är hämtad från en tidig 

icke kanonisk bok Jubileerboken (Sepher hayyobelim) daterad till 200-talet f.Kr., i vilken ara-

berna framställs bestämt som ättlingar till Abraham. 

 
162 Chronique de Michel le Syrien, vol. 4, s. 17; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 46; Chronicon 

ad annum Christi 1234, del 1 s. 44; Barhebraeus, Scholia on the Old Testament, s. 45.   
163 Bibeln 1917 Genesis 25:18; Bibeln 2000 saknar ”Assyrien”.   
164 Josephus, Antiquities of the Jews, Bok 1, kapitel XII, [in] The Works of Flavius Josephos.  
165 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 227; Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 405; The Syriac 

Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 447. 
166 [Andrew Palmer], The Seventh Century in the West-Syrian Chronicle, s. 129. Ej att förväxla med Arabia Felix 

som låg i söder. 

    Se även Hassano Bar Bahlul, Lexicon Syriacum.  Man skall ej förväxla landet ÙArabiya (ܐܪܐܒܝܐ eller ܐܪܒܝܐ) 

med B7´ Ÿarbāy7 (Arabernas land) som är regionen mellan Blad (Eski Mosul) och Nisibis som kallas Gez§rt% eller 

Be´nahr§n.  

   Se också The Chronological Canon of Jacob of Edessa, s. 300, 306. Yaq©b kallar den regionen ArŸ% d-ŸArbāy7 

  .d.v.s. Arabernas land (ܥܪܒܝܐ)

   Se även Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 199, 411. Under Nicea synoden kallades regionen Bostra/Bosra 

Arabien.  Då Abu Bakr tillträdde lät han skicka fyra härförare till Palestina, Egypten, Persien och mot de kristna 

tayy%yē i Bostra/Bosra vilket hos BarÙE8r%y% (s. 99) motsvarar ÙArabiya ( ܐܪܒܝܐ).   

  Se även Chronicle of Joshua the Stylite, 54, 60, 64 och 70. ³ayyāy7 d7n de-p©rs%y7 […] ³ayyāy7 de
-b7´ r(h)©m%y7 

d
e
-me´q

e
r7n d

e
-b7´ ta

cl%b% [.. ] Araberna inom Bysans var ghassanider och de inom Persien var Lakhmider. 
167Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 405; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 447; se även 

Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 227.  
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11. Och han (Abraham) gav Ismail och hans söner och Keturas söner gåvor och 

skickade dem bort från sin son Isak. Och han gav allting till sin son Isak. 12. Och 

Ismael och hans söner och Keturas söner och deras söner begav sig iväg tillsam-

mans och bosatte sig från Paran till Babylons gräns, som borta i öster möter öknen. 

13. Och dessa blandade sig med varandra och de kallades araber och ismaeliter.168 

 

Jubileerboken och krönikörernas framställning bygger på en konstruerad biblisk föreställning 

som medeltida kristna och judar sedan anammat, och på så vis anslöts araberna till Abraham 

och hans son Ismael. Häri skildras araberna som ättlingar till Abraham och ”ismaelit” uppfattas 

som synonym med ”arab”. Trots att araberna uppfattas som ättlingar till Ismael, skildras de som 

ett stort och mäktigt folk, fastän Gud inte slutit ett förbund med dem. Enligt biblisk tradition 

gavs löftet till Isaks avkomma, Hagar och Ketura var konkubiner med inskränkta rättigheter 

och av lägre social rang.169 De syrianska krönikörerna påvisar arabernas utanförskap att Gud 

inte gett araberna löfte om att vara det utvalda folk som Gud förbundit sig med, och krönikan 

X1234 visar ett tydligt genealogiskt släktskap mellan Muhammed och Ismael.170 

 

 Paulus berättar i Gal 4:21-25 om två löften som han tolkar symboliskt om två kvinnors förbund: 

”Hagar från berget Sinai i Arabien som föder i slaveri i kontrast till Sara som är fri.” Således 

blev det ett inslag av polemik som kristna riktade mot muslimer att kalla dem ismaeliter och 

hagariter för att visa att de hölls utanför det heliga löftet som Gud gett Abraham, sonen Isak 

och hans avkomma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 The Book of Jubilees or The Little Genesis, s. 131 eller kapitel 20:11-13. 
169 Genesis 16:10; 17:19-20; 25:1-18.  
170  Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 239; se även The life of Muhammad, s. 3-4. 
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5.2 Islam enligt krönikörerna 

   

Islam som religion blev en utmaning och krönikörerna kände sig tvungna att förklara hur de såg 

på saken. Det var nämligen så att araberna förklarade islams erövringar och framgångar i krig 

med att Gud var med dem, vilket rättfärdigade deras handlande. Men syrianerna försvarade 

kristendomen med att förklara att det som skedde berodde på människors villfarelse, och att 

krig och missöden var en prövning från Gud. Det är Gud (Ùal%h%) som sätter människorna på 

prövningar (nessy©n7) och av den anledningen skickar Han plågor över dem.171 Därför var det 

också viktigt för krönikörerna Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%s, krönikören till X1234 och 

BarÙE8r%y%s att framhäva islam som en främmande religion och visa på olikheterna mellan 

islam och kristendomen. Redan i deras eresentation skildrar de islam i kontrast till kristendo-

men. Betoningen ligger på två essentiella element nämligen religion (syr. tawd§´%, ar. d§n) och 

lagar (syr. n%m©s7, ar. ¯ar§Ÿah), som arabernas profet Muhammed gett. Krönikörernas fram-

ställning är snarlik varandra, men det finns detaljer som skiljer dem. För krönikörerna var det 

av vikt att presentera Muhammed, som en kung (malk%) d.v.s. en världslig ledare. Pseudo-

Dionysios understryker att det är de själva som kallade honom profet (ne
8§y% q%r7n he

w%w l7h) 

och apostel (r%s©l%). Trots att Muhammed vände sig mot avgudadyrkan (segda´ petakr7) och 

framhåller tron på en Gud (&a1 Ùal%h%), så visar Pseudo-Dionysios avstånd från denna relig-

ion.172 På liknande vis distanserar sig krönikören till X1234 från arabernas religion, och förfat-

taren av X1234 vill även påvisa Muhammeds härstamning från Abrahams tjänarinna Hagar som 

födde honom sonen Ismael.173 Vad gäller BarcE8r%y%, så ger han sin syn genom att citera kej-

saren Heraklius. Då araberna framgångsrikt invaderar bysantinska områden så häpnar Heraklius 

över deras snabba expansion, varför han låter samla alla sina lärda och präster för att få svar på 

vilka dessa var och var de kom ifrån. Var och en svarar enligt sin intellektuella förmåga och när 

de är färdiga svarar Heraklius: 

 

De har avlägsnat sig från mörkret, eftersom de har förkastat dyrkan av avgudar 

(lesegda´ pe
´akr7), och tillber en Gud (wa-le

&a1 Ùal%h% s%ªd§n). Men de saknar 

helt klart ljus på grund av sin avlägsenhet från ljuset och deras bristfälliga kunskap 

i vår kristna tro (dehaym%nº´% d§lan) och ortodoxa bekännelse (tr§Ëa´ ¯u8&%).174 

 
171 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2. 204; The Chronicle of Zuqn§n, s. 188. 
172 Ibid , del 2, s. 149-50; The Chronicle of Zuqn§n, s. 141-2. 
173 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 239.  
174 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 96-7.   
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BarcE8r%y% väljer att citera Heraklius som beskriver araberna som avlägsna från ljuset, och trots 

att de har insikt i tillbedjan av en Gud så är de inte fullkomliga och brister i sin bekännelse. 

Men den som tydligast visar skillnaderna mellan islam och kristendomen är M§k%Ù7l Rabb% som 

förklarar för sina läsare kärnan i de elementära teologiska olikheterna. 

 

Han (Muhammed) lärde dem att bekänna en allsmäktig Gud, dock utan att kalla 

honom Fadern, Sonen och inte heller den Helige Anden. Men han sade att det 

gudomliga är en person och en natur som ”inte föds eller föder och har varken 

son, vän eller likställd. Han godtar även Mose och profeternas böcker samt delar 

av Evangeliet.175 

 

Beträffande Kristus176 så erkänner han honom, och säger att det är han som pro-

feterna förutsagt att han skall komma, dock bara som en rättfärdig profet lik de 

andra profeterna, och han bekänner honom inte som Gud eller Son som vi kristna 

gör. […] de bekänner heller inte att Jesus korsfästes, utan det var en av hans lär-

jungar […] och denne Kristus togs av Gud till paradiset177 […] de bekänner 

qey%mt% de-m§´7 (dödas uppståndelse) då varje människa kommer att dömas och 

belönas efter sina gärningar […] med förtäring, drickande, äktenskap, kläder [...] 

och om Gan´% (paradiset) säger de att det finns m(Ù)7kult% pagr%n%yt% (kroppslig 

förtäring) och ̄ eqy% (drickande) […] och deras tillbedjan är i riktning mot KaŸbe
´% 

[...] och de tillämpar även gezurt% (omskärelse) för män.178   

 

M§k%Ù7l Rabb%s kärnargument var att Jesus uppfattades som profet och inte som Gud eller Hans 

Son, vilket inte kunde accepteras.179 Trots att Muhammed predikade monoteism, ”tron på en 

Gud” (tawd§´ā de-&a1 Ùalāhā) och kallades av araberna ”Guds profet” (ne
8§yā d-Ùalāhā) och 

”apostel” (¯el§&%) så var det inte tillräckligt, eftersom han hade annan tolkning av Kristi natur. 

 
175 Chronique de Michel le Syrien vol. 4 s. 406.  
176 Koranen 33:7; 19:36; 5:116.  
177 Koranen 47:15; 74:40; 2:25. 
178 Chronique de Michel le Syrien vol., 4, s. 407.  
179 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 149-50; Chronique de Michel le Syrien vol., 4, s.  406-8; Chronicon 

ad annum Christi 1234, s. 228-9. 
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Därför framställdes han som en världslig ”ledare” (mehaddey%n%) och ”kung” (malkā) för det 

arabiska folket, vilket framfår av följande citat:180  

 

-De kallar honom profet (ne
8§y%) och Guds apostel (r%s©l% d-Ùal%h%).

181
 

-Han (Muhammed) sade sig själv vara en profet (ne
8§y%).182 

 -Om Muhammed, deras ledare (me
hadd

e
y%n%) han som av dem kallas Guds  

 profet och apostel (ne
8§y% wa-¯l§&% d-Ùal%h%).183 

 -Muhammed, han som blev den förste ledare (r7¯%) och kung (mal
e
k%).

184
 

 

Budskapet som framhåller olikheter var av vikt att förmedla till en syriansk läserkrets, eftersom 

för syrianerna var det inte bara en fråga om tron på en Gud och Kristus utan även en miafysitisk 

doktrin, tr§Ëay ¯©8&% d.v.s. ”ortodox”, och genom sitt skrivande kunde krönikörerna visa på 

skillnaden mellan islam och kristendomen. Det är så krönikörerna presenterar islam i sina krö-

nikor. 

 

Ännu en viktig aspekt lyfts fram, där kristendomen uppfattas som andlig medan islam uppfattas 

som materialistisk och sensuell. Här betonas den moraliska kontrasten: polygami och skils-

mässa som en kontrast till vad kyrkan lär ut.185  

 

De är också fästa vid det materiella (bere&ma´ Ÿ%lm%) såsom mat (me(Ù)kl%n%), 

dryck (me¯tey%) och klädsel (leb©¯7) […] av fria kvinnor tar de upp till fyra 

(Ÿdamm% l-(Ù)arbaŸ) hustrur, men konkubiner (derºk%´%) får de ta hur många de 

vill […] mannen skiljer sig med ed (mawm%´%) från sin hustru [...] och tar en 

annan utan hinder för dem. 186 

 

 

 
180 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 227.  
181 Chronique de Denys de Tell-Mahré, s. 5. 
182 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 405. 
183 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 227. 
184 Ibid. s. 239.  
185 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 149-50; Chronique de Michel le Syrien vol. 4, ss. 406-8; Chronicon 

ad annum Christi 1234, del 2, s. 228-9.  
186 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 407.  
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5.3 Arabernas etnonymer    

 

Med islams framväxt och arabernas utbredning och mångfald uppstod hos syrianska medeltida 

skribenter flera avsiktliga eponymer187 som senare utvecklades till etnonymer och som i sin tur 

blev synonymer för ”arab”. För syrianerna var det viktigt att veta vilka araberna var och var de 

kom från. De olika folkens boplatser var nämligen förknippad med den etniska släktdelning 

som återfinns i Bibeln och förknippas med Noaks tre söner Jafet, Ham och Sem. M§k%Ù7l Rabb% 

är den som ger oss bredast insikt om arabernas olika etnonymen som anspelar på släktskap med 

Abraham. Han räknar upp ismaeliter188 (i¯m%
cil%y7) från Ismael, hagariter189 (h%gr%y7) från Ha-

gar, sarakener (sarq%y7) från Sara och midjaniter190 (med§n%y7 mycket ovanlig) från Ketura 

samt även ma¯lem%n7 d.v.s. muslimer som dock saknar biblisk anspelning.191 Trots de många 

namnen föredrar M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarcE8r%y% ³ayyāy7, men inser att 

det lämpligaste namnet för alla är Ùarb%y7 (ܐܪܒܝܐ), dock ej Pseudo-Dionysios som föredrar 

³ayyāy7.192 Redan Yacq©8 av Edessa (d. 708) visar insikt i den korrekta benämningen på ara-

berna. 

 

 Och M&m³ begav sig ner till Palestina, Ùarabāy7 land, Fenicien och Ëºr%y7 land 

 för att göra affärer […] vid  ÙArbāy7 rike började de som vi kallar ³ayyāy7. 193 

 

Vad gäller benämningarna i¯ma
cl%y7, h%gr%y7 och med§n%y7 så finns det ingen anledning att 

förklara dem, eftersom dessa är explicita i sin innebörd med biblisk anspelning. Däremot skall 

här göras försök att förklara termerna sarq%y7, ³ayy%y7, ma¯lem%y7/ma¯lem%n7 och me-

haggr%y7/mahger7, eftersom dessa benämningar kom att bli mer frekventa i syrisk medeltida 

litteratur och kom att anspela på araberna som ett folk, det arabiska språket, kalendersystemet 

och även religionen. Anledningen kan vara av historisk art, men kan även ha haft ett nedsättande 

syfte att misskreditera araberna. 

 
187 Ordet kommer från grekiskan och betyder ”namngivare”. Det kan vara en person, plats eller en sak som gett 

namn t.ex. klanen ³ayy som i detta fall blivit som synonym med arab. 
188 Genesis 37:25; Dom 8:24; 2 Sam 17:25. 
189 1 Krön 5:10; 5:19-20; Ps 83:7. Hagarer. 
190 Anknytningen med Keturas son Medan (Mādān) eller Medjan (Medyān) som omskrivs i Genesis 25:1. Med-

janiterna var halvsyskon till Ismael och enligt den judiske historieskrivaren Josefus bosatte de sig i Nabataea.  

Genesis 37:28; 37:36; Dom 6:3.   
191 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, 405-8; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 446-8.    Se 

även Dionysius BarÏal§b§ A Response to The Arabs, s. 2; translation, s. 2. 
192 Chronique de Michel le Syrien vol 4, s. 405: The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 447. 
193 The Chronological Canon of Jacob of Edessa, s. 306. 
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Vi börjar med att förklara etnonymen sarq%y7 (plural av sarq%y%) som M§k%Ù7l Rabb% hävdar 

ska härledas från Sara, men araberna själva anser sig inte vara ättlingar till Sara och inte heller 

framkommer det i Bibeln eller i Koranen. BarDaisan194 (d. 222) är förmodligen den förste sy-

rian som i sin bok Ke
´%8% de-n%m©s7 d-a´raww%´% (Boken om ländernas lagar) beskriver olika 

folks traditioner och nämner då carbāy7, ³ayyāy7 och sarqāy7, som skilda folk. Kyrkohistori-

kern Sozomen (d. 450) ger oss en rimlig förklaring i sin Kyrkohistoria. Eftersom araberna var 

ättlingar till Hagar, som var en tjänarinna, så upplevde araberna detta som en skymf mot sig 

själva och för att dölja detta antog de namnet Saraken, som om de härstammade från Sara d.v.s. 

Abrahams legitima hustru.195 För att stärka det legitima sambandet med Abrahams hustru Sara 

anammade araberna även judiska traditioner såsom omskärelse, förbudet mot att äta griskött, 

och en del gick så långt att de praktiserade många judiska traditioner och riter.196 En annan åsikt 

har Euthymios (d. 473) som visserligen vill se en koppling till Sara, dock under förutsättning 

att araberna först konverterar till kristendomen, endast så kan de ses som ättlingar till Sara, och 

inte längre som hagariter eller ismaeliter.197  Johannes av Damaskus ger oss ytterligare en för-

klaring till termen vilket är att araberna kallade sig sarakener med anledning av att Hagar förd-

revs av Sara tomhänt (1 Mos 21:10) och därav namnet sarakener (ek tes Sarras keynous).198 

Namnfrågan kom senare att användas som en polemik mot araberna. Var och hur namnet sara-

kener eller sarqāy7 uppkommit kan diskuteras, men för M§k%Ù7l Rabb% verkar det vara överty-

gande att namnet etymologiskt härleds från Sara.  

 

Termen ³  ܛܝܝܐayyāyā199 som synonym till arab är den mest förekommande i medeltida syrisk 

litteratur. BarÏalibi (d. 1171) låter oss veta att ³ayyāyā kom att bli synonymt med ”arab” 

 
194 Gregorii Barhebraei, Chronicon Ecclesiasticum Tomus I. s. 45-47.  BarDaisan föddes 154 i Edessa och dog 

222 i Anium, Armenien. Han var son till Nº&Ù%m% och N#²YRM som var hedningar. Han föddes vid floden 

Daisan kring Edessa och döptes efter den, därav namnet BarDaisan.  Men idag tror man inte på denna härledningen. 

   Se även Wright, A short history of Syriac literature, s. 28-30. Bardaisan var filosof, astrolog, historieskrivare, 

teolog och hymnskrivare samt den siste gnostikern. Wright betraktar BarDaisan som den förste syrianske författa-
ren. Bardaisan reste till Armenien för att missionera, och där skall han även ha dött. Han har bl.a. skrivit Armeniens 

historia, polemik mot polyteism och Marcions dualism.  
195 The Ecclesiastical History of Sozomen, comprising a History of the Church, from A.D. 324 to 440. Translated 

from the Greek with a memoir of the author. Also The Ecclesiastical History of Philostorgius, as epitomised by 

Photius, Patriarch of Constantinopel, translated by Edward Walford, Oxford, OUP, 1855, s. 309. 
196 The Ecclesiastical History of Sozomen, s.  309. 
197 Medieval Christian Perception of Islam - A Book of Essays, London, ed. by John Victor Tolan, 1996, s. 10. 
198 Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it. A survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian 

writings on early Islam, New Jersey: The Darwin press, Inc. Princeton 1997, s. 485. 

   Se även Arabia and the Arabs, from the Bronze Age to the coming of Islam, s. 255. Termen saracen förknippas 

också med arabiskans österlänning d.v.s. ¯arqiyy§n, plundrare s%riq§n och förbund ¯irka. 
199 François Nau, Histoires d ´Ahuodemmeh et de Marouta: métropolitains jakobites de Tagrit et de l´Orient; 

Patrologia Orientalis, 3, Paris, 1909, s. 28. Nau vill se ett samband mellan ³ayyāy7 och ³ºŸāy7 som synonymer. 
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eftersom de fått namnet från en känd klan vid namn ¶ayy (³ayy%yē Ÿal ¯e
m% d

e
³ay &ad men 

qr§&e dilh©n), dock inte när och under vilka omständigheter.200 Första gången som den arabiska 

klanen ³ayyāy7 omtalas i syrisk litteratur torde vara hos BarDaisan. Han nämner i Boken om 

ländernas lagar (Ke
´%8% de-n%m©s7 d-(Ù)a´raww%´%, ³ayyāy7) tillsammans med carbāy7 och 

sarqāy7 och gör en skillnad mellan dem.201  

 

 -nām©s7 de-raqmāy7 w-(Ù)urh%y7 we-carb%y7. B7´ raqmāy7 we-b7´ Ùorh%y7  

we-b7´ carbāy7.202  

-rºm%y7 erövrade cĀr%b […] varken i ×dºm eller i cĀr%b eller i Yºn eller i 

P%r7s.203 

-och i hela landet de-³ayyāy7 och de-sarqāy7204
 

 

Hoyland anser att BarDaisan visar att folket i Mesopotamien var de första som kom i kontakt 

med  ³ayy i norra Arabien och därav namnet ³ayyāy7, som senare blev en generell benämning 

under 300-talet.205  Men Jan Retsö och Irfan Shahid är av annan uppfattning och anser att 

³ayyāyā ända in på 300-talet inte var en etablerad och en generell term, och att det inte heller är 

fråga om någon specifik folkgrupp utan en benämning på olika ökenbosättare likvärdig med 

 
   Irfan Shahid, Byzantium and the Arabs in the fourth century, Washington: Dumbarton Oaks Research Library 

and Collection 1984, s. 421, förkastar Naus tolkning och menar att syrianer generellt använde ³ayyāy7 och ej ³ºŸāy7.   

   Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads, New York: Routledged 

Curzon 2003, s. 97, hävdar att den grekiska motsvarigheten till ”arab” var ta7noi eller tai7noi som motsvarade 

³ayyāy7.      
200 Dionysios Bar Ïal§b§, A Response to the Arabs, s. 2; translation, s. 2.  

  Se även The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 669.  Bar Ïal§b§ var biskop i Amid där han även 

begravdes år 1171 i Y%lda´ ÙAl%h% kyrkan i Amid. Han kommenterade GT, NT, Aristotles men har även försvartal 

mot andra religioner och tolkningar av kristendomen som stred mot den ortodoxa.  
201 Se Retsö, The Arabs in Antiquity, s. 505-506. Även Hippolytus och Uranius nämner på 250-talet tre olika 

grupper Saraceni, Taeni och Araber. Här uppfattas Taeni som ¶ayy. 

  John Spencer, Trimingham, Christianity among the Arabs in pre-islamic times, London: Longman 1979, s. 198-

200, s. 312, sager att den grekiske geografen Plinius (d. 79) skildrar fyra arabiska folkgrupper vilka är Nabataei, 

Tamudaei, Taveni samt Arraceni som levde på den Arabiska halvön. Trimingham menar att Taveni motsvarar 

klanen ¶ayy och Arraceni som en form av Saraceni eller Saracenoi som senare blev den grekiska motsvarigheten 

till syriskans ³ayyāyā. 
202 Spicilegium Syriacum, containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara Bar Serapion, now first 

edited with an English translation and notes, by the Rev. William Cureton, London, 1855. English text. s. 21; 

Syriac text s.15.      

   Enligt Trimingham, Christianity among the Arabs in pre-islamic times, s. 150, är det inte förrän år 363 då per-

serna erövrade regionen från romarna som den kallades B7´ carbāy7, p.g.a. arabernas mångfald i regionen.  
203 Spicilegium Syriacum, English text s. 30; Syriac text s. 19.  
204 Ibid, English and greec text s. 24; Syriac text s. 16.  
205 Hoyland, Arabia and the Arabs, from the bronze age to the coming of Islam, s. 235. 
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romarnas användning av saracen.206 Enligt Shahid finns heller inga belägg på att klanen ³ayyāy7 

under 300-talet förflyttat sig från norra Arabien till dagens Syrien och Irak.207 I syrisk litteratur 

är det inte förrän under tidigt 400-tal som man kan urskilja en tendens till användning av 

³ayyāyā i större utsträckning om araberna i Syrien och Irak, och även tecken på att termen grad-

vis ersatt ”arab” något som Retsö kallar en standardisering. Under 400-talet kan man se flera 

olika oberoende källor använda ³ayyāyā, istället för ”arab”. Under den tredje östsyrianska sy-

noden som hölls år 424 under ledning av katolikos Dady7¯ºŸ i Marka8´% d
e
-³ayyāy7 ser man 

bland de närvarande biskoparna ²emŸºn som representerar #irt% de
-³ayyāy7 d.v.s. de arabiska 

lakhmiderna i Hira.
208

 Vid synoden i Efesus, som hölls år 449, nämns en biskop vid namn Aux-

ilaos som representant för de underkuvade araberna, ÙUksilawºs de
-³ayyāy7 me

¯a
c
b

e
17, och i en 

annan passage skildras ³ayyāy7 barbe
r%y7 d.v.s. hedniska araber.209 Under påföljande synod 

som sammankallades år 451 i Chalkedon finner man att kristna ³ayyāy7 etablerat sig kring Da-

maskus eftersom de representeras av två biskopar vid namn Eustathios de-³ayyāy7 samt 

Y©&ann%n de-³ayyāy7 från ungefär samma region.210 Vidare kan också nämnas att teologen och 

poeten Isaak211 av Antiokia (d. ca 460) vid enstaka tillfällen nämner ³ayyāyā i sin poesi, dock 

menar Retsö att det snarare har en poetisk klang än förankring med verkligheten.212  

 

Å ena sidan fångades de av raqq%17 (mimare), å andra sidan tillfångatogs de av 

 ³ayyāy7.213  

 

Då man närmar sig slutet av 400-talet finner man att termen ³ayyāy7 etablerat sig. Josua Styliten 

(d. 507) som skildrar de romersk-persiska krigen är konsekvent med benämningen på araberna 

 
206 Retsö, The Arabs in Antiquity, s. 519-20; Shahid, Byzantium and the Arabs in the fourth century, s. 421. 
207 Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, s. 127.  
208 Synodicon Orientale, Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens, publieé traduite et annoté par J. 

B. Chabot, Paris, 1902, s. 43. 
209 Akten der ephesinischen Synode vom  Jahre 449, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1917, s. 9, 58.  
210 Die Syrischen Kanones der Synoden von Nicaea bis Chalcedon, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1908. 

s. 134.  
211 Wright, s. 52-53. Några av Isaaks hymner har historiskt värde, bl.a. nämns förstörelsen av Beth Hur som år 457 

ödelades av araberna. Ett annat tema i hans hymner är polemiska angrepp mot Nestorius och Eutyches.  
212 Retsö, The Arabs in Antiquity s. 519. 
213 S. Isaaci Antiocheni, doctoris syrorum opera omnia, ed. Gustav Bickell, pars I, Giessen, 1873, s. 230. 

   Se även Acta Martyrum et sanctorum IV, ed. Paul Bedjan, Lipsiae: Otto Harrassowitz 1894, s. 546, 555, 604. I 

vita Simon Styliten (d. 459) används ³ayyāyā om en som söker efter helgonet för att bli kristen, men även ³ayyāyā 

om krigare. ”några ³ayyāy7 från långt bort” […] ”och ingen bland ³ayyāy7 soldaterna skadade dem” […] ”Ibland 

hände det att någon stor båt kom ner från ÙArabiya från det höga landet” 
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i två olika regioner och skildrar dem som ³ayyāy7 de-p©rsāy7214 respektive ³ayyāy7 de-

r(h)©m%y7215, men om landet föredrar han benämningen ÙArabiya (ܐܪܒܝܐ).216  

 

³ayyāy7 d7n de-p©rs%y7 […] ³ayyāy7 d
e
-b7´ r(h)©m%y7 d

e
-me´q

e
r7n d

e
-b7´ 

ta
cl%b%

217  

 

Hos M§k%Ù7l Rabb%s, krönikören till X1234 och BarÙE8r%y% finner man att termerna ³ayyāy7 

och arabāy7 är utbytbara och ibland används de parallellt, vilket kan förklaras med arabernas 

snabba och lyckade erövringar. Anledningen till att arabāy7/arbāy7 får allt mer utrymme för-

klarar Retsö med att termen arabāy7/arbāy7 eller ”araber” under de två första århundradena av 

islam kom att bli politiskt laddad.218  

 

 
214 Araberna i denna region tillhörde klanen Banu Lakhm. Klanens storhetstid varade från 300-talets början till 

602. Från 400-talet var de utspridda i norra Syrien, Palestina och Irak. Deras kärnområde blev södra Irak med al-

Hira som huvudstad som grundades av cAmr ibn cAdi (268-295). Den andre lakhmidiske kungen Imru al-Qays II 

(368-390) hade konverterat till kristendomen, men endast den siste lakhmidiske kungen, al-Nucm%n visade öppet 

sin theodorianska (östsyrianska) tro som accepterades av sassaniderna eftersom de var i konflikt med den chalcedo-

niska kristologin. Al-#§ra blev en tillflykt för många förföljda kristna och staden blomstrade med kyrkor och 

kloster för östsyrianer. Det kom även att fungera som en viktig transmission av kristendomen till araberna i söder. 

Staden var även en viktig metropol med kulturellt inslag. T.ex. var det där som den arabiska skriften och skrivandet 

utvecklades. Lakhmiderna var också framgångsrika i krig och kontrollerade norra Arabien, samt besegrade drott-

ning Zenobia av Palmyra och var även i ständigt krig med ghassaniderna i Syrien. I synnerhet från 400-talet och 

framåt finns det dokumenterat om dem i syrisk litteratur i vilka kungar som al-Nucm%n och al-Mundhir omtalas. 

År 602 underkuvas Lakhmidernas rike av ghassaniderna. Al-Nucm%n III, son till al-Mundhir IV överlämnar sig till 

den sassanidiske kungen Khusraw Parviz, men denne låter avrätta honom vilket blir slutet för den lakhmidiska 

dynastin. Efter al-Nucm%n kom al-#§ra att regeras av Iy%s ibn ‘ab§Ëa från klanen ¶ayy dock under kort tid 602-

611. Därefter blev riket en vasallstat under sassaniderna och således en sköld mot araberna i söder, ghassaniderna 
i väster och även mot bysantinerna. Se EI, vol. 5, s. 632. 
215 Ghassaniderna var en gren av klanen al-Azd som emigrerade, på 200-talet, från södra Arabien för att slutligen 

bosätta sig i Syrien. De allierade sig politiskt och militärt med Bysans och stödde dem i krigen mot perserna.  

Ghassaniderna accepterade kristendomen 490 och gick med på att betala skatt till Bysans. Trots att de kom att 

påverkas av Bysans så var det den syrianska miafysitismen som de anammade. Det var under ghassanidernas kung 

#%ri´ ibn ¤abbala som den syrianska kyrkan återhämtade sig från den bysantinske kejsaren Justinus I:s (518-527) 

förföljelse. År 540, med hjälp av kejsarinnan Theodora, tryggade #%ri´ ibn ¤abala ordinationen av två syrianska 

biskopar Theodoros och den kände Yacq©8 Burdec
%n%. #%ri´ och hans son Mundhir fortsatte beskydda kyrkan såväl 

utifrån som inifrån och lät även bygga kyrkor och kloster. Den goda välviljan öppnade dörrar för den miafysitiska 

syrianska kyrkans mission söderut mot den arabiska halvön och Na«r%n blev kristet. Följderna blev att relationerna 

med Bysans blev spända vilket ledde till att kejsar Tiberius år 580 lät arrestera kung Mundhir. Dock var det per-

serna som år 613-14 gjorde slut på ghassanidernas rike. Då muslimerna erövrade Syrien splittrades ghassaniderna, 

en del bosatte sig i Anatolien, andra accepterade islam och andra förblev kristna och stannade kvar i Syrien. Se EI, 

vol. 2, C-G, ss. 1020-21.   
216 The Chronicle of Joshua the Stylite, s. 54, 71. 
217 Ibid, s. 54. Se även s. 60, 64 och 70. 
218 Retsö, The Arabs in Antiquity, s. 13-93, 99-100.  
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De många etnonymen kan ibland kännas förvirrande och det gäller även namnet på språket som 

man finner med skiftande former. Beträffande språket ”arabiska” kan ³ayyāyā, Ùarbāyā och 

sarqāyā, vara både adjektiv och substantiv, vilket framgår av följande exempel:  

  

-att översätta böcker från y%wn%y% till sºry%y% och från sºry%y% till sarq%y%.219 

 -ett Ùarbāyā och ett p©rsāy% manuskript.220 

-den översattes från Ùarabāy7 böcker, som var skrivna i Assyrien och Babylo-

nien.221 

    -patriarken Y©&annºn skulle översätta Evangeliet från suryāy% till ³ayyāy%.222 

 

Substantivet kan få suffixet -º´%223, som dock också kan stå för ett kollektiv av någonting, t.ex. 

religionen islam. Men i detta exempel är det fråga om språket arabiska. 

 

  han ropade på ³ayyāyº´% 224   

Ytterligare en funktion är adverb, genom att adjektivets/substantivets ändelse - y% försvinner 

och ersätts av suffixet -§´, t.ex. ÙarbāÙ§´ och ³ayyāyāÙ§´ (på arabiska) som kan jämföras med 

suryāÙ§´ (på syriska) eller yawnāÙ§´ (på grekiska).225  

 

 på p©rsāyÙi´ och ÙarbāyÙi´.226 

 

Då man talar om språket är ³ayyāyº´% ett substantiv. Men till skillnad från adverbet ÙarbāyÙi´ 

och ³ayyāyāÙ§´, som direkt anspelar på språket arabiska, så har ³ayyāyº´% inte direkt koppling 

till språket arabiska. Enligt Payne Smith är ³ayyāyº´% ett substantiv med en vidare innebörd, 

och följaktligen kan det betyda ”språket arabiska”, ”religionen islam” och det ”arabiska folket”.  

 
219 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 162. 
220 Ibid, s. 249. 
221 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 603; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 637. 
222 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 263. 
223 Takamitsu Muraoka, Classical Syriac, A Basic Grammar with a Chrestomathy, Wiesbaden: Harrossowitz 2005, 

s. 32.   
224 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 485. 
225 Muraoka, Classical Syriac, s. 40. Andra ändelser av adverb är  -ya´ och -º´  t.ex. qadm%ya´ och tl§´%yº´. 
226 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 125. 
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Då man talar om ”islam” så finner vi hos BarcE8r%y% formerna mahgerº´%, ma¯lemānº´% och 

³ayyāyº´%.227 Vi börjar med att studera mahgerº´%, prefixet -m, markerar nomen (substantiv, 

adjektiv och particip), och feminin ändelsen -º´% (för abstrakta). Mahgerº´% är avlett från verbet 

Ùahgar228 (att konvertera) till islam. Från Ùahgar kan man med prefixet m§m skapa participet 

mahgar, från vilken man kan bilda adjektivet mahger%y%, ”muslim” och även substantivet ma-

hgerº´%, ”islam”.  

 

-ŸUmar sade: Även om du är mer värdig än honom i kungadöme, så är du likvärdig 

honom endast i mahgerº´%.229 

   

Vad gäller ma¯lemānº´% (islam, tradition) så liknar det mahgerº´% på så vis att det också avleds 

från kausativa verbet Ùa¯lem (fullborda, skapa fred, överlämna, ge upp, konvertera till islam), 

som i sin tur är avledd från roten ¯elem.230  

 

-att han vänt sitt ansikte från sin fars onda stigar och istället gick i ma¯lemānº´% 

vägar.231 

 

Beteckningen ³ayyāyº´% d.v.s. ”islam”, är i motsats till ma¯lemānº´% och mahgerº´% inte avlett 

från ett verb utan från substantivet ³ayyāyā. Det kan jämföras med sarq%y% och Ù§¯m%Ÿlāy%. 

 

 -Persien blomstrade i ³ayyāyº´% […].232
 

 

Även substantivet ”muslim” har varierande synonymer och olika författare utrycker sig på olika 

sätt. De mest frekventa formerna i syrisk medeltida litteratur är ma¯lemānā (arabiskt låneord), 

h%g%r%y7, mahger%y7, ³ayyāy7 och sarqāyā.233 För termen ma¯lemān7
234 får man inte någon 

 
227Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 131, 199, 426; Payne Smith ger även sarqāyº´% och Ù§¯maŸlāyº´%. 
228 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 112. ”Då #a«ğ%« plundrade ³ayyāy7 ledare utan barmhärtighet, 

skickades Muhammed och lät hämta Mawced, ledare för ³ayyāy7 taŸl%bāy7 och lät tvinga honom de-nahgar (kon-

vertera)”; s. 145. ”Då han hade varit i två år i ³ayyāy7 lägret och ingen av rº(h)may7 kom till honom, så Ùahgar 

han genom Abu-Is&%q.” 
229 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 131. 
230 J. Payne Smith, A Compendious Syriac dictionary; se även Hassano Bar Bahlule, Lexicum Syriacum.  
231 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 426. 
232 Ibid, s. 218. Se även 199, 229, 304, 556, 562. 
233 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 132, 138, 146, 148, 162. 
234 Chronique de Michel le Syrien, s. 408. 
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förklaring av krönikörerna, däremot har BarÏal§b§ insikt i ordets betydelse. Han skriver att ”de 

kallar sig muslimer” (q%rēn lenaf¯%´h©n ma¯lemān7) och förklarar dess betydelse med ”en som 

underkastar sig Gud” (me´pa¯¯aq man da¯lēm naf¯ē l-Ùal%h%), och att namnet ”islam” är taget 

från ”fred” (wa-¯m% lam dema¯lm%nº´% men ¯l%m% nes§8), d.v.s. att ”islam” deriveras från 

”fred”.235 Följaktligen motsvarar syriskans ma¯lemān7 arabiskans muslimºn, medan 

ma¯lemānº´% svarar mot isl%m236  vars rot är ²LM i syriska respektive SLM i arabiska. Trots 

att krönikörerna har insikt i att ma¯lemān7 och ma¯lemānº´% är de korrekta benämningarna på 

muslimer respektive islam, så används de inte i den omfattning man kunde förvänta sig av 

Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarÙE8r%y%.    

 

Den förmodligen första hänvisningen till ”muslim” i syriska texter är från en epistel av den 

östsyrianske katolikos I¯o
cya8 III (d. 659) i vilket han skriver ³ayy%y7 mehagger7 d.v.s. ”mus-

limska araber” och nämner mehagger7 vid ett antal tillfällen.237 Hoyland förklarar att mehagger7 

på grekiska motsvarar magaritai, på arabiska muh%«ir238, vilket är den benämning som araberna 

använde på alla officiella dokument under det första århundradet av islam.239 Det kan ligga en 

poäng i det Hoyland säger eftersom Pseudo-Dionysios är den ende som i sin introduktion an-

vänder mehagger%yē för att mena muslim, men sedan konsekvent övergår till ³ayy%yē.240 Enligt 

Retsö  användes hi«ra241, av araberna och associerades med ”muslim” och även ”arab” under 

första århundradet av islam.242 Det kan förklara varför användningen av h%g%r%y7, liksom ma-

hger%y7/mehagger7, i syriska manuskript från 600–700-talet är mer frekvent. Men om det finns 

ett etymologiskt samband mellan arabiskans muh%«ir och syriskans mehagger7 respektive hi«ra 

och h%g%r%y7 är en fråga. För Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%s, Krönika till 1234 och 

BarÙE8r%y% är det troligt att de uppfattar de olika benämningarna mahgerº´%, h%g%r%y7, mah-

ger%y7, mehagger7 och mehager%y7 som en avledning från roten HGR med koppling till 

 
235 Dionysios Bar Ïal§b§, A Response to the Arabs, s. 4, 104; translation, s. 4, 96.  
236 Dess egentliga mening isl%m i arabisk kontext är underkastelse till guds vilja. Sura 3:19 ”För Gud är religionen 

underkastelse (al-Ùisl%m)”. Det är ett tillstånd som en person valt i förhållande till Allah. Se EI, vol. 4 IRAN-KHA, 

s.171-77. 
237 Hoyland, Seeing Islam as others saw it, s. 179-180.  
238 Termen muh%«ir (plural muh%«irºn) är avlett från hi«ra (emigration), som i sin tur är från roten ha«ara. Termen 

anspelar på de muslimer som migrerade år 622 från Mecka till Medina för att undkomma qurayshiterna. Innebör-

den är dels byta bosättning men även avsluta en vänskap. EI, vol. 7 MIF-NAZ, s. 356.  
239 Hoyland, Seeing Islam as others saw it, s. 179-180.  
240 Chronicon Pseudo Dionysianum, del 2, s. 146. 
241 Stamform I ha«ara betyder att man utesluter någon från en vänskaplig relation. Stamform III h%«ara innebär 

att man avslutar en ömsesidig vänskap. Se EI, vol. 3, H-IRAM, s. 366. 
242 Retsö, The Arabs in Antiquity, s. 69-78. 
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tjänstekvinnan H%g%r, Abrahams andra hustru. Kanske har man behållit dem för att betona ara-

bernas utanförskap som kom att bli ett inslag i polemiken mot muslimerna.   

 

Ytterligare en term att kommentera är a&n7p(w), (från &ann7p), som i dess egentliga betydelse 

betyder att konvertera till hedendom, &anp% ”hedning” och &anp©´% ”hedendom”. Vi kan se att 

termen förknippas antingen med islam, hedendom eller något annat för oss okänt.  

 

-därefter begav sig M%r Gabriy7l till hedningarnas kalif (kal§pah de-&anp7
243) som 

var cUmar bar Kha³³%b 244 

 

Termen har troligtvis ingen anknytning till islam, eftersom islam är en strikt monoteistisk re-

ligion. Att en del skrivare föredrog att använda termen kan diskuteras, men faktum är att man 

gjorde skillnad mellan &anp% d.v.s. hedning och muslim. Pseudo-Dionysios skildrar hur kristna 

konverterar och säger att ”dörren till hedendomen öppnades för dem” (Ùe´peta&(w) le-h©n tarÿ% 

l
e
-w%´ &anpº´%) och på så vis ökade konvertiter (syr. k%pºr7 förnekare, ar. kuff%r245) till islam, 

men sen väljer han ”konverterar till islam” (mehagger§n).246 Av någon anledning använder 

M§k%Ù7l Rabb% både ”konverterar till islam” (mahgar) och ”konverterar till hedendomen” 

(a&n7p(w)), som visas i nedan passage:  

 

-han stiftade en lag om att varje kristen som konverterar till islam (de-mahgar) 

inte längre skulle betala skatt (kesep r7¯%) och många övergick till hedendomen 

(a&n7p(w)).247  

 

 
243 Arabiskans &an§f har ingen direkt koppling med syriskan &anp%, dock kan det finnas etymologiskt samband. 

Termen &an§f används speciellt om Abraham som en troende med sanna monoteistisk religion och är i kontrast till 

mu¯rikºn som betyder avgudadyrkare. EI 3, IRAM, s. 165.  

  Se även Peshitta Matt 18:17 ”Vill han inte lyssna på församlingen (c
7(d)t%) heller, betrakta honom då som en 

hedning (&anp%) eller en tulldrivare.” 
244 Se Un Colloque du Patriarche Jean avec l´emir des Agaréens et fait divers des années 712 à 716, ed. et tr. 

François Nau, 1915, s. 274-79. 
245 Termen k%fir i singular och kuff%r eller k%firºn i plural användes första gången på de Meckabor som avvisade 

profeten. Arabiskans k%fir kan betyda otacksam mot Gud, men även hedning. Senare under de första decenierna 

av islam så diskuterades hur en muslim kunde uppfattas som k%fir med anledning av sina synder, och följaktligen 

kunde dessa två termer uppfattas som identiska. Se EI vol. 4, IRAN-KHA, s. 407-9.  

 Enligt Hassan Bar Bahlºl betyder syriskans kepar förneka och motsvarar ankara på arabiska. Se även Peshitta:  

Matt 26: 34 “Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat (tekpºr) mig tre gånger. ”; Matt 26: 70 ”Men 

han förnekade (kepar) det inför alla”.  
246 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 385-90; The Chronicle of Zuqnin, s. 321-30. 
247 Chronique de Michel le Syrien, s. 456; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 494. 
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BarÙE8r%y% beskriver, i sin kyrkokanon Hod%y% (Nomocanon) de icke-troende (l% mehaymen7) 

och visar där en explicit skillnad mellan hedning och muslim. Han ställer icke-troenden d.v.s. 

l% mehaymen7 mot syrianerna som är tr§Ëay ¯ub&% d.v.s. ortodoxa och således troenden d.v.s.  

mehaymen7.  

 

-&anp7 (hedningar), meg©¯7 (zoroastrier), (y)ºd%y7 (yudar) och sar
e
q%y7 (musli-

mer) 248   

 

Likaledes visar lexikografen Hassan Bar Bahlul (d. 970-talet) tydligt att termerna &anp% och 

&anp©´% inte har någon koppling till islam och muslim, och översätter &anp% ”avgudadyrkan” 

(syr. p©ll&ay petakr7, ar. al-wa´ani) och &anp©´% ”hedendom” (syr. p©ll&%n% de-petakr7, ar. al-

«ahiliyya).249  Det visar att termen &anp©´% inte var allmänt vedertaget i medeltida syriska tex-

ter. Vi kan konstatera att varken Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och 

BarcE8r%y% uppfattade termen som synonym med muslim eller islam. De syrianska skrivarna 

var väl medvetna om vilka araberna var, hur de benämndes som folk, vilken religion de hade 

och vad deras språk kallades. Men frågan kvarstår varför de skrev på detta vis?   

 

Med islams ankomst kom araberna att introducera ett nytt kalendersystem som araberna kallar 

Hi«ra, som börjar med år 622 vilket är det år då Muhammed och hans anhängare av den mäktiga 

klanen Quray¯ tvingades att emigrera från Mecka till Yatrib (Medina). Före islam var det 

”seleukidisk” tideräkningen som generellt gällde hos syrianer.  De syrianska krönikörerna är 

införstådda med den muslimska tideräkningen. BarÙE8r%y% kallar den meny%n% da-¯nayh©n 

sahr%n%yt% d.v.s. att ”deras tideräkning är enligt månkalendern”.250 Pseudo-Dionysios kallar 

den ”enligt mhagger%y7/mahger%y 7”, men använder den inte parallellt utan håller konsekvent 

fast vid seleukidisk tideräkning.251 Det torde vara så att under Pseudo-Dionysios tid d.v.s. 700-

talet, hade den muslimska tideräkningen ännu inte fått fäste bland de kristna skrivarna eller så 

föredrog man den ”kristna” tideräkningen.  

 

 
248 [Bar cEbroyo] Nomocanon of Bar-Hebraeus, Bar Hebraeus verlag, Glane/Losser, 1986, s. 70-81. 
249 Hassan Bar Bahlul, del 1, s. 296, 764. Se även arem%y% med betydelsen hedning. 
250 Gregorii, Barhebraei Chronicon Syriacum, s. 95.  
251 Chronicon Pseudo Dionysianum, del 2, ss. 145-6; The Chronicle of Zuqnin, ss. 138-9. 
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Härifrån och fram till detta år som vi idag är i, som är år 1086 enligt Alexander 

era och år 158 enligt mahger%y7.252  

 

Under M§k%Ù7l Rabb%s, krönikören till Krönika till 1234 och BarÙE8r%y%s levnadstid så härskar 

islam över hela norra Afrika, hela Mellanöstern och det persiska riket. Det arabiska riket har 

fått fäste och blivit erkänt som ett mäktigt imperium, likställt med Bysans. Det rådande politiska 

läget i regionen är en anledning till att man nu väljer att ange ibland parallella tideräkningar, 

d.v.s. både seleukidisk och muslimsk, och i enstaka passager även kristen253 kalender. En annan 

anledning till parallella kalendersystem är att försäkra sig om att vara korrekt i tidsåtergiv-

ning.254 Den muslimska tideräkningen får sin kulmen och blir vanligt förekommande under 

perioden 1200-talet till 1800-talet.255 Under denna period används Hi«ra som flitigast till skill-

nad mot 600- och 700-talet, där de daterade manuskript som följer muslimsk tideräkning är 

färre.256 Det kan förklara varför Pseudo-Dionysios systematiskt föredrar seleukidisk tideräk-

ning, medan M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till X1234 och BarcE8r%y% gärna använder parallella 

tideräkningar. Krönikörerna, förutom Pseudo-Dionysios, utrycker sig på olika sätt genom att 

kalla denna tideräkning enligt h%gr%y7, ³ayyāy7 och Ùarbāy7.  

  

 -år 932 (AG) erövrar ³ayyāy7 Palestina och ända till den stora floden  

 Eufrat.257  

 -år 938 (AG) dog Muhammed, malk% de-³ayyāy7 d.v.s. deras ne
8§yy%...258 

 och hans huvud stacks med ett spjut år 198 enligt h%gr%y7.259 

 -år 965 enligt yawnāy7 och 13 enligt Qus³ºs och 17 enligt ³ayyāy7260 

 -år 1088 enligt grekerna som är år 131 enligt Ùarbāy7 rike vilka är ³ayyāy7261
 

 
252 Chronicon Pseudo Dionysianum, del 2, s. 146; The Chronicle of Zuqnin, s. 138. Pseudo-Dionysios använder 

mahger%y7 endast i sin introduktion! 
253 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 721; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 719.  M§k%Ù7l 

Rabb%nämner följande kalendersystem 1491 enligt greker, 1181 enligt Kristus, 558 enligt araber (³ayyāy7), 119 

enligt turkar och år 6660 enligt Adam.  
254J. J. von Ginkel m.fl., Redefining Christian identity, Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of 

Islam, Leuven: Peeters 2005, s. 280.  
255 Ibid, s. 276.  
256 Ibid. 
257 Chronicon Pseudo Dionysianum, del 2, s. 149; The Chronicle of Zuqnin, s. 141. Pseudo-Dionysios anger endast 

seleukidisk tideräkning, trots att han är välmedveten om den muslimska tideräkningen.   
258 Chronicon Pseudo Dionysianum, del 2, s. 150; The Chronicle of Zuqnin, s. 142. 
259 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 138, 145.  
260 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s.  274.  
261 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 478; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 517. M§k%Ù7l 

Rabb% använder parallella kalendersystem och tillägger ibland enligt Adam och även Kristus. 



 53 

Förutom dessa ger Sebastian Brock också alternativet i¯m%
c
l%y7 d.v.s. ismaeliter i syriska ma-

nuskript från 700-talet, dock är denna variant att betrakta som mycket ovanlig.262 Vad beträffar 

Ùarbāy% (ܐܪܒܝܐ) så lyfts den fram mer hos Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till 

X1234 och BarÙE8r%y% och används, förutom för att ange tideräkning, också för att skildra ara-

berna som ett folk och om språket arabiska. Som Retsö skriver fick denna term Ùarbāy% (ܐܪܒܝܐ), 

d.v.s. ”arab”, en politisk nyans som många började använda. BarÏal§b§ visar det tydligt när han 

skriver om folket och då använder han termen ”arab” t.ex. luqbal Ÿamm% d-(Ù)ar%b%yē eller 

me³³ºl Ÿamm% d-(Ù)ar%b%yē, men då han diskuterar muslimer så är det systematiskt etnonymen  

³ayyāy7 som han använder.263   

 

 

5.4 Arabernas ankomst –Erövringen     

     

Frågan här är hur syrianerna skildrade arabernas erövring av Syrien. Var det så att syrianerna 

välkomnade araberna som befriade dem från det chalkedoniska oket, eller gjorde de motstånd 

mot araberna, eller ingetdera, eftersom de inte hade något val?  Då det gäller syrianernas skild-

ring av den arabiska erövringen menar Robert Hoyland att den i traditionell mening framställs 

arabvänlig och som en frälsning från chalkedonernas förtryck, men en del texter har annat att 

berätta och de arabiska källorna som visar att inget motstånd gjordes inte nödvändigtvis behöver 

tolkas som ett välkomnande.264 Beträffande syrianerna så kan man urskilja passager som re-

flekterar deras reaktion på islams ankomst, men som inte kan tolkas som ett välkomnande eller 

arabvänligt. För att få insikt i hur erövringen framställdes måste vi gå till två tidiga syriska 

texter, samtida med den arabiska erövringen. Även om den första, som är från 637, är 25 rader 

och fragmentarisk så visar den ändå en bild av hur erövringen gick till. 

 

och i januari fick de löfte om sina liv (¯eqal melle
´% le-&ayyayh©n) [...] (folket i) 

Emesa och många byar ödelades med dödande p.g.a. […] Mu&ammad och ett stort 

antal av folket blev dödade [...] och vi såg överallt [...] romarna flydde från Da-

maskus omnejd 265 

 

 
262 J. J. von Ginkel m.fl., Redefining Christian identity, s. 277-78.    
263 Dionysios Bar Ïal§b§, s. 1; translation, s. 1-2.  
264 Hoyland, Seeing Islam as others saw it., s.  23-4.   
265 Chronica Minora, del 2, s. 74-75.  
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Erövringen skildras som kraftfull och framgångsrik, vars nyckelord ”löfte om sina liv”, ”vi 

såg”, ”de flydde” och ”många blev dödade” anknyts till de kristnas öde. Enligt Andrew Palmer 

är det troligt att personen som skrev notisen levde under själva erövrandet eftersom han säger 

”vi såg”.266 Texten är förvisso fragmentarisk, men ändå får vi det essentiella, vilket är en bild 

av hur erövringen gick till. Man kan även notera att författaren refererar till Muhammed, som 

anspelning på de muslimska arabernas profet.  

 

Den andra passagen är hämtad ur en krönika som är daterad till cirka 640 och går under titeln 

Krönikan till 640 och som är bättre bevarad och återger blandade kyrkliga och världsliga hän-

delser samt naturfenomen.  

 

Araberna invaderade hela Syrien och begav sig vidare till Persien och erövrade 

det. Araberna besteg Mardin bergen och dödade där många munkar i (klostren) 

Qedar och Ben%´%. Där dog den välsignade mannen Simon, dörrvakten till Qedar, 

bror till prästen Tomas.267  

 

Krönikören skildrar, i korthet, den arabiska erövringen av Palestina, Syrien och Persien.268 Han 

har lagt vikt vid händelser som berör kristna syrianer. Det är en anledning till att han berättar 

om dödandet av syrianska munkar i Mardin bergen, men också om kristna som dödades i Pa-

lestina.  Michael Philip Penn anser att de syrianska skrivarna på så vis uttrycke sina reaktioner 

som en respons på arabernas politiska och religiösa utmaningar i samband med erövringen och 

dess följder.269 Responsen här är dokumentation av den regionala historien som berörde syria-

nerna, vilka passagerna ovan visar. Men vi skall inte dra någon förhastad slutsats i tro att dessa 

passager visar hela verkligheten, de utgör en del av erövringens begynnelsefas i ett krigstill-

stånd. Vi skall vara medvetna om att vid krig är dödande och ödeläggelse naturliga processer 

och som ofta går inte att undvika.  

 

 
266 [Andrew Palmer] The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, s. 1-4, 13-22. Redogörelsen av eröv-

ringen finns bevarad på första foliet i Matteus och Markus evangeliet från 600-talet.        
267 [Palmer], The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles, s. 19; Se även M§k%Ù7l Rabb%414, tr. 455. 
268 Ibid, s. 5-24.    
269 Penn, ”Monks, manuscripts and Muslims, Syriac textual changes in reaction to the rise of Islam”, s. 243-4.    

   Se också The Book of the Himyarites, edited and translated by Axel Moberg, Leipzig: Harrosowitz 1924. På 

sidorna 4,5, 6,7, 9, 13, 14, 16,17, 21, 23, 36, 39, 42, 43 och 49 skriver författaren MSRWQ upp och nedvänd och 

skildrar honom som z%q©p% och s%l©b% d.v.s. korsfästare. Boken skildrar kristendomens spridning under tidig 500-

talet i kungariket Himyar i Yemen. Den judiske kungen MSRWQ av Himyarriket såg kristendomen som ett hot 

varför han förföljde dem som inte konverterade till judendomen.   
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Vad beträffar Pseudo-Dionysios så visar han inga kunskaper om erövringen och därför har inget 

att berätta om det förloppet. BarÙE8r%y% är fåordig och berättar mycket kort om erövringen av 

Damaskus och av någon anledning har han valt att inte skriva om hur erövringen av staden gick 

till, trots att han hade tillgång till M§k%Ù7l Rabb%s krönika. Det vi får veta är att ŸUmar kom till 

Damaskus och gav Damaskusborna löfte (7´% leDarems©q wey(h)a8 mell
e
´% leDarems©q%y7) och 

folket i Damaskus öppnade dörren till araberna.270   

  

Vad gäller M§k%Ù7l Rabb% så uttrycker han en dramatisk skildring, uppgivenhet och bedrövelse 

över de kristnas olyckliga öde i samband med erövringen av Syrien. Varken väst- eller östsyri-

aner271 hade någonstans att fly, eftersom i väst fanns bysantinerna och i öst perserna vilka båda 

såg dem som fiender. Det politiska läget var så svårt att syrianerna var tvingade att söka stöd 

hos araberna. Passagen nedan är hämtad från M§k%Ù7l Rabb%s krönika och står i motsats till 

BarcEb%y%s skildring av erövring av Damaskus som är odramatisk, kort, och nämner inget om 

motstånd. Då ÿUmar ibn al-Kha³³%b under sitt fjärde regeringsår erövrade hela Syrien ända till 

floden Eufrat satte araberna fruktan i ”romarna”, en del flydde och många dödades.  

 

Då araberna besegrade romarna kom de till Damaskus och gav löfte (ya(h)8(w) 

melle
´%) till Damaskusborna och underkuvade (e¯taÿbad(w)) också andra städer. 

Därifrån skickade ÿUmar en styrka med Khalid och kom fram till Aleppo och An-

tiokia trakten och de dödade (awbe1(w)) många människor och ingen kunde und-

komma från dem. Hur mycket vi än berättar om grymheterna som Syrien led av, 

så kan vi inte berätta om dem på grund av deras mångfald, eftersom detta väldiga 

släktes vrede (beh%y d
e
¯a8³% rabb% d

eruªz%) var från Gud.272 

 

Den sistan meningen i citatet ovan i vilken M§k%Ù7l Rabb% framställer araberna som en vredes 

släkte och uttrycker sin frustration och uppgivenhet, ger oss anledning att fråga oss varför han 

här ropar på hjälp för att undfly araberna, men samtidigt längre fram betraktrar araberna som 

 
270 Bar Hebraeus, Chronicum Syriacum s. 101.  
271 Se Chronique de Seert i Patrologia Orientalis, (13:4), Paris, 1919, s. 580-82.”Under den tiden visade sig i 

himlen någonting liknande en lans från söder till norr och sedan vidare till öster och väster. Och så fortblev det 

under 35 nätter. Folket blev ödestagna och trodde att det var tecken på tiden för arabernas konung [...] Då bad ahl 

al-1imma att betala ğizya, vilket de beviljades och de (araberna) behandlade dem väl och ett välbefinnande kom 

till med Gud den Upphöjdes hjälp. De kristnas hjärta jublade i deras rike som Gud befäste och gav seger.” 
272 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 416; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 457. 
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befriaren.  Krigstillstånd innebär tragedi och olyckor som kan drabba alla, utan att göra skillnad 

mellan människor.      

 

Ytterligare en passage, hämtad ur krönikan X1234, förtäljer oss viktiga nyckelord i samband 

med erövringen. I den observerar vi att ÿUmar gav damaskusborna löfte (melle
´%) för deras liv, 

och de öppnade dörren för dem (wa-peta&(w) le-h©n tarc
%), och på liknande vis intog de Jeru-

salem.273 Krönikan X1234 har lite mer detaljerad skildring än M§k%Ù7l Rabb% om hur araberna 

först belägrade staden, då dess invånare inte släppte in dem, för att sedan kriga mot dem.274 

Invånarna var i underläge och kunde inte längre hålla emot vilket tvingade dem ge upp, men de 

vädjade om löften för sina liv och egendom vilket befälhavaren Khalid ibn Wal§d accepte-

rade.275  

 

Då stadens invånare insåg att det inte fanns någon räddning för dem, slutade de 

att kriga. De bad om löften (mawm%´%) av Khalid ibn Wal§d, överrenskommelse 

(te
&ºm%) och avtal (qey%m%) om sina lagar. På Khalids befallning skrevs för dem 

ett fördragsdokument (ke
´%8% da-qey%m%) med allt de ville och hur de ville ha det. 

På så vis öppnade de staden för araberna (³ayy%y7). Men från den västliga sidan 

öppnades staden med svärd då en av arabernas befälhavare (Ùam§r7) fattade mod 

och öppnade en av portarna och gick igenom den. Khalid ibn Wal§d höll fast vid 

dokumentet (ke
´%8%), avtalen (qey%m7) och löftena (mawm%´%), men krävde att de 

skulle ge skatt (madd(Ù)att%). Bland dem fanns diakonen (me
¯ame

¯%n%) Y©&annºn 

Bar Sargºn från Damaskus (Deramsºq) som var omtyckt och känd bland ara-

berna. På så vis skedde erövringen av Damaskus år 13 enligt ³ayy%y7.276 Damas-

kus invånare kom ut för att möta dem (araberna) och tog emot dem med glädje 

(&adº´%) och hurrande (&ew§&%(Ù)§´). Och (araberna) uppfyllde avtalen (qey%m%) 

och löften (¯ºd%y%).277 

 
273 Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 99-103. 
274 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 244-5; Pseudo-Dionysios saknar denna skildring samt nämner inget 

om Egyptens och Jerusalems erövring. 
275 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 245, 248.  Se även s. 249 och 254 om erövringen om Emessa och 

Jerusalem vilka båda gjorde motstånd.  
276 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 248. 
277 Chronicon ad. annum Christi 1234, del 1, s. 251.  

  Se också al-Baladhuri, vol 1, s. 187-193, i vilken han skildrar erövringen och avtalet i Damaskus. ”I Allahs, den 

medkännande, den barmhärtiges namn.  Detta är vad Khalid vill lova invånarna i Damaskus, om han går in: Han 

lovar att ge dem trygghet för sina liv, egendom och kyrkor. Deras stadsmur skall inte rivas, inte heller skall någon 
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Nyckeltermer som avtal (qey%m%), löften (mawm%´%) och skatt (madd(Ù)att%)278 användes av 

araberna som essentiella element i deras strategi i krigföring. På liknande vis underkuvades 

(Ùe¯tacbe
1a´) hela Syrien och Be´nahr§n, Qenne¯r§n, R7¯ÿayn%, Mard7 och Óm§d.279 Löften, avtal 

och skatt var en livlina för de kristna och för islam innebar det stora skatteintäkter för att finan-

siera ğih%d, det heliga kriget och förvaltningen.280 Nyckeltermerna ”fick löfte om sina liv” 

(¯eqal melle
´% le-&ayyayh©n), ”avtal” och ”skatt” var förutsättningar för att säkra trygghet. De-

kreten var förutsättningslösa avtal och följaktligen köpslog kristna om sina liv för att garanteras 

trygghet, eller konvertera till islam eller flytta till andra regioner.281 Det var på sådana premisser 

som hela Syrien, Mesopotamien och Irak erövrades.282   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
muslim vara inkvarterad i deras hus. Vidare ger vi dem pakten av Allah och av hans profet, kaliferna och ”troende” 

skydd. Så länge de betalar skatten (jizya) skall ingenting hända dem.” 

  Han skildrar i sin krönika Kit%b futº& al-buld%n (Boken om ländernas erövring) bl.a. erövringen av Damaskus 

med delvis motstånd, människor som lämnar sina hem och egendom för att fly för sina liv. 
278 Andra former: maddatt%, mÙaddatt% eller mÙaddÙatt%, kesep r7¯%, šeqlā och gez§´%. 
279 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, ss. 254-7. 
280 Gregorii Barhebraei Chronicon Syriacum, s. 376. Han skildrar då Saladin belägrade Jerusalem fann frankerna 

ingen annan utväg än att ge upp varför de vädjade om att få gå fria mot att överge Jerusalem. Saladin gick med på 

deras vädjan, men ville ha betalt för att finansiera kriget. ”Sultanen kallade på de två (frankerna) och sade till dem: 
Jag (Saladin) accepterar er vädjan, dock kan jag inte tillåta er gå fria eftersom emirerna med mig vill ha guld för 

sin möda och de många förluster i samband med kriget.” Varje man betalade 10 d§n%r7, varje kvinna 5 d§n%r7 och 

varje pojke eller flicka 2 d§n%r7. 

  Se också Al-Baladhuri, vol. 1, s. 301. Han redovisar skatteintäkter från delar av det umayyadiska riket under 
kalifen Abd al-Maliks tid: Från Jordanien 180 000 dinarer; Palestina 350 000; Damaskus 400 000; Homs med 

Qenne¯r§n och regionerna som kallas i dag al-ŸAwaËim (regionen Cilicia i nordvästra Syrien), 800 000 och enligt 

andra 700 000.    

   Se även Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An introduction to history, vol 3, s. 361-5. Han redovisar inkasserade 

skatter i abbasidiska riket: Sawad (södra Mesopotamien), 14 800 000 dirham samt 27 780 000 dirham och skörd; 

Tigris-regionen 20 800 000 dirham; Mosul med omnejd 24 000 000 dirham samt honung värde av 20 000 pund; 

Jazira med Eufrat-regionen 34 000 000 dirham; Qenne¯r§n 400 000 dinarer samt 1000 laster russin; Damaskus 

420 000 dinarer; Jordanien 96 000 dinarer; Palestina 310 000 dinarer samt 300 000 laster russin; Egypten 

1 920 000 dinarer.  
281 Al-Baladhuri, vol. 1, s.209. 
282 Jämför med Al-Baladhuri vol. 1, s. 186-9. På liknande vis skildrar al-Baladhuri erövringen av Damaskus som 

krävde våld, uppoffring, pakt och skyddsskatten.  Folket gjorde motstånd, andra lämnade sina hem, egendom, 

kyrkor och andra flydde för sina liv. 
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5.5 Arabernas ankomst -en befrielse 

 

Men araberna skildras också som frälsare från chalkedonerna.  En passage, som enligt Jan J. 

van Ginkel forskare ofta refererar till är hämtad från M§k%Ù7l Rabb%, och visar en positiv bild 

av arabernas erövring av regionen.283  

    

Heraklius tillät inte de ortodoxa träffa honom och inte heller tog han emot deras 

klagan om vandalisering av deras kyrkor. Det är därför som hämndens Gud –han 

som ensam härskar över allt, störtar riken som han vill och ger till dem han vill, 

och låter resa upp den minsta bland människor, –när han beskådade romarnas 

ondska (&arm©´%) de som varje gång de hade makten plundrade hänsynslöst våra 

kyrkor och kloster samt utan nåd dömde oss, lät han hämta från landet i söder 

Ismaels söner så att han genom deras hand lät oss få frälsning (porq%n%) från 

romarna. Vi blev gynnade trots att katedralerna togs ifrån oss och gavs till chal-

kedonerna som de behöll. Då araberna underkuvade städerna, så gav de till varje 

samfund en kyrka som de fann där. Vid den tiden förlorade vi den stora kyrkan i 

Edessa och den i Harran. Men det var ingen obetydlig fördel (law be
Ë§r%Ù§´ §´ar-

nan) att vi befriades (e´&arrarnan) från romarnas grymhet, deras ondska, vrede 

och bittra avsky mot oss och befann oss i frid (naw&%).284    

 

För syrianerna innebar arabernas ankomst en befrielse från de tyranniska chalkedonernas för-

tryck, något man hoppats på; araberna gav syrianerna viss självständighet och trygghet i deras 

rike, och allt skedde alltså enligt Guds vilja. Passagen skildrar den politiska situationen för de 

kristna i samband med erövringen av Syrien.285  Men enligt Robert Hoylands uppfattning om 

 
283 [E Grypeou m.fl.], The encounter of Eastern Christianity with early Islam, s. 171. 
284 Chronique de Michel le Syrien, s. 410; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great) s. 452; se även  

   Se även Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 251-3. För att kopterna skulle befrias från romarnas förtryck 

(ne´&arr©n men ¯uÿb%1a marr§r% de-r©m%y7 haw de-l% ¯%bbeq (h)w% l
e
-h©n d

e-nettn§&ºn men r
edufy% de-ÿal Ùafay 

haym%n©´h©n) villkorade den koptiske patriarken Benyamen överlämningen av Egypten till araberna med att kop-

terna fick överta alla kyrkor, vilket accepterades av cUmar ibn cAË, befälhavaren för de arabiska styrkorna. För att 

inte kopterna också skulle dödas i samband med den arabiska invasionen så befallde patriarken att alla skulle 

omskäras (ne´gazr©n) för att kännas igen så att det blev ett tecken (Ù%´%) så inget skulle hända dem. Chalkedonerna 

saknade all empati för kopterna så att de t.o.m. under gudstjänst (da-8-ÿedd%n% de-qurb%n%) kunde gå in i kyrkan 

och kasta nattvarden och trampa på den (ÿ%l§n ÿal Ù%rtºd%ksº we-Ù%¯d§n (h)waw le-rÙ%z7 wa-md§¯§n le-h©n). Genom 

arabernas erövring blev det slut på chalkedonernas förtryck och överhöghet.  
285 Enligt Hoyland, Seeing Islam as others saw it, har M§k%Ù7l Rabb% och krönikören till X1234 gemensam källa 

för perioden 582-845 som är Tel-Ma&r7s Krönika, s. 416-9. 

  Al-Baladhuri, vol. I, s. 210-1. Al-Baladhuri visar, under erövringsfasen, att icke chalkedoner i flertalet städer i 

Syrien välkomnade araberna och föredrog de muslimska makhavarna istället för chalkedonerna.  
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”befrielsen”, så menar han att det inte behöver betyda ett välkomnande, utan att det var ofta 

fråga om uppgivenhet och ett rop på hjälp.286 Vidare hävdar Hoyland att man skall ta denna 

vänliga skildring med viss försiktighet, eftersom också monofysiterna visade inställsamhet mot 

araberna i syfte få sina privilegier, något som östsyrianer också gjort under sasaniderna.287 

Hoyland menar att meningen med att man skildrade araberna vänligt och välkomnande var att 

skapa goda relationer för att trygga sin grupp.288 Det kan ligga en poäng i det Hoyland framläg-

ger om goda relationer, eftersom syrianer inte hade någonstans att fly till och därför köpslog de 

om att betala skyddsskatten och få trygghet av araberna.  s 

 

Då måste vi fråga oss varför M§k%Ù7l Rabb% och krönikören till X1234 använde termer som 

”frälsning” (porq%n%) och ”befriades” (e´&arrarnan) om det inte fanns fog för det, detta till 

skillnad från Pseudo-Dionysios som saknar kunskap och av någon anledning inte framställer 

araberna som befriare, och BarÙE8r%y% som förhåller sig neutral.  Här är X1234 mer intressant 

att studera och speciell på så vis att de ondskefulla romarna ställs mot frälsarna araberna, vilket 

även de tidiga texterna som nämnts ovan skildrar.  Krönikören till X1234 är angelägen om att 

lyfta fram det positiva med arabenras ankomst och betonar det mer än Pseudo-Dionysios, 

M§k%Ù7l Rabb%s och BarÙE8r%y%. För den anonyme krönikören till X1234 var arabernas ankomst 

som en förtjänad frälsning (Ùe´taggar lan porq%n%) och att de blev räddade (Ùe¯tawza8nan) från 

det tyranniska ”romerska” riket (malk©´% ³er©n§´% de-r©m%y7).289   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
286 Hoyland, Seeing Islam as others saw it, s. 23-4.  
287 Ibid., s. 179-82.  Se även I¯©y(h)a8 III patriarcha, Liber Espistularum, ed. Rubens Duval, (CSCO SS series 

secunda – tomus LXIV), Parisiis 1904, s. 97, 251. Se epistel 14 och 48 av den östsyrianske katolikos Ye¯ºŸ-y(h)a8 

III (d. 659). Den första episteln ger en fördelaktig medan den senare ger en fientlig skildring.  

   ”Även dessa araber (³ayy%y7) som Gud nu har gett makten (¯ul³%n%) över världen (ÿ%lm%) är med oss (lew%´an) 

som ni vet. De är inte motståndare till kristendomen, utan respekterar också vår religion och högaktar våra präster 

och vår Herres helgon och bistår kyrkor och kloster.”   
288 Hoyland, Seeing Islam as others saw it, s. 182. 
289 Chronicon ad annum Christi 1234 del 1, s. 237.   
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5.6 Arabernas ankomst -en universell markering 

 

Redan under erövringens begynnelse, d.v.s. under cUmars tid i Jerusalem, befallde han att 

bygga en moské på platsen för Solomos tempel (wa-pqa1 de-ne´ben7 be-dukka´ hayke
l%h da-

¯lemºn masgadt% Ùawk7´ b7(y)´Ë
elº´% le³ayy%y7).290 Erövringen eller missionen var för musli-

merna en plikt och en fundamental andlig och universell kallelse i vilket ğih%d, d.v.s. strävan 

att med militära medel erövra (d%r al-&arb) icke muslimska områden, men även försvara (d%r 

al-islam).291 Erövringen hade ingen gräns, målet var hela världen och idealtillståndet var att 

universell islam skulle råda. Därför var erövringen av Jerusalem292 planerad eftersom staden 

kom att bli en helig stad även för muslimerna, men även en markering för judendomen och 

kristendomen som araberna uppfattade som korrupta. Det föranledde, förutom byggandet av en 

moské, också att många kors togs bort och ett agg mot kristna växte i arabernas rike.  

 

 Vid den tiden då araberna byggde Salomos293 tempel (b%n§n (h)waw le
³ayy%y7 

 hayk
e
l%h da-¯lem©n) i Jerusalem så rasade det. Då sade judarna: så länge ni inte 

 tar ner korset på Olivberget som står mitt emot templet så kan inte Templet byg

 gas. Då de tog ner korset så blev bygget fullbordat och med anledning av det så 

 lät man ta ner många kors. Det spred sig i arabernas rike (malk©´% de
-³ayy%y7) 

 att de skall hata (nehw©n s%n§n) korsen och förfölja kristna (r%dp§n la-

 kres³ey%n7) med anledning av dyrkan av korset.294 

 

Efter denna händelse befallde härföraren (r7¯ &ayl%) och emiren cAmru ibn Sacd att alla kors 

och bilder utanför eller på kyrkor skulle tas ned. Verkställandet bestämdes (e´gazma´) av 

 
290 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 255. 
291 Muslimen dedikerade sig till ğih%d på samma sätt som en munk dedikerade sig åt att tjäna Gud. Därför sägs det 

i &ad§´ att ”the ğih%d is the monasticism of Islam”. Se EI, 2, C-G, s. 538-40. 

   Se även Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An introduction to history, vol 1, s. 473. Inom islam är kalifatet och det 

kungliga ämbetet förenade så att kalifen kan ägna sin styrka åt både religion och politik samtidigt. Judendomen 

och kristendomen är inte universella eftersom de saknar universell mission och att det heliga kriget inte är en plikt 

för dem. Deras mission var att försvara och inte att erövra, därför fortblev judarna utan kungarike i flera hundra 

år, eftersom de var upptagna med sin religion som de värdesatte högt. 
292 Före islam var Qibla riktad mot Jerusalem, al-AqËa moskén som ŸUmar ibn al-Kha³³%b lät bygga ligger där, och 

staden räknas även som tredje heligaste stad. 
293 Se Chronique de Michel le Syrien, s. 420; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 459. M§k%Ù7l 

Rabb% kan inte mena Salomos tempel, eftersom han i tidigare passage skriver att cUmar befallde att låta bygga en 

moské på platsen där Salomos tempel en gång fanns. Förmodligen kallar han Klippdomen för Salomons Tempel. 
294 Se Chronique de Michel le Syrien, s. 421; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (The Great), s. 463; Se även 

Gregorii Barhebraei, Chronicon Syriacum, s. 103; Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 255. Varken kröni-

kören till X1234 eller BarcE8r%y% nämner templets återuppbyggande eller nedtagning av korset. 
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kungen (malk%) och judarna som var där gladdes att de också tog bort korsen.295  Det blev en 

bekräftelse på att araberna hade ersatt det bysantinska riket i regionen, men även ett tecken på 

att arabernas närvaro blev permanent. Araberna fortsatte att markera sin maktöverlägsenhet.  

  

Och han befallde att kors skulle tas ned och tas bort från väggar och marknader 

och från platser i vilka de syntes. Korsets tecken fick heller inte synas under hög-

tider eller tillbedjan […] 296  Härav tog de kristna på sig lidandet (&a¯¯%) [...] och 

detta befalldes hänsynslöst (³r©n%Ù§´) av kungen (malk%).297 

  

Samme emir d.v.s. cAmru ibn Sacd lät sända efter den syriansk ortodoxe patriarken Y©&ann%n 

och ställde honom försåtliga frågor (¯©(Ù)%l7 me
Ÿaqm7), men patriarken svarade på alla frågor 

så att emiren häpnades (Ùe´dammar) över hans mod och kunnighet.298 Då bad emiren patriarken 

att översätta Evangeliet till arabiska (sarq%y%) dock utan att låta honom skildra Jesus som Guds 

son och inte heller nämna dopet eller korset, men patriarken vägrade bestämt och då emiren såg 

hans fasta beslutsamhet så lät emiren honom översätta som han ville.299 Emiren gjorde det med 

anledning av hans förbittring mot de kristna (senÙ%´7h d
e
-la-kr§s³ey%n7) och för att kristna skulle 

sluta med att säga att Jesus är Gud.300 

 

Och han sade till honom: ”Översätt för mig ert Evangelium till arabiska (l7¯¯%n% 

³ayy%y%) utan att ändra något i det förutom Kristi namn som är Gud. Inte heller 

skall du lägga i det något om dopet eller korset.” Då patriarken fick höra detta fick 

han styrka i anden och utan fruktan svarade han och sade: ”Må Kristus min Gud 

förbjuda mig att ta bort en iota (&e
1% y©1) eller ett tecken (ser³%) från mitt Evan-

gelium. Inte heller om alla lansar (nayzek7) från din armé (ma¯r§´%) genomborrar 

mig, inte heller då skriver jag detta.” Då emiren såg patriarkens tapperhet och 

hans förstånds mod sade han: ”Gå och skriv som du vill.” Patriarken valde då 

 
295Se Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s.  262; och Al-Turtushi Mohammad ibn al-Walid, Kitab Siraj al-

Muluk (d. 1127), Cairo, 1872, s. 229-230. Enligt Al-Turtushi skrev ŸUmar ibn al-Kha³³%b ett fördrag som de kristna 

skulle ha påtvingats då han erövrade Syrien. Bland de 15 påbuden fanns bl.a. att inga kors fick synas, inga kristna 

fick bära svärd och fick inte bygga hus högre än någon muslims. En del forskare är skeptiska till uppgiften. Se 

även Hitti K Philip, History of the Arabs, London, Macmillan, 1960, s. 234. 
296 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 421-2. 
297 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s.  262. 
298 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 421-2; The Syriac Chronicle of  Michael Rabo (The Great), s. 463. 
299 Chronique de Michel le Syrien vol. 4, s. 421-2. sarq%y% awk7´ le¯¯%n% ³ayy%y% 
300 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 262-3. 
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kunniga personer bland tan©k%y7 och c
%q©l%y7 som behärskade arabiska och sy-

riska väl.301 

 

Polemiken mellan emiren och patriarken var förmodligen den första inblandningen av teologisk 

karaktär i den syrianska kyrkans mest känsliga och fundamentala angelägenhet, d.v.s. kristolo-

gin. Enligt islam uppfattas Jesus endast som profet och inte Gud. Att patriarken bestämt förne-

kade att behaga emiren var en förväntad reaktion, eftersom kyrkan hade ju kämpat för sin orto-

doxa doktrin i flera århundraden.  

 

När Mucawiya, år 970 AG (658), som den förste umayyadiske kalifen, tog makten och flyttade 

huvudstaden från Mecka till Damaskus, så demonstrerade han sin makt. Två jakobitiska 

(yacq©b§³7) biskopar och några maroniter kom för att argumentera för sin tro (haym%n©´%). Då 

jakobiterna ansågs ha förlorat, befallde Mucawiya att de skulle betala 20 000 dinarer och hålla 

tyst.  Patriarken bestämde då att alla munkar (dayr%y7) och nunnor (dayr%y%´%) i kloster (c
umr7) 

samt de troende (benay haym%n©´%) skulle bidra med att samla in motsvarande belopp i guld 

årligen.   

 

Han (patriarken) gjorde sig själv till testamente (ce
8a1 cal nap¯7 mort%n%) till 

Mucawiya av rädsla (de-men de&le
´%) för honom, så att även alla jakobiter under-

kastade sig honom (ne¯tacbed©n l7h). Således blev det en sed (cey%1%)302 att de 

varje år skulle betala summan i guld, så att han inte skulle dra tillbaka deras skydd 

(de-l% ner¯7l beh©n Ù§1%) och låta kyrkans medlemmar bli förföljda (de-

ne´radp©n).303 

 

Kalifens agerande innebar att inte ens kyrkans högste religiöse ledare, patriarken, kunde gå 

ostraffad, vilket skapade rädsla och ovisshet för alla kristna. Men det visar ocskå att kristna 

kunde försvara sin uppfattning om t.ex. kristologin och även bege sig ända till kalifen för att 

framföra sin klagan.  Den möjligheten hade inte syrianerna under chalkedonerna. 

 
301 Se Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 263; Se även Chronique de Michel le Syrien, s. 422; och The 

Syriac Chronicle of  Michael Rabo (The Great), s. 464, i vilken M§k%Ù7l Rabb% nämner förutom tan©k%y7 och 
c
oq©l%y7 (från Kufa i Irak) även ³©ÿ%y7.  

302 Se Chronique de Michel le Syrien, s. 505. Dionysios av Tel-Ma&r7 (d. 845) begav sig ända till Bagdad för att 

hos kalifen al-Ma´mºn (d. 833) be om dekret (s§g§ly©n) som blev ”tradition” (cey%1%) för att visa sin underkastelse 

och i gengäld få skydd.  
303 Se Chronica Minora, del 2, s. 70.        
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5.7 Syrianer under araberna   

 

Med islams frammarsch kom två begrepp att stå i centrum för deras expansion och närvaro: 

ğih%d och ahl al-1imma. Termen «ih%d (ar. ğahada kämpa, sträva) betecknar ett heligt krig mot 

icke muslimer, men även det att plikttroget försvara d%r al-isl%m (erövrade områden), att erövra 

d%r al-&arb (icke erövrade områden) och kämpa för spridningen av islam i världen.  Det andra 

begreppet, ahl al-1imma betyder ”fördragets folk”, d.v.s. icke muslimer som araberna ingått 

förbund med. Syrianerna i d%r al-isl%m var därmed tvingade att betala en protektionsskatt (syr. 

gez§´% ar. ğizya) och i gengäld fick de am%n (skydd) av araberna. Statusen för ahl al-1imma stod 

lägre än muslimerna men högre än slavar, och de kunde särbehandlas negativt och diskrimine-

ras enbart p.g.a. att de var icke-muslimer. Men hur muslimska ledare förhöll sig till kristna 

kunde variera beroende på deras förhållning till kristna.  

 

En passage belyser detta förhållande, eftersom den går tillbaka till profeten Muhammed själv. 

Den återges i BarÙE8r%y%s Kyrkohistoria, i vilken han skildrar Sayyid, ledare för de troende 

najraniter (mehaymn7 nigr%n%y7), vilka var monofysiter i nuvarande södra Saudi-Arabien nära 

Yemen.304 Denne Sayyid tillsammans med Y7¯©
c, deras biskop, begav sig ända till profeten 

Muhammed för att be om skydd. Han tog emot gåvorna som Sayyid hade med sig och gav 

honom ett dekret om beskydd mot att de skulle betala gez§´%, med undantag av kyrkofolket som 

var befriade från gez§´%. De fick även behålla sina traditioner och lagar, samt om att ingen fick 

påtvingas till att konvertera till islam.      

 

Vid den tiden uppträdde Muhammed, arabernas profet (ne
8§y% d

e
³ayy%y7). På den 

tiden var en vid namn Sayyid, ledare för de troende (mehaymn7 nigr%n%y7) i vild-

marken, (ar. Nağr%n). Denne tog med sig gåvor och Y7¯©
c, deras biskop och begav 

sig till Muhammed och gav honom dem. Och han (Muhammed) gav honom ett 

dokument (s§g§ly©n), ett föredrag (puqq%d%) för kristna, att araberna skall skydda 

 
304Gregorii Barhebraei, Chronicon Ecclesiasticum, del 3, s. 115-118. 

  Jämför Chronique de Seert i Patrologia Orientalis, Tomus 13:4, Paris, 1919, s. 619. Katolikos (GTLQ) ”Y7¯©
c-

ya8 (d. 645) lät skicka gåvor till profeten, frid vare över honom (ar. Ÿalayhi sal%m), till ett antal av 1000 YSTR av 

silver med biskop Gabriel av MY²N som var en god och lärd man. Han skrev och bad om välbefinnande för de 

kristna, men då biskopen Gabriel var framme i Yatrib så hade han dött. Då tog han det han hade med sig till Abu 

Bakr och berättade om sin situation under den persiske kungen och hur han förföljde de kristna med hjälp av 

arabiska krigare samt att de kristna i östern gav ğizya till de persiska kungarna samt att de krigade mot Bysans 

(R©m). Han (Abu Bakr) lyssnade på honom och tog emot det som han hade med sig samt garanterade honom hans 

vädjan och han återvände fröjdfull till GTLQ (katolikos).”      
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dem från olyckor, inte tvinga dem delta i krig med araberna och inte ändra sina 

traditioner (cey%dayh©n) och lagar (n%m©sayh©n). Och då de vill renovera en kyr-

kobyggnad som föråldrats skall araberna hjälpa dem med dess bygge. Och de fat-

tigas skatt (gez§´% dam&§l7), som inte avser präster eller munkar, skall vara endast 

4 zºz7, men handelsmän och rika 12 zºz7. Och då en kvinna är inneboende hos 

någon arab skall han inte tvinga henne att lämna sin tro, inte heller hindra henne 

att fasta och be eller överge läran om hennes tro. Dessa och annat av detta slag.305 

 

Denna passage är den mest arabvänliga som BarÙE8r%y% skildrar och visar förmodligen den 

tidigaste kontakten med profeten Muhammed som en troende (mehaymn%, ortodox) haft. Den 

visar även hur profeten Muhammeds förhåller sig till de kristna, och är på sitt sätt unik. Fördrag 

som de kristna fick av profeten Muhammed var kommen från Gud, vilket innebar att andra 

kalifer var tvingade att följa. Den kalif eller makhavarare som bröt mot det, bröt följaktligen 

mot profeten och Gud.  

 

Det ger oss en anledning till varför de första kaliferna framställs fromma, vänliga och rättvisa, 

eftersom de kände en plikt och skyldighet att hålla fast vid profeten Muhammeds löften till de 

kristna. Författaren till Krönika till 1234 skildrar den förste kalifen Abu Bakr vänligt sinnad till 

kristna, så länge de inte gjorde motstånd och betalade skyddsskatten.   

 

Och han (Abu Bakr) befallde dem och sade: Då ni tränger in i landet skall ni inte 

döda varken äldre, unga, barn eller kvinnor. Ni skall inte heller tvinga ner pelar-

helgon (Ùes³©n%r%) från dennes plats, inte skada munkarna eftersom de har givit 

sin själ (nap¯h©n) till att tillbe Gud. Ni skall inte heller hugga ner växter, eller 

rycka upp växter, eller hugga ner boskap, kor eller får. Och i varje stad som tar 

emot er skall ni upprätta med den ett fördrag (qey%m%) och bekräfta för dem löf-

tena (¯º1%y7) att de skall få styra enligt sina lagar och sina traditioner före vår tid. 

Och ni skall ta ut skatt enligt ömsesidig överenskommelsen (te
&ºm%), och ni skall 

låta dem vara i sin tro och i sina trakter, men de som inte tar emot er skall ni föra 

krig mot. Och handla varsamt med alla rätta befallningar och lagar som har getts 

er av Gud genom vår profets händer så att ni inte gör Gud vred.306  

 
305 Gregorii Barhebraei, Chronicon Ecclesiasticum, del 3, s. 115-118. 
306 Chronicon ad annum Christi 1234, del. I, 240. 
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Det intressanta här är att den anonyme författaren till krönikan X1234 uppvisar en ytterst positiv 

skildring av Abu Bakr och profeten Muhammed, som man inte finner varken hos Pseudo-

Dionysios, M§k%Ù7l Rabb% och BarÙE8r%y%. Påbuden som beskrivs har araberna fått från profe-

ten Muhammed, och Abu Bakr understryker vikten av att hålla dem eftersom det var Guds vilja.  

 

Ännu en kalif som skildras positivt är cUmar ibn al-Kha³³%b som i ett anonymt syriskt manu-

skript, utgivet av François Nau, skildras som en rättvis och gudfruktig person. Då cUmar hade 

erövrat Palestina och Syrien så befallde han att alla inom hans rike skulle betala skatt per capita 

(kesep r7¯%), vilket var den första skatten som ålades ahl al-1imma, icke muslimer.307 Undan-

tagna för skatten var kyrkofolk och anledningen till det var att de var beroende av gåvor.308  

 

År 965 AG (653 e.Kr.) […] utnämnde patriarken Athanasius M%r Gabriy7l till 

biskop vid klostret M%r Yacq©8 Haykal på Qºrºs berget […] därefter begav sig 

M%r Gabriy7l till hedningarnas kalif (kal§pah de-&anp7
309) som var cUmar bar 

Kha³³%b, som tog emot honom med glädje (qableh be
&adº´%) […] Han bad om 

hans sigill (³abc
%) på ett blad  (qar³§s%) och om att sury%y7 skulle få behålla sina 

civila (q%n©n7) och kyrkliga lagar (n%m©s7), få hålla kyrkliga högtider, ringa i 

klockor […] och han bad även om skydd (mera&m%n©´%) för alla sury%y7 […] Han 

gav honom även tillåtelse att bygga kyrkor och kloster […] och att präster (k%hn7), 

och diakoner (me
¯amme

¯%n7) inte skulle betala skatt (ma(Ù)addatt%) och inte heller 

munkar […] (dayr%y7), men en välbärgad arbetare skulle betala 4 zºz7.310
   

 

De positiva uttryckssätten om araberna i texten är många att de inte kan undgås. Vidare framgår 

det att M%r Gabriy7l gladdes åt arabernas (Ëeb% be
³ayy%y7) ankomst, eftersom med dem försvann 

de onda grekerna (r©m%y7 b7¯7) från den regionen (Edessa ända till Be´Nahr§n).311 Ännu en 

aspekt att påpeka är att cUmar bar Kha³³%b ger M%r Gabriy7l möjligheten att fritt att be om allt 

han önskar (¯(Ù)a7l kul deË%b7 a(n)t) och ger honom också den friheten att fritt utöva sina 

 
307 Chronique de Michel le Syrien, s. 421; för kristna var skyddsskatten ingen ny företeelse, den fanns även under 

sasaniderna och bysantinerna. EI, vol. 2, C-G, s. 560. 
308 Witakowski, Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, s. 53. 
309 Syriskans &anp7 d.v.s. hedningar som kan betyda gudlösa eller polyteister passar inte på islam. Däremot kan 

polyteism kopplas med al-«ahiliya som kännetecknades av avgudadyrkan och polyteism under den förislamsika 

tiden. Arabiskans &an§f har ingen direkt koppling med syriskan &anp%,  
310 Un Colloque du Patriarche Jean avec l´emir des Agaréens et fait divers des années 712 à 716, ed. et tr. François 

Nau, 1915, s. 274-79; jämför Gregorii Barhebraei, Chronicon Ecclesiasticum, del 3, s. 115-118 eller not 370.  
311 Se Nau, anf. arb. s. 275. 
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religiösa ceremonier t.ex. att fasta, hålla högtider och böner, samt att de fick bygga kyrkor och 

kloster utan hinder.312 cUmar betonar vikten att hålla fördraget, eftersom den var från profeten 

själv och den som bryter fördraget bryter följaktligen även mot Gud.313  Det är på så vis profeten 

Muhammed och de första kaliferna framställs av medeltida syrianska skrivare.    

 

Men de kristnas situation kunde växla beroende på den politiska situationen i regionen och 

kalifernas inställning till kristna. Pseudo-Dionysios visar frustration och uppgivenhet över krist-

nas tillvaro under umayyaderna. Då den femte umayyadkalifen cAbd al-Malik år 993 AG (681 

e.Kr.) efterträdde Marw%n, beslutade han att alla syrianer skulle skatteskrivas i sin hemstad. 

Det var nämligen så att fram till dess betalade inte alla kristna landskatten, utan landskatten var 

beroende av vad jorden kunde producera.314 Skattenivån för de kristna i Syrien var låg i araber-

nas ögon och därför höjdes den.315 Detta var den första justeringen (taŸd§l qa1m%yt%), av tre 

som umayyadiska kalifer lät genomföra.316   

  

År 1003 införde cAbd al-Malik en taÿdil på sury%y7 och kom med en kännbar 

(&arr§p%) kungörelse, vilken sade att alla skulle bege sig till sin trakt, hemstad, 

och sina föräldrar, för att var och en skulle skattskrivas och ange sin ägodom, 

vinstockar, olivträd, boskap, söner och allt vad de ägde. Från den tiden började 

skatt (gezi´ā) tas ifrån männen. Från den tiden började all ondska komma över det 

kristna folket (Ÿamm% kr§s³ey%n%). Tills nu tog kungarna skatt på jorden (ar. 

khar%ğ, syr. maddatt% dÙar
c
%) inte per person. Från denna tid började Hagars 

 
312 Se Nau, anf. arb. s. 275; Se även Source syriaques, vol. 1, ed. et tr. par Alphonse Mingana), Leipzig Har-

rassowitz, 1907, s. 146. Positiva skildringar kan även bekräftas hos den östsyrianske skrivaren Y©&ann%n Bar 

Penk%y7 samtida med den förste umayyadiske kalifen Mucawiya, som skrev ned sina egna ögonvittnesskilldringar. 

Bar Penk%y7 låter oss veta att så länge de kristna betalade skatten så lät Mucawiya dem alla leva som de ville 

(wa¯8aq dekul (Ù)n%¯ Ùa(y)k de
Ë%b7 netdabbar), eftersom de (kaliferna) hade fått det som ett påbud av sin mehady%n% 

(ledare) Muhammed. 

  Se också Al-Baladhuri, vol. 1, s. 191-2. Då Mucawiya blev kalif önskade han köpa Johanneskyrkan i Damaskus 

och göra om den till moské, men de kristna vägrade Samma önskan framfördes av kalifen ŸAbd al-Malik och även 

då vägrade de kristna. När al-Wal§d blev kalif så tog han kyrkan med våld och lät riva den. Då ŸUmar ibn ŸAbd al-

ŸAz§z blev kalif så klagade de kristna över att kyrkan hade tagits och gjorts om till moské. ŸUmar, som framställs 

rättvis (mera&m%n%), befallde att lämna tillbaka kyrkan till de kristna, men muslimerna i Damaskus ogillade det. 

Istället föreslog araberna att lämna tillbaka alla kyrkor i al-Ghuta, vilket de kristna accepterade.    
313 Patrologia Orientalis, vol. 13:4, Histoire Nestorienne, Paris,1919, s. 622, där det sägs att cUmar ibn al-Kha³³%b 

också betonar vikten att hålla pakten då det är från Gud och profeten. 
314 Al-Baladhuri, vol. 1, s. 110-111. Syrien var en bördigare region än t.ex. Yemen och därför kunde landet ge god 

avkastning vilket araberna drog fördel av. Under profetens tid gav vuxna i Yemen 1 dinar. 
315 Al-Baladhuri, vol 1, s. 190-1.  cUmar ibn al-Kha³³%b höjde skatten för de förmögna i Syrien från 1 dinar till 4 

dinarer. Under hans tid varierade skatten i de erövrade områdena.  
316 Witakowski, The Syriac chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Maḥrē, s. 45.  Se även Chronicon Pseudo-Dio-

nysianum, del 2, s. 155; The Chronicle of Zuqnin, s. 149. Den andra justeringen kom under kalifen al-Wal§d. 



 67 

söner (benay h%g%r) att förslava Arams söner (benay Ù%r%m) likt egyptisk träldom 

(¯uŸb%1% meËr%y%). Men ve oss för att vi syndat. Slavar har tagit makt över oss. 

Se, detta är den första justeringen (taÿd§l qa1m%yt%) som tayyāye verkställde.317  

 

Kungörelsen blev kännbar för folket eftersom man nu tvingades att betala även khar%ğ d.v.s. 

landskatt utöver gezi´ā som syrianer betalade. Tack vare skatterna som ahl al-1imma genererade 

blev det en primärkälla till arabernas välstånd, men även viktig för finansieringen av det heliga 

kriget ğih%d.318 Följaktligen fanns ekonomiska intressen att ha kristna som bidrog med att både 

finansiera krigen men även välståndet i den muslimska al-Ùumma, nationen. 

 

cAbd al-Malik satte även igång en process av islamisering, som innebar att man stärkte islam 

som legitim religion, det som Mucawiya inte lyckades med. Mucawiya hade nämligen gjort ett 

försök att tillverka mynt av guld (dah8%) och silver (semm%), men p.g.a. att de saknade kors 

(Ëel§8%) så accepterades inte de som betalningsmedel av grekerna.319  

 

Vid den tiden befallde cAbd al-Malik att tillverka zºz7 och d§n%r7 av guld och 

silver som var utan bilder, men med arabisk skrift (ke
´§8%´% Ùarab%y%´%) på båda 

sidorna. På ena sidan skrev de namnet på sin profet Muhammed och på andra 

sidan cAbd al-Maliks namn.320 

 

Enligt Gerrit J. Reinink var det ett sätt för muslimer att för första gången visa sin auktoritet som 

muslimer och som härskare, samt att propagera för och lyfta fram islam som den sanna relig-

ionen, efterträdare till kristendomen och överlägsen den.321 Islamiseringen var också en kallelse 

till alla icke-muslimer i Mellanöstern att ansluta sig till den nya tron islam.322 Kristna och judar 

anklagades för att ha förfalskat Bibeln genom att ha tagit bort verser eller förvrängt passager, 

 
317 Chronicon Pseudo-Dionysianum, del 2, s. 154.  
318 Al-Baladhuri, vol. 1, s. al-Ùumma, erövringar, skatteintäkter och ahl al-dhimma är centrala termer i hur al-

Baladhuri skildrar erövringen. Se även Bar Hebraeus, Chronicon Syriacum, s. 376: Saladin befallde i samband 

med Jerusalems erövring att släppa ut alla kristna mot att varje man betalade 10 dinarer, varje kvinna 5 dinarer och 

barn 2 dinarer. Pengarna gick till emirerna men även för att finansiera kriget.   
319 Se Chronica Minora, (CSCO SS 3:4), edidit E.-W. Brooks, Parisiis, 1904, s. 71. 
320 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 296. Se även Richard Plant, Arabic coins and how to read them, 

London: Seaby, 1973, s. 41-47. 
321 Gerrit J. Reinink, ”Political Power and Right religion in the East Syrian Disputation between a Monk of B7´ 

#%l7 and an Arab Notable”, [in] Grypeou m.fl. The Encounter of Eastern Christianity with early Islam, s. 153. 
322 Ibid, s.154. 



 68 

t.ex. att man utelämnade profetian om Muhammeds mission.323 Det andra steget var arabisering 

som togs av al-Wal§d (cAbd al-Maliks son), som befallde att det administrativa språket inte 

längre skulle vara grekiska (yawnÙ%§´) utan arabiska (arb%y%).324 Följderna blev att grekiskan 

successivt kom att försvinna och syriskan försvagades och blev allt mer undanträngd till förmån 

för arabiskan. Islamisering och arabisering var en process av ”nationalisering” av Ùumma som 

profeten hade påbörjat och som nu kaliferna byggde vidare på.325  

 

När al-Wal§d (d. 715) tog över kalifatet, efter fadern cAbd al-Malik, visade sig också han ha en 

så stor illvilja mot kristna araber att han befallde ²am(ÿ)%l%, ledare för den kristna arabiska 

stammen Taghlib (tagleb%y7), att överge kristendomen och konvertera till islam eftersom 

²amÿ%l% hade vanhedrat dem alla då han tillbad korset.326  

 

Då du är hövding för araberna (³ayy%y7), så är du skam (behet%) för alla då du 

tillber korset så gör därför min vilja och bli muslim (ahgar).327 

 

Denne visade hållfasthet och vägrade, trots att han plågades, vilket gjorde kalifen så vansinnig 

att han lät döda honom. Förklaringen till denna förhållning mot just kristna araber var att pro-

feten Muhammed skulle ha förbjudit araber att bekänna någon annan religion än islam.328  

 

De kristnas tillvaro blev inte bättre med tiden. Med ŸUmar II (d. 717) som kalif, tilltog margi-

nalisering, diskriminering och skillnaden mellan muslimer och kristna blev mer tydlig. Han 

befrämjade hat (s7n(Ù)7´%) och fiendskap (q(Ù)enn7´%) mot kristna. Det som särskiljer honom är 

att han stiftade antikristna lagar och öppet uppmuntrade kristna till att överge sin religion mot 

att de fick skattelättnader. 

 

Han motsatte sig mycket (sagg§ dalq7b) de kristna på allehanda sätt […] och han 

befallde att låta plåga kristna på allehanda vis så att de skulle konvertera (da-

nhager©n) och stiftade en lag om att varje kristen som konverterar (de-mahgar) 

 
323 Bat Ye’or, The decline of Eastern Christianity under Islam –from Jihad to Dhimmitude, seventh-twentieth cen-

tury, Bat Ye’or, Madison [N.J.], Fairleigh: Dickinson University Press, 1996, s. 69-99. 
324 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 296. 
325 Hitti, The History of the Arabs, s. 118.   
326 Gregorii Barhebraeus, Chronicon Syriacum. s. 115. 
327 Gregorii Barhebraeus, Chronicon Syriacum, s. 115;  Chronique de Michel le Syrien, s. 451.  Ùa¯l7m. 
328 Al-Baladhuri, vol. 1, s. 103. Se även Witakowski, Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, s. 41. 

Se not 12. Den siste kristne arabiske biskopen över taglabiterna ordinerades av patriarken Y©&ann%n IV, 910-922.   
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inte längre skulle betala skatt (kesep r7¯%) och många övergick till hedendomen 

(a&n7p(w)). Han befallde även att inte acceptera vittnesmål från en kristen mot en 

muslim (mahger%y%), att inte låta en kristen få makt, inte höja rösten då de bad, 

inte ringa i kyrkklockor, inte ta på sig gröna plagg (QBY)? och inte rida på sadel. 

Och om en muslim (³ayy%y%) dödade en kristen skulle ingen hämnd utkrävas för 

honom, utan istället skulle han betala 5000 zºz7 som motsvarade den dödes värde. 

Han förbjöd också löften till kyrkor och kloster samt tog även sin del av det som 

gavs till kyrkor, kloster och fattiga. Han befallde också araberna att inte dricka 

vin eller alkoholdryck.329   

 

Enligt M§k%Ù7l Rabb% var anledningen till denna fientliga reaktion misslyckandet att inta Kon-

stantinopel, eftersom araberna kände skam vilket ledde till hat, och därför lät cUmar II plåga 

kristna mer än vad andra tidigare hade gjort. Enligt Bat Ye’or var meningen med denna fientliga 

inställning mot kristna och judar att stärka de muslimska lagarna, men även att bekräfta islams 

överlägsenhet över de erövrade folken och religionerna.330 Pseudo-Dionysios visar, att deras 

livssituation blev så svåruthärdligt att många konverterade till islam. Situationen för kristna 

blev inte bättre under följande kalif. Då Yaz§d II (d. 724), som efterträdde cUmar II, lät han 

förstöra och ta bort alla bilder på avgudar från tempel, byggnader, väggar och träd, samt även 

från stenar och i böcker samt stiftade anti-kristna lagar som blev orättvisa för syrianer. Med 

Yaz§d befästes den hårdföra linje som cUmar II började med.  

 

Han befallde att inte acceptera en syrian (sury%y%) som skulle vittna mot en arab 

(³ayy%y%), och satte ett värde för araben på 12 000 och syrianen (surāyā) 6 000 

och dessa diskriminerande lagar tog sin början här.331  

 

 
329 Chronique de Michel le Syrien, s. 456; The Syriac Chronicle of Michael Rabo (the Great), s. 494, Krönikören 

till X1234 nämner inget om konvertering, men skildrar cUmar II som god och rättvis, men också som en hårdför 

person mot kristna, mer än kaliferna före honom. Pseudo-Dionysios skriver inte mycket om cUmar II och nämner 

inte dekretet.  

 Om Konstantinopel se också Chronica Minora, I, edidit Ignatiius Guide, Parisiis, Lipsiae 1903, s. 38. Allt hände 

med Guds vetskap och vilja:  “Ismails söners (benay Ù§¯m%Ÿ§l) seger som underkuvade och förslavade de två mäktiga 

rikena, var från Gud. Men vad beträffar Konstantinopel så lät Han dem (araberna) ännu inte härska däröver.” 

 Se även Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 204: “Det är Gud som sätter människorna på prövningar 

(nessyºn7) och av den anledningen skickar Han plågor över dem.”  

  Se även Chronicon ad Annum Christi 1234, del. 1, s. 228: “Araberna är Guds vrede som de kristna skall få känna 

på och Gud straffar dem för deras synder.” 
330 Bat Ye’or, The decline of eastern Christianity under Islam, s. 69-99. 
331 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 164. 
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Men Philip K. Hitti tar upp en intressant aspekt i diskussionen kring diskrimineringen av ahl 

al-1imma och menar att det mesta av denna diskriminerande lagstiftning förblev ”ink on paper”, 

d.v.s. att det aldrig tillämpades i större utsräckning.332 Pseudo-Dionysios skriver att ”araberna 

ogillade honom och hans regleringar”, vilket delvis kan förklara varför dessa inte tillämpa-

des.333 Dessutom visar ingen av krönikörerna Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, kröniören till 

Krönika till 1234 och BarÙE8r%y% passager på att de antikristna lagarna tillämpades. Däremot 

kan vi konstatera att skatterna var en tung börda för kristna och en viktig anledning till att många 

konverterade till islam.  

  

Men Ahl al-1imma kunde anförtros betydelsefulla positioner ända upp i hovet i nära anknytning 

till kalifen. En av Mucawiyas hustrur var kristen liksom hans poet, läkare och ekonomiske sek-

reterare.334 Under kalifen cAbd al-Malik (d. 705) hade kristna fortfarande (bram cedakk§l 

kr§s³ey%n7) administrativa positioner såsom sekreterare (k%´©87), förvaltare (r7¯%n7) och guver-

nörer (medabber%n7) över de arabiska provinserna (Ùa´raww%´% de-³ayy%y7).335  Kristna kunde 

t.o.m. få ansvar att förvalta hela den muslimska staten. När cAbd al-Malik hörde talas om Atha-

nasius från ÙOrh%y, som kallades Bar G©m%y7, och som var begåvad och bildad (mehawwen% 

wa-de-r7¯ b-(Ù)umm%nº´% de-k%´©87) anförtroddes han att bli cAbd al-Maliks brors  sekreterare  

(k%´©8%) och förvaltare (medabber%n%) i Egypten.336 cAbd al-Malik anförtrodde honom också 

all makt (kulleh puqd%n%) och förvaltning (dºbb%r%) utom själva riket som skulle tillhöra cAbd 

al-cAziz (¯em% bal&©1 de-malkº´% nehw7 cAbd lecaz§z).337 Bar G©m%y7 blev Ùam§r% (guvernör) 

över Egypten, fick ansvaret för fördelningen av skatten (gez§´%) i Egypten och hans barn anför-

troddes att bli förvaltare i GWNDÙ och äldste sonen FÙ¶RÙ lät han skicka till Orh%y för att ta 

hand om det som fanns där.338 Bar G©m%y7 stannade i Egypten i 21 år, sedan återvände han till 

Damaskus. Under sin tid i Egypten blev han mycket rik och han hade så mycket guld och silver 

som stenar (kann7¯ dah8% we-s(Ù)7m% Ùa(y)k k7p7) att han lät bygga två stora tempel (haykl7), 

ett i stadsdelen Fus³(Ù)a³ i gamla Kairo och ett i Orh%y (Edessa) till vördnad för Jungfru Maria, 

samt ett dopkapell.339  Ännu en kristen var chalkedonen Sarg§ bar ManË©r% (far till Johannes av 

 
332 Hitti, The History of the Arabs, s. 353.  
333 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 164; The Chronicle of Zuqnin, s. 155.  
334 Hitti, History of the Arabs, s. 234. 
335 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 294; Gregorii Barhebreaus Chronicon Syriacum, s. 112-3. 
336 Chronicon ad annum Christi 1234. del 1, s. 294; Gregorii Barhebreaus Chronicon Syriacum, s. 112-3.  
337 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 294; Gregorii Barhebreaus Chronicon Syriacum, s. 112-3. 
338 Chronicon ad Annum Christi 1234, del 1, s. 294. 
339 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 295; Chronique de Michel le Syrien, s. 447-9. ManË©r 
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Damaskus), som fick en viktig position som kalifen ŸAbd al-Maliks (d. 705) sekreterare 

(k%´©8%) i Damaskus.340   

 

Michael Norberg menar att anledningen till att kristna kunde ha sådana poster var inte att ara-

berna uppskattade dem, utan för att de var tvungna att anlita dem. Då araberna erövrade områ-

den tog de över den befintliga förvaltningen, och för att säkerställa dess fortsatta funktion så 

tvingades de att värva greker, syrianer, judar och perser som hade kunskap i samhällets olika 

funktioner.341 Det bysantinska samhällssystemet var något nytt, vilket för araberna var främ-

mande eftersom de levde i en klanstruktur. Det var också därför de strategiska positioner som 

medförde politiskt och militärt inflytande behölls dessa av den styrande arabiska eliten, som i 

princip var endast från stammen Quraysh. Trots att kristna hade viktiga nyckelpositioner med 

ansvar för bl.a. ekonomi och administration fick de inte större utrymme eller högre status, för 

de var ju ahl al-1imma. Men islams attityd till icke-muslimer under de första seklerna bör be-

traktas från en politsk aspekt än religiös, eftersom de kunde anförtros höga positioner i staten 

islam, och därför kunde inte det vara fråga om religiös fanatism mot kristna.342  

 

 

 5.8 Islam - en utmaning för kyrkan             

 

Sidney Griffth belyser hur islams närvaro blev en ”cultural and intellectual” utmaning för kyr-

kan och dess medlemmar.343 Intellektuella kristna kände skyldighet att besvara islams propa-

ganda för att försvara kristendomen, vilket yttrade sig genom olika medvetna strategier. De 

ville även visa att det fanns en skiljelinje mellan islam och kristendomen som inte på något sätt 

var möjlig att överskrida, vilket Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%s, krönikören till Krönika till 

1234 och BarÙE8r%y% visat. Kristna började skriva i olika genrer, t.ex. historia och senare även 

apologetik, två viktiga områden för dokumentation på syriska, och senare även på arabiska, för 

att försvara kristendomen och varna för apostasi.    

 
340 Chronicon ad annum Christi 1234, del 1, s. 295. 
341 Michael Nordberg, Asiens historia till 1914, Stockholm, Natur och kultur, 1979, s. 95. Se även Gregorii Bar-

Hebraeus, Chronicon Syriacum, s. 200: ”På denna tid (AH 386, 1108 e.Kr., under den faitmidiske kalifen al-

#ak§ms tid) kunde kristna, utan att behöva konvertera (dan¯a&lep©n (h)waw tawd§´h©n), tillträda som minister 

(waz§rē) i det arabiska riket i Egypten. Men så är inte fallet i våra dagar. Nuförtiden, om de inte konverterar (ma-

hger§n), kan de inte anförtros (me´haymen§n) posten som minister.”  OBS! Det här var i Egypten och inte i Syrien. 
342 Det var först under korstågen som religiös fanatism fick fäste. EI, vol. 4, IRAN-KHA, s. 408. 
343 Sidney Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam, 

Princeton: Princeton University Press 2008.  



 72 

De nära kontakterna och interaktionen mellan kristna och muslimer gav likväl oönskade kon-

sekvenser för kyrkan.  Två viktiga personer som visar hur dessa relationer kom till uttryck är 

Yacq©8 av ÙOrh%y (d. 708) och Y©&ann%n bar Penk%y7 (d. ca 680), som båda levde under 

umayyaderna och skildrar relationerna mellan kristna och muslimer. Vi får också inblick i hur 

muslimska makthavare förhöll sig till kristna. Redan östsyrianen Y©&ann%n bar Penk%y7 var 

kritisk till hur en del kristna levde. Han kände inte igen en del kristna eftersom de inte levde 

enligt kristna påbud, trots att Mucawiya ”lät var och en göra som den ville” (wa-¯baq d
e
-kul-

n%¯ ne´dabbar aÙ(y)k d
e
-Ë%87), så länge de betalade skatten (madda(Ù)tt%).

344
 Ändå hade kristna 

avlägsnat sig från Gud och bland dem fanns även själviska präster och diakoner.  

 

 Vad skall vi berätta om dem som kommer efter dem: prästerskap och diakoner 

 som inte tjänar (me
¯amm

e
¯§n) Kristus utan sina magar (karse

h©n) [...] tjänare till 

 Ceasar.345  

 

Det fanns ingen skillnad mellan hedningar (&anp7) och kristna (kres³ey%n7) och 

den troende (mehaymen%) skiljde sig inte från juden.346 

 

Även för ortodoxa syrianer blev situationen för kyrkan så ohållbar att man tvingades att stifta 

civila lagar för att reglera dessa relationer, och Yacq©8 av ÙOrh%y är en som agerade.347  Det 

blev en religiös och politisk utmaning för kyrkan att ta itu med den rådande situationen för att 

hålla kvar sina medlemmar. Politiskt hade de inget att sätta emot annat än att de hade viss 

självständighet och frihet att bestämma över och styra sitt samfund.  

 

Genom ¯uÙ%l7 och punn%y7 d.v.s. frågor och svar i korrespondens med Y©&ann%n ÙEs³©n%r%348 

och Adday visade Yacq©8 hur kyrkan skulle agera i samband med relationer och äktenskap med 

icke ortodoxa kristna. Reglering genom kyrkokanoner hade sedan kyrkan grundandes använts 

 
344 Sources Syriaques, vol. I, s. 146-7.  
345 Ibid, s. 149. 
346 Ibid, s. 151.  
347 Hoyland, ”Jacob and Early Islamic Edessa” [in] Jacob of Edessa and the Syriac culture of his days, edited by 

Bas ter Haar Romeny, Leiden: Brill 2008, s.  16; Jämför NT 1 Kor 5:1-13, Paulus belyser vikten av avståndstagande 

från icke kristna och omoraliska gärningar, 6:1-11, om att processer skall hållas mellan kristna och 7:1-40 om 

äktenskap endast med kristna; Apg 2:41-47 och 4:32-36, om vikten av gemenskapen. 
348 Även Ùes³on%y% med innebörden stylit eller pelarhelgon.   
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för vägledning i främst moraliska avseenden men även för liturgi.349 I en av Yacq©8s kyrko-

kanoner (q%n©n7 ÿedt%n%y7) underströk han vikten av att inte använda plagg med text som illu-

strerar den muslimska trosuppfattningen (tawd§´% hagger%yt%), inte heller skulle man använda 

ett altare som använts av muslimer (³ayy%y7) som matbord, utan att först ha tvättats och rengjort 

det, vidare skulle man låsa dörren till kyrkan i samband med gudstjänst så att inte muslimer 

(mehagger%y7) skulle blanda sig med troende.350 Yacq©8 uppmanade också de kristna att inte 

äta med hedningar, chalkedoner eller muslimer, men om situationen tvingade någon till att göra 

det, så var det tillåtet.351 Under rådande situation kunde också en diakon, munk eller präst få 

tillåtelse att göra militärtjänst utan att bestraffas om han hade dödat någon.352 Men Yacq©8 

kunde även vara eftergiven på så vis att kristna präster kunde ge sin välsignelse till muslimer 

(mehagger%y7) och hedningar (&anp7) som plågades av onda andar, samt även förlåta och ge 

eukaristi (nattvard) till avfällingar då de låg för döden samt även begrava dem.353 

 

 Det är självklart rätt och helt riktigt att inte hindra någon av dem under 

 sådana omständigheter [...] Du är berättigad att utan hinder ge dem.354 

 

Då det kom till personer som hade konverterat till islam (nahgar) eller hedendom (na&n7p) och 

sedan visade ånger och ville återgå till kristendomen, så visade sig Yacq©8 vara återhållsam, 

men utestängde inte dem som hade konverterat.  

 

Vi bör inte återdöpa en kristen som blivit muslim eller hedning (kres³ey%n% dema-

hgar Ùaw ma&nep) eftersom han föddes genom vatten och ande likt vår Herre. 

Dock skall han få nödvändig bön av översteprästen och åläggas den tid för botgö-

ring som anses passande.355 

 

 
349 [Jacob of Edessa], A letter from Jacob of Edessa to John the Stylite, ed. K.-E. Rignell, Lund: CWK Gleerup 

1979, s. 71. 
350 Hoyland, ”Jacob and Early Islamic Edessa”, s. 16. 
351 Ibid, s. 17.     
352 Ibid, s. 17. 
353 The Synodicon in the west Syrian tradition, I, ed. by Arthur Vööbus, (CSCO, SS Tomus 161), Louvain 1975.  

s. 249; The Synodicon in the west Syrian tradition, II, tr. by Arthur Vööbus, CSCO SS Tomus 162) Louvain 1975, 

s.  228. 
354 The Synodicon in the west Syrian tradition, I, s. 249; tr., II, s. 228. Korrespondens med Y©&ann%n ÙEs³©n%r%. 
355 The Synodicon in the West Syrian tradition, I, s. 253; tr. II, s. 231-232. Fråga nr 15: korrespondens mellan 

Yacq©b och Y©&ann©n ÙEs³©n%r% i vilket han förklarar kyrkans kanoner.  



 74 

En kvinna som är gift med en muslim och som säger att hon vill konvertera till 

islam (tahgar), om hon inte fått nattvarden bör hon få den, dock med en bestraff-

ning som är avpassad för henne.356   

 

Återigen visade Yacq©8 tolerans och tyckte att det var rätt att visa barmhärtighet (ne
&ass7) samt 

ge välsignelse (qurb%n%) till den som konverterade till islam (Ùahgar) eller hedendom (Ùa&nep), 

om de låg inför döden.357  Tanken med kyrkokanonen var också att överträdelser skulle bestraf-

fas så att andra skulle tänka på konsekvenserna, men trots det gjorde många som de ville.  

 

 Faktum är att det inte finns behov av en enda kanon, eftersom det inte finns 

 någon som håller fast vid kanonerna.358  

 

Den sociokulturella interaktionen mellan kristna och muslimer blev en utmaning för kyrkan, 

eftersom många av fri vilja konverterade till islam. Trots regleringar var det ingen som tog 

hänsyn till kyrkokanonerna, vilket gjorde att Yacq©8 ifrågasatte meningen med dem. Hans in-

sikt att ingen följde kyrkokanonerna ledde till så stor besvikelse att han efter bara några år 

avgick som biskop.359    

 

Den uppgivna och bedrövade Pseudo-Dionysios skildrar de kristnas tillvaro som han upplevt 

det under slutet av umayyaderna, men också om tiden under abbasiderna. Budskapet är riktat 

till syriansk läserkrets med uppmaning att ta lärdom av historien och berätta det vidare. För 

honom är ”skatten”, ”den hårda tillvaron” och ”konverteringar” centrala termer i sitt berättande.  

Araberna (abbasiderna) tyngde de kristna utan omtanke (we-¯arriyº ÙalË7(y)n la-8nayn%¯% 

 
356 Hoyland, ”Jacob and Early Islamic Edessa”, s. 18. The Synodicon in the West Syrian tradition, II, tr. by Arthur 

Vööbus, (CSCO, SS Tomus 164), Louvain, 1976, s.  5. Nämner att patriark Gewargi skriver i sin kanon nr 12 och 

13 att kvinnor som konverterar till att bli hedning, muslim eller nestorian utesluts ur samfundet.  The Synodicon in 

the West Syrian tradition, II, ed. by Arthur Vööbus, (CSCO, SS Tomus 163), Louvain, 1976, s. 4. Säger &anp7, 

mehaggr%y7 eller nes³ºry%n7 har ingen rätt att vara del av eller delta i gemenskapen. 
357 The Synodicon in the West Syrian tradition, II, s. 261.;  
358 Hoyland, ”Jacob and Early Islamic Edessa”, s. 84. 
359 Hoyland, ”Jacob and Early Islamic Edessa”, s. 5. 

      Se även The Synodicon in the West Syrian tradition, II, s. 4. Patriark Gewarg§ (d. 754) gick hårdare fram mot 

dem som bröt mot kyrkans kanoner. Kanon nr 12: ”Kristna som ger sina döttrar till hedningar (le-&anp7) eller till 

muslimer (la-mehaggere) eller nestorianer, om de är präster får de inte utöva prästämbetet och om de är lekmän 

skall de inte ha rätt vid Gud att komma in i den heliga kyrkan, och de skall heller inte få del i de heliga sakramenten.  

Kvinnor som har getts till hedningar (le-&anp7) eller muslimer (la-mehagger7), där har den heliga synoden beslutat 

att de inte får komma in i kyrkan och inte heller kan få nattvard.”  

   The Synodicon in the West Syrian tradition II, s.  84. Anger att patriark Dionisios av Tel-Ma&r7 (d. 845) skrev 

kyrkokanoner. Kanon nr 15-18 tar upp arvsfrågor mellan kristna och muslimer i vilken han påpekar att en kristen 

inte kan ärva en muslim (ma¯lem%n%) eller vice versa och inte heller en jude eller magier (me
ªº¯7). 
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kres³ey%n7 de-l% &©s%n), med skatt (gez§´%), så att pengar blev en brist (zecar zºz7 m7n c
%lm%) 

och tillvaron så bitter att ”dörren till hedendomen öppnades för dem” (Ùe´peta&(w) le-h©n tarÿ% 

le-w%´ &anpº´%).360 Men det fanns även de som avföll frivilligt, och på så vis ökade konvertiter 

(k%pºr7) till islam (&anpº´%) i grupper om 20, 30, 100, 200 eller 300, varav många var från 

Orh©y, #arr%n, Tell%, R7¯ ÿayn%, D%r%, Ne
Ë§b§n (Nisibis), ²ingar (Sinjar) och Qall§n§q©s (Cal-

linicum, ar. Raqqa).361 De kom till guvernören i #arr%n för att konvertera till islam (n%&t§n le-

#arr%n we-Ë7d ÿamm%l7 wa-mehagger§n) och där anklagades de av guvernören för att vara gud-

lösa och inte vilja veta av sanningen.362 De fick först avsäga sig Kristus som Gud, dopet, korset 

och sedan uttala den muslimska trosbekännelsen att Muhammed är Guds apostel samt bekänna 

Koranen. Först då kunde personen accepteras som muslim och även få ta bort bältet som kristna 

var tvungna att ha på sig som igenkänningstecken, och sedan befalldes att be i riktning mot 

söder.363 De fick också byta sina kristna namn och i början kallades de ÙYDWLY vilket var ett 

sätt att skilja dem från andra.364 Pseudo-Dionysios själv bevittnade en händelse då han var i 

Orh©y, då en diakon av fri vilja valde att konvertera till islam.365 Med bedrövelse kände sig 

Pseudo-Dionysios tvingad att berätta om detta för sina läsare eftersom han inte kunde förmå sig 

att hålla tyst om det.  

 

Det hände som vi har sagt, att många människor vände till hedendomen (&anpº´%) 

och förnekade (ke
parrºn) Kristus, dopet, nattvarden (qurb%n%) och korset i det 

som var frälsning (purq%n%) för alla människor.366 

 

Inte bara unga gjorde detta (konverterade), utan även vuxna samt äldre människor, 

och värst av allt även äldre präster (k%hn7 qa¯¯i¯7) och många diakoner 

(me
¯am¯%n7) utan att kunna räkna dem.367 

 

Bekänner du att Muhammed, är Guds apostel (r%sºl%) och att boken (ke
´%8%) som 

är kommen över honom är från himlen? Och han sa: Jag bekänner. Ännu en gång 

 
360 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 381; The Chronicle of Zuqnin, s. 321. 
361 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 385; The Chronicle of Zuqnin, s. 324. 
362 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 385; The Chronicle of Zuqnin, s. 324. 
363 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 390-1; The Chronicle of Zuqnin, s. 328-9. 
364 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 390-2; The Chronicle of Zuqnin, s. 328-30. Enligt Amir Harrak är Ùadºl§ 

ett arabiskt demonstrativt pronomen d.v.s ”dessa”. 
365 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 389-90; The Chronicle of Zuqnin, s. 327-8. 
366 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 388; The Chronicle of Zuqnin, s. 326. 
367 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 389; The Chronicle of Zuqnin, s. 327.. 
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sa han till honom: Bekänner du att Ùása (Jesus) är Guds Ord och Ande (rº&%), samt 

att han är profet (ne
8§y%) och inte Gud? På så vis lät han honom avsäga sig av egen 

fria vilja. Eftersom ingen bland de tvingades att med våld förneka sin tro.368  

 

Sedan befallde han honom att ta av sig bältet och be i riktning mot söder.369 

  

Varken Pseudo-Dionysios, M§k%Ù7l Rabb%, krönikören till Krönika till 1234 och BarÙE8r%y% 

visar att tvång var ett förfaringssätt vid konvertering, varken under tidig islam eller under 

umayyaderna.  Däremot var protektionsskatten gez§´% (ar. «izya) en anledning till att många 

konverterade till islam, men även den nära interaktionen mellan kristna och muslimer.   

 

Islamisering var en pågående process som slog hårt mot kyrkans medlemmar: de som konver-

terade till islam och övergav även sitt modersmål, således undanträngde arabiskan alltmer sy-

riskan.370 Dock är det inte förrän på 800-talet som syrianerna började använda arabiskan i skrift 

och en av de första som använde språket var grekortodoxen #ab§b ibn #idmah Abº R%ÿitah.371 

Mot slutet av den umayyadiska dynastin (ca 750) så uppskattar man, grovt räknat, att musli-

merna utgjorde cirka 10 procent av befolkningen i Syrien, Mesopotamien och Egypten.372 Med 

islams ankomst förändrades regionen såväl religiöst, politiskt, demografiskt som språkligt. Men 

islam under umayyaderna var tolerant mot kristna eftersom många kristna hade höga positioner 

i nära anknytning till kalifen och de kristna var även relativt fria. Det var gez§´% (ar. «izya) d.v.s. 

skyddsskatten som under slutet av umayyaderna blev en tung börda för människorna och såle-

des en anledning till att gå över till islam som blev en utmaning för kyrkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
368 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 390; The Chronicle of Zuqnin, s. 328. 
369 Chronicon Pseudo-Dionysianum, II, s. 391; The Chronicle of Zuqnin, s. 328. 
370 Witakowski, The Syriac Chronicle of Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre, s. 47-8.  
371 Ibid, s. 48. 
372 Albert Hourani, De arabiska folkens historia, Furulund: Alhambra Förlag AB 1992, s. 36. 
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6.  Sammanfattning 

 

Genom medeltida västsyriska krönikor Zuqnin krönikan, Krönikan av Mik%Ùy7l Rabb%, Krönika 

till 1234 och Krönikan av BarcEbr%y% skildras islams framväxt och erövringar av kristna ara-

meisktalande regioner i den bördiga halvmånen, Aramea, ungefär dagens Syrien och Irak. Krö-

nikörerna har lagt fokus vid den regionala historien som främst berör syrianer. Följden av den 

arabisk-muslimska erövringen, lyfts fram med avseende på de interkulturella relationerna på 

det religiösa, ekonomiska och sociala området.   

 

Arabernas intrång var något de ortodoxa (³r§Ëay ¯u8&%) syrianerna hoppades skulle leda till en 

befrielse från det chalkedoniska oket. De förklarade arabernas ankomst vara en följd av chal-

kedonernas misstolkade kristologi och att folket därför levde i synd. Därför sände Gud araberna 

i sin vrede för att fördriva bysantinerna. Men enligt araberna själva var alla icke-muslimer vil-

sekomna, och av den anledningen sände Gud dem.    

 

Tidiga syriska texter skildrar de första muslimska ledarna som fromma, rättvisa och som befri-

are. En text berättar om hur nijraniten Sayyid begav sig till självaste profeten Muhammed och 

bad om skydd mot att de betalade skyddsskaten. En annan skildrar hur den östsyrianske katoli-

kos Ye¯ºŸ-y(h)ab lät skicka biskopen Gabriel till profeten Muhammed för att be om skydd. Men 

då han anlände så hade profeten Mohammed dött, men Abu Bakr som tillträtt som kalif accep-

terade deras vädjan mot att de betalade skyddsskatten d.v.s. «izya. Ytterligare en syrisk text 

framställer kalifen ŸUmar ibn al-Kha³³%b som from, rättvis och godhjärtad, när han ger syrianen 

Gabriel ett dekret för alla syrianer i vilket kyrkofolk undantas från «izya. Nyckeltermer som 

”fördrag” (qey%m%) och ”skatt” (gez§´%) blev förutsättningar för att säkra trygghet. Således blev 

det en tradition (cey%1%) att anhålla om dekret (s§g§lyºn). Det är på sådana premisser som hela 

Syrien, Mesopotamien och Irak erövrades.    

 

Islam var samtidigt tolerant, gav de kristna skydd, självbestämmande och en del kunde t.o.m. 

tjäna i kalifatet som läkare, indrivare av skatt och som guvernörer. Inte heller tvingade musli-

merna någon att konvertera, utan de kristna levde relativt fria. Men beroende på det politiska 

läget så kunde kristna särbehandlas med att betala högre skatt, som blev en så tung börda att en 

del konverterade till islam (ahgar) för att få ett drägligare liv. Följderna blev en utmaning för 

kyrkan att behålla sina medlemmar.   
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7. Appendix  

 

Karta som visar islams utbredning under tre olika perioder. 

 

 

 

 

 

   Brun färg markerar islams utbredning under profeten Muhammeds tid, 622-632. 

 

   Ljusbrun färg visar hur långt islam utbredde sig under de fyra första kaliferna, 633-660.  

 

   Umayyaderna under sin största utbredning från 661 till 750. Från profeten Muhammed till     

   till umayydernas fall av abbasiderna.  

 

Aramea motsvarade, under umayyadernas dynasti, ungefär en halvmåne från Syrien till Irak, 

därav namnet den bördiga halvmånen. I dessa regioner hade arameisktalande grupper sin 

största koncentration.  
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