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ABSTRACT 

This essay tackles head-on the rulings of the legal system sharia that make Islam seem incompatible 
with modernity, defined as a wide range of interrelated historical and cultural processes marked by a 
questioning of traditions, the protection of individual rights and critical thinking. The present essay 
points out that Islamic scholars need to elucidate the intricate and delicate relationship between the 
foundational texts and their application area in order to enable Western Muslims among others to 
remain faithful to Islamic ethics while fully living within their societies and their time. Muslim 
intellectuals and clergy refer in general to the notion of wasatiyya (moderation) as a way to manage 
the challenges of a modern life. However, such an approach has effectively reached the limits of their 
ability to serve the faithful. The essay suggests a renewed and critical reading which puts context—
including the knowledge derived from the human and social sciences —on an equal footing with the 
scriptures as a source of Islamic law. An open letter including a point-by point refutation of the so-
called Islamic state’s ideology provides an input to the topic. This comprehensive approach seems to 
be the only way to go beyond the current limits and face up to the crisis in modern Islamic legal 
thought: Muslims need a contemporary global and applied ethics.  

  



Ett vanligt förekommande synsätt bland folkopinionen är att grunden till de senaste årens 
terrorhandlingar är religionen själv snarare än de människor som verkställer dem. Anmärkningsvärt 
nog är att det främst två till synes antagonistiska parter som ligger bakom den här uppfattningen, 
varav den ena består av islamofober1, den andra muslimska fundamentalister2.  

De viktigaste representanterna för de olika moderna tendenser som brukar betecknas med termer 
som fundamentalism, islamism eller politisk islam är Muslimska brödraskapet, pietistiska salafister 
och militanta salafister.3 Emellertid avser termen islamism ett allomfattande samhälleligt, politiskt 
och ekonomiskt system som inte enbart söker erövra regeringsmakten utan även islamisera 
samhället vilket förutsätter att sharia utgör grund för lagstiftningen.4   

Islamisterna gör generellt ingen skillnad mellan islam som texttolkning och livshållning. De urkunder 
som sharia bygger på, dvs. Koranen5 och hadith6, kan enligt de enbart förstås och tillämpas på ett 
sätt. I praktiken är förhållandet mellan text och verklighet betydligt mer problematiskt. Idealt sett må 
sharia bestå av regler och anvisningar som banar väg för frälsning. Men sharia är inte en lagbok utan 
ett strävansmål och en levande tradition. Den består av religiösa auktoriteters tolkning genom 
historien av vad som är islamiskt. Grundtanken med sharia är att vissa tolkningar ska vinna gehör 
bland muslimer i gemen och uppfattas som ett uttryck för autentisk islam. Än så länge råder dock 
djup oenighet kring vad som utgör ett islamiskt livsmönster7. 

Islamisterna underkänner den omgivande sociala kontextens roll i förståelsen av urkunderna, i 
synnerhet om den strider mot deras politiska ambitioner. Värt att notera att den muslimska 
lärotraditionen vittnar om en välutarbetad typologi som rangordnat tiotusentals hadither varav den 
mest tillförlitliga fått beteckningen ”autentisk” (saḥîḥ).8 Emellertid har ett antal eminenta forskare 
från förra seklet, däribland Ignaz Goldziher9 och Joseph Schacht10, hyst allvarliga tvivel om 

 
1 Islamofob är en omdiskuterad term. Med islamofobi avser jag en i princip ogrundad eller överdriven rädsla för 
religionen islam. Islamofober bär på överdrivna föreställningar om att islam är en hotfull religion som framkallar 
negativa beteenden. (se Dr Allen, Chris, Islamophobia. Birmingham: Ashgate Publishing, 2013, s. 77). Islamofobi 
bör dock inte förväxlas med vad som anses vara grundad kritik av islam, definierad som en helhet av 
handlingsnormer, traditioner och lära. (se bl.a. Furey, Anthony, Canada’s so called anti-Islamophobia motion is 
nothing but trouble, Toronto Sun, 28/01-2017: http://www.torontosun.com/2017/01/28/canadas-so-called-anti-
islamophobia-motion-is-nothing-but-trouble    
2 Termen fundamentalism myntades i början av 1900-talet som en beteckning på bibeltrogna kristna rörelser i 
Nordamerika som försvarade Bibelns skapelseberättelse mot moderna vetenskapliga förklaringar  
3 Al-Anani, Khalil, Inside the Muslim Brotherhood. Religion, Identity, and Politics, Oxford University Press. New 
York, 2016) 
4 Kumar, Deepa, Political Islam: A Marxist Analysis, International Socialist Review (ISR), 2016. Available at: 
http://isreview.org/issue/76/political-islam-marxist-analysis  (July 7th, 2017) 
5 Ord som Koran, hadither eller takfir behöver inte transkriberas eftersom de är etablerade i det svenska språket. 
6 Hadith avser yttranden om eller av profeten Muhammed eller någon av hans följeslagare som betraktas som 
normerande ”sed”, sunna. Se Devin J. Stewart (2013). ”Shari’a”. I The Princeton encyclopaedia of Islamic political 
thought. Böwering, Gerhard, Crone, Patricia & Mirza, Mahan (red.). Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, s. 497. 
7 Shari‘a är idag föremål för omfattande forskning och en rad akademiska diskussioner som även rör bredare 
frågor om innehåll, kompetensområde och hur shari‘a ska uppfattas i samtiden. För en introduktion till dessa 
frågor, se Baudouin Dupret What is the Sharia? Hurst & Company, London, 2018. 
8 Mushtaq, Lodi, Islam and the West: The Clash Between Secularism and Islamism. Dutham: Strategic Book 
Publishing, 2011, 3f.  
9 Goldziher, Ignác, Introduction to Islamic theology and law, Princeton U.P., Princeton, N.J., 1981 
10 Schacht, Joseph, The origins of Muhammadan jurisprudence, 4. impr., Clarendon, Oxford, 1967 



tillförlitligheten i en övervägande del av haditherna. Numera är icke desto mindre tendensen bland 
forskare som Motzki att betrakta hadith som en trovärdig källa för förståelsen av tidig islam. 11  

En av de ideologer som understrukit att islams heliga texter gäller oberoende av tid och rum är 
Muslimska brödraskapets grundare Hasan al-Banna (d. 1949), enligt vilken islam är universell 
(câlamî), evig (khâlid) och allomfattande (shumûlî).12 Att det finns beröringspunkter mellan al-Banna 
och den holländske högerpolitikern Gert Wilders förklaras av att den senare anser att våldet hänger 
samman med religionens underliggande budskap och inte är ett resultat av en felriktad texttolkning. 

13 Wilders hänvisar till en rad utsagor i Koranen och hadith som uppmanar de troende att döda ”de 
otrogna” (kuffâr), förslava deras kvinnor och tvinga dem att välja mellan att förnedras eller mördas.14 
Men Koranen är betydligt mer nyanserad och problematisk som urkund. Den omfattar utsagor om 
den första människan, meningen med skapelsen, döden, helvetet, paradiset, naturen som Guds 
tecken och så vidare.15 Den egentliga frågan är dock hur man kan förena modern statsbildning med 
de normer och etiska principer som härleds ur Koranen och därigenom sharia. Konkret uttryckt, hur 
bör muslimer som säger sig besitta den rätta kunskapen om islam bära sig åt i en sekulär miljö där 
den dominerande kulturen (inkl. juridiska system) inte följer den egna religionens förebilder? Hur ska 
muslimer som lever i diaspora förena sharias etiska och rättsliga bud med deras dagliga och 
oundvikliga möten med ”den andre”, däribland den som är homosexuell och ateist?  

Wasatiyya: vision eller illusion  

Som en motvikt till islamisternas och islamofobernas ytterlighetsposition förekommer en 
modernistisk tolkning av traditionen som också gör anspråk på att vara autentisk, kallad wasatiyya.16 
Medan islamister lutar sig mot sharia för att legitimera sin tolkning av jihad som heligt krig och 
islamofober i sin tur pekar på religionen som källan till allt ont, refererar anhängare av wasatiyya till 
texter som speglar islams försonande hållning. Alla parter öser i princip ur samma urkunder. De 
tolkningar och tillämpningar av Koranen och hadith som sharia bygger på öppnar emellertid för ett 
antal lagskolor (madhâhib), däribland fyra inom sunniislam och en inom shia17. Därmed skulle man 
kunna tro att muslimsk jurisprudens tolererar en mångfald av texttolkning. Att så är inte fallet 
förklaras av den egyptiske professorn Abu Zeid: ”In modern Muslim societies only philology is 
accepted, while socio-historical analysis is rejected not only in the interpretation of naṣṣ [Koranen 
och hadith] but also in research on Islamic thought.”18 Abu Zeid understryker behovet av en ny 
hermeneutik  för att förstå och förklara islams heliga texter. Enligt honom närmar sig tolkaren (exp. 
korankommentator eller jurist) sin text med en förförståelse som både bestämmer och begränsar 
hens horisont. Genom att hålla sig kritiskt till den tradition inom vilken tolkaren redan befinner sig, 
kan man kasta nytt ljus över texten, menar Abu Zeid19 och får medhåll av den franske islamologen 

 
11 Motzki, Harald, Analysing Muslim traditions: studies in legal, exegetical and Maghāzī ḥadīth, Brill, Leiden, 
2010. 
12 Krämer, Gudrun, “al-Banna Hasan 1906-49”. I The Princeton encyclopaedia of Islamic political thought. 
Böwering, G., Crone, P. & Mirza, M. (red.). Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2013, s. 63. 
13 Vossen, Koen, The power of populism: Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands, 2017 
14 Se bl.a. Koranen (2: 191-193), (2: 244), (2: 216), (3:151), (4: 74), och hadither Bukhari (52: 177), (52: 220, (52: 
256), och Muslim (1: 33).   
15 Koranen, 4 uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2003 

 16 Kamali, Mohammad Hashim & Ramadan, Tariq, The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle 
of wasatiyyah, 2015. 

 17 Moghissi, Haideh & Ghorashi, Halleh (red.), Muslim diaspora in the West: negotiating gender, home and 
belonging, Ashgate, Burlington, VT, 2010, s.60. 
18 Abu Zeid, Nasr Hamid, The Modernisation of Islam or the Islamisation of Modernity. I. Cosmopolitical Identity 
and Authenticity in The Middle East 71 – 86. Roel Meijer (red.). London: RoutledgeCurzon, 1999, s. 74 
19 Abu Zeid, Nasr Hamid, Ishkâliyyât al-qirâ’a wa awlawiyyât al-ta’wîl, Beirut: al-Markaz al thaqâfî l-carabî, 2008. 



Benzine. Denne anser att varje läsning är en tolkning. Teologiskt bygger Benzines resonemang på att 
Guds ord uppenbaras på ett mänskligt språk (arabiska), och i och med att språket handlar om det 
generella studiet av ett godtyckligt valt teckensystem, är det då fråga om en tolkning. För Benzine 
innehåller de helige texterna spår av ett gudomligt tal, dess tolkning20.        

Muslimer som vill efterleva sharias påbud kan ytterst tvingas välja mellan den religiösa lagens 
medeltida världsbild och den omgivande kulturens samtida yttringar. Ett underliggande resonemang 
är att eftersom sharia är en gudagiven lag är det snarare verkligheten som måste rätta sig efter den.21 
Det konkreta resultatet av en sådan hållning har ofta mynnat ut i politisk instabilitet och kränkningar 
av mänskliga rättigheter i de egna länderna, och sociala spänningar avseende den muslimska 
gemenskapen i diaspora.  

Anhängare av wasatiyya väljer å sin sida en annan strategi för att försöka förena sharias påbud med 
tidens anda. De väljer att tolka de heliga skrifterna i ett nytt ljus alternativt flika in läsningar som 
hänvisar till mer övergripande islamiska principer. En sådan approach saknar möjligen en tydlig 
metodologi men det övergripande målet är att visa att det inte råder skarp motsättning mellan 
västerländsk modernitet och autentisk islam.22  

Schejk Yusuf al-Qardawi är den lärd som i hög grad eftersträvat att göra wasatiyya till en etablerad 
term inom modern jurisprudens fiqh. För al-Qaradawi betecknar wasatiyya en form av balans mellan 
det som utgör den islamiska lagens inneboende mening och nutidens moraliska och juridiska krav. al 
-Qaradawi menar att wasatiyya framför allt understryker yusr al-islām (”islams enkelhet”).23 Målet är 
att det ska vara enkelt för muslimer såväl som icke-muslimer att leva tillsammans, utan att någon 
sätter käppar i hjulet (yusr lā cusr)24 – en hållning som dock går stick i stäv mot den stränghet och det 
allvar som förespråkas av såväl islamister som konservativa rättslärda som krampaktigt håller på 
traditionen, varav många verkar i Europa och inte minst i Sverige. Sommaren 2017 varnade 
exempelvis den kontroversielle predikanten från Göteborg Anas Khalifa muslimska ungdomar från att 
delta i studentfirandet. ”Du kan drabbas av Allahs vrede”, hävdade han.25 

Att definiera wasatiyya som medelvägens politik verkar dock vara svårare än väntat. En hel del tyder 
på att det är med termen som personen bakom den. al-Qaradawis kontroversiella uttalanden om den 
israelisk-palestinska konflikten, i synnerhet när det gäller att betrakta civila medborgare som militära 
mål, hans ambivalenta attityd till den arabisk-muslimska elitens myndighetsutövning före och under 
så kallade arabiska våren, gör honom till en omstridd och komplex figur i global skala.26 Wasatiyya i 
al-Qaradawis tappning har dessutom förknippats med en stereotyp bild av västvärlden och 

 
20 “Qui a écrit le Coran”, [Video] tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=kt4w0gOjqSI (4 mars 2018) 
21 Moghissi, Haideh & Ghorashi, Halleh (red.), Muslim diaspora in the West: negotiating gender, home and 
belonging, Ashgate, Burlington, VT, 2010, s.60. 

 22 Morgan, George & Poynting, Scott (red.), Global Islamophobia: Muslims and moral panic in the West, Ashgate 
Pub., Farnham, Surrey, 2012 
23 Katsivelis, Paul, Sharia och livet: islamisk retorik om makt, moral och medelvägen (wasatiyya) på al-Jazira, 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet, Diss. Stockholm: Stockholms 
universitet, 2016, s. 44ff 

 24 Gräf, Bettina, Yusuf al Qaradawi. I. The Oxford handbook of Islam and politics, Esposito, John L. & Shahin, Emad 
Eldin (red.), 2013, s. 231 
25 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborgspredikant-uppmanar-muslimer-att-inte-fira-studenten (3 
juni 2017) 
26 ”Sharia och livet” sänds i TV-kanalen Al Jazeera. Katsivelis, Paul, Sharia och livet: islamisk retorik om makt, 
moral och medelvägen (wasatiyya) på al-Jazira, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, 
Stockholms universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2016, s. 46 



västerlänningar som promiskuösa, självcentrerade och gudlösa samt försvar av samhällsstrukturer 
med tydliga patriarkala förtecken.27  

De lärdas brev  

Häromåret (2014) skrev ett dussintals muslimska lärda ett öppet brev till den numera ”besegrade” 
Islamiska statens självutropade kalif al-Baghdadi. Brevet dekonstruerar punkt för punkt terror-
organisationens retorik och förespråkar därigenom en kvalificerad tolkning av de Koranen och hadith. 
Brevet är teologiskt välunderbyggt och har rönt internationell uppmärksamhet och publicerats i 
bland annat Huffington Post28 och Le Figaro29. I Sverige är det främst professorn i islamisk teologi och 
filosofi Fazlhashemi som uppmärksammat brevets språkbruk.30 Brevets författare förkastar 
exempelvis alla försök att neka kvinnor och barns rättigheter.31 Två punkter förtjänar dock närmare 
belysning, nämligen 8 och 9. Den sistnämnda diskuterar en i den muslimska världen omstridd term, 
takfir, vilken går ut på att förklara oliktänkande muslimer som otrogna mot Gud (kuffār).32 De lärda 
förkastar bestämt ”Islamiska statens” missbruk av takfir. Enligt dem är envar som uttalar den 
islamiska trosbekännelsen (shahâda) muslim så länge hen inte öppet deklarerar otro.33  

I punkt 8 definieras ordet jihad som försvarskrig vilket enligt de lärda inte bör utkämpas utan ”rätt 
anledning, rätt syfte och rätt uppförandekod”. Vad beträffar krig muslimer emellan är detta harām 
(förbjudet), anser de lärda, eftersom en sådan strid kan leda till fitna (inbördeskrig, splittring, kaos).34 
Muslimer som av olika anledningar bekämpar varandra gör så gott de kan för att definiera 
motståndaren som icke-muslim, det vill säga hycklare (munâfiq), avfälling (murtadd), otrogen (kâfir), 
eller som svår syndare (fâsiq). Takfir är således nödvändigt för krigets legitimitet.35 När man skildrar 
en konflikt eller ett krig som en kamp muslimer emellan eller mot en extern fiende, är det dock inte 
nödvändigtvis en beskrivning av en empirisk verklighet, utan en legitimering av våldet.  

 Den islamiska rättstraditionen kännetecknas av en successiv utveckling av krigets lagar vars syfte är 
att bekämpa legitimeringen av våldet i propagandasyfte. De lärdas brev illustrerar klart denna trend. 
Författarnas argumentation mot Islamiska statens propaganda ingår därmed i en omfattande corpus 
som utvecklats inom de olika lagskolor vilka reglerar avfall från islam, fångars behandling, fredsslut, 
fredsvillkor, rättigheter och begränsningar när det gäller plundring och så vidare.36  

Genom att ställa upp många och noga definierade villkor för bruket av jihad och takfir medger de 
lärda att den kulturella omgivningen, traditionen och inte minst språket sätter gränser för hur sharias 
bud och bestämmelser bör tolkas och tillämpas. Påpekandet att det är förbjudet i islam att utfärda 

 
27 Ibid. s. 210ff  
28 http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html (3 juni 2017) 
29 http://www.lefigaro.fr/international/2014/10/27/01003-20141027ARTFIG00328-plus-de-120-erudits-
musulmans-accusent-l-etat-islamique-d-avoir-sali-l-islam.php (3 juni 2017) 
30 Sveriges Radio P1, Människor och tro, 30 november 2015: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6314707 (19 juli 2017) 
31 Se punkt 14 och 15 i ”Öppet brev till al Baghdadi”, Huffington Post, 19/7-2014: 
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html (3 juni 2017) 
32 http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html (3 juni 2017) 
33 Ibid. 
34 Abou El Fadl, Khaled, Rebellion and violence in Islamic law, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001, s. 63. Se 
också Sharia och livet, “Takfirs fitna”, del i och ii, [TV-program], al Jazeera (Doha). Producent Mutazz al Khatib, 30 
sept. och 7 okt. 2007  

 35 Adang, Camilla, Anṣārī, Ḥasan, Fierro, Ma. Isabel & Schmidtke, Sabine (red.), Accusations of unbelief in Islam: a 
diachronic perspective on takfir, 2015 

 36 Maher, Shiraz, Salafi-jihadism: the history of an idea, Oxford University Press, Oxford, 2016 



juridiska dekret (fatwa) utan bemästring av det arabiska språket37 speglar exempelvis en insikt om att 
språket inte är en avspegling av en redan existerande verklighet utan är strukturerat i beskrivningar 
som kan skifta beroende på sammanhanget38.  

Sharia förr och nu 

Vidare aktualiserar de lärdas brev frågan om förhållandet mellan sharia och lagstiftningen i staten. 
Sharia har spelat en historiskt avgörande roll när det gäller att bestämma gränserna för islamisk 
ortodoxi (renlärighet) och i fråga om att utforma samhällsinstitutioner, inklusive politisk 
styrelseform.39 Därmed inte sagt att sharias hegemoni är total. I muslimska majoritetssamhällen har 
rådande civillagstiftning i regel västerländska förebilder (fransk eller engelsk) men domare följer ofta 
sharialagar vad gäller sedvanerätt vid familje- eller arvstvister.40  

En kombination av korrupta, auktoritära regimer och militära bakslag bidrog under andra hälften av 
1900-talet till att sekulära ideologier som socialism, arabnationalism eller liberalism misslyckats med 
att få fotfäste i t ex Arabvärlden. Den utdragna konflikten mellan Israel och Palestina samt en rutten 
politisk kultur har de senaste årtionden fått gräsrötterna i Mellanöstern och Nordafrika att söka sig 
till religionen. Muslimska aktivister i flertalet länder som Algeriet, Egypten, Jordanien, Syrien med 
flera framförde krav på en ökad islamisering av samhället. Mot dem samlades sekulära krafter, 
bestående mestadels av vänsterintellektuella, kvinnoorganisationer och anhängare av mänskliga 
rättigheter vilka ansåg att sharia var orsaken till den muslimska gemenskapens eftersatthet. De 
sekulära försvarar en statsbildning där juridiken bör undanhållas påverkan av religiösa principer.41   

Enligt en omfattande amerikansk studie (2013): The world’s muslims: religion, politics and society 
som genomförts av ”The Pew forum on religion and public life” anser majoriteten av muslimer att 
sharia ska dominera juridiken eftersom det rör sig om en gudagiven lag. Starkast stöd för denna 
hållning förekommer i Mellanöstern och Nordafrika, varifrån många invandrat till Sverige. De 
sistnämnda medger samtidigt att de är nöjda med den rättsordning som råder i Sverige vilket verkar 
vara en paradox.42 Egentligen betecknar muslimernas relation till sharia snarare en känslomässig 
bindning där den ofta ses som en buffert för en sekulär identitet. Enligt islamologen och 
Syrienkännaren Leif Steinberg är idén om en lagbok som uttömmande och enhälligt anger vad islam 
säger i en viss fråga en utopi. Den har nog aldrig fungerat genom historien.43  

Genom sitt krav på att införa sharia riskerar islamister att hamna på kollisionskurs med värdlandets 
juridiska system. Ett dilemma som islamisterna tror sig övervinna med hjälp av en ahistorisk 
inställning till religionen: Islams bud, moral och pelare utgör enligt de en sammanhängande helhet 

 
37 Se punkt 2 i brevet. 
38 Halliday, M. A. K. (2014). Halliday's introduction to functional grammar. 4. ed. Milton Park, Abingdon. 
Oxon: Routledge, ss. 438-42. 

 39 Amanat, Abbas & Griffel, Frank (red.), Shari'a: Islamic law in the contemporary context, Stanford University 
Press, Stanford, Calif., 2007 
40 Ibid. 

 41 Lassner, Jacob. & Troen, S. Ilan, Jews and Muslims in the Arab world: haunted by pasts real and imagined, 
Rowman & Littlefield, Lanham, 2007, s. 127ff 
42 Studien omfattar 38 000 muslimer från länder i Asien, Afrika och sydöst Europa. Kina, Indien och Saudiarabien 
fanns dock inte med på grund av politiska problem och Syrien uteslöts också med tanke på säkerhetsläget 
(Forskning och framsteg 7/2013): http://fof.se/tidning/2013/7/artikel/asikter-i-den-muslimska-varlden (5 juni 
2017) 
43 Stenberg, Leif, So förändras islam, Kvartal, 26 juni 2020: https://kvartal.se/artiklar/sa-forandras-islam 



för en av Gud bestämd ordning som gäller oberoende av den historiska utvecklingen.44 Att ett sådant 
synsätt spelar i händerna på islamofober framgår klart eftersom det understryker att den egentliga 
källan till terrorism är religionen själv och inte de tolkningar och tillämpningar av dess kanoniska 
skrifter45. 

Att ompröva sharias sanningsanspråk är utan tvekan en utmanande uppgift, i synnerhet i fråga om 
offentlig rätt, dvs. den rättsordning som bl.a. reglerar statens förhållande till grupper och enskilda. 
Men vad händer om det sekulära samhället krockar med de normer som sharia sätter för vad som 
kan betecknas som religiös praxis och personlig moral? Det är viktigt att påpeka att sharia inte 
handlar om en monolitisk företeelse eller statisk kategori. Muslimska regeringar definierar och 
tillämpar sharia på olika sätt.46 I vissa avseenden är sharia präglad av klansamhällets hederskodex.47 
Europeiska muslimer som ser sharia som en gudagiven lag har förmodligen svårt att känna 
samhörighet med det moderna projektets grundläggande ideal och värderingar där individuella 
rättigheter och inte minst kritiskt tänkande och frihet från religion står i centrum. Forskare som Tareq 
Ramadan menar å andra sidan att livet i sekulära samhällen med parlamentariskt styrelseskick är 
förenligt med muslimsk livshållning under förutsättning att värdsamhällen lever upp till sina 
medborgerliga ideal.48 Enligt Ramadan utgör islam ett slags metaideologi i den meningen att läran 
inte behöver vara bunden till en särskild samhällsordning utan kan även fungera i samhällen som inte 
följer islamiska förebilder.49 Det hela bottnar dock ytterst i att islam, uppfattad både som lärosystem 
och politiskt handlingsprogram, inte enbart söker förklara världen som den är, utan även ifrågasätta 
– och eventuellt - förändra den!50 Ramadan har av många tänkare och samhällsdebattörer anklagats 
för att följa en dold agenda i sin tolkning av islam.51 

 

Sharia vs politiska reformer 

I en föga uppmärksammad bok, Inventing the Individual (2014), hänvisar författaren Larry Siedentop 
till att liberalismens rötter går längre tillbaka än till Hobbes, Montesquieu och Lock. Han menar att 
ursprunget till liberalismens tankegods går att finna hos medeltida skolastiska teologer och jurister 
vilka på allvar började diskutera individuella rättigheter. För Siedentop visade dessa lärda prov på 
kritiskt tänkandet i kraft av sina återkommande reflektioner kring frihetsbegreppet: frihet från tvång 
respektive frihet från förtryck, vilket så småningom banade väg för renässansen och upplysningen – 
och märkligt nog till det sekulariserade samhället. 52 Den islamiska lärotraditionen i sin tur, liksom 
skolastiken, vittnar om lärda som försvarat individens intellektuella frihet och integritet genom att 
utmana den institutionella religionens världsbild och lärosatser. Som exempel kan man nämna den 
persiska läkaren al-Razi (d. ca 925), filosofen al-Rawandi (d. 910), poeten al-Maarri från Syrien (d. 
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1057) med flera.53 al-Razi påpekade exempelvis att islam är förnuftets gåva i den meningen att utan 
förnuft skulle islam förlora sitt värde.54 Lingvisten och teologen Bajravil menar att rättskällornas 
(främst Koranen och hadith) semantiska potential är oändlig. Den kräver både ett erkännande och 
ifrågasättande av traditionen. Annorlunda uttryckt, utan en kontinuerlig dialog mellan text och 
kontext blir det svårt att nå en djupare förståelse av sharia. Bajravil lånar ett utryck från Derrida La 
fidélité infidèle (den illojala lojaliteten) som går ut på att understryka att lojaliteten mot exp. sharia 
innebär dels att man bekräftar den, dels tillskriver den en ny dimension55.       

Att slå sin hustru, döda ”kättare” och ”otrogna”, hämnas på dem som förkastar islam, använda 
otidsenliga straff- eller avrättningsmetoder, råna folk från andra religioner, ärva dubbelt av en 
kvinnas andel, äkta flera kvinnor samtidigt, ta sig flera konkubiner (sexslavar), locka muslimska män 
med en sexuell njutning i det kommande med mera, allt detta nämns i Koranen och hadith vilka 
också väver in en rad andra och delvis diametralt motsatta berättelser. Därav behovet att 
kontextualisera och problematisera innehållet i dessa urkunder, menar Benzine.56 Denne anser att 
oavsett om ansatsen att närma sig Koranen skiljer sig beroende på om man är troende eller inte, 
utesluter inte detta att nya insikter, ny kunskap eller nya läsningsstrategier i efterhand adderas till 
traditionen. Det sistnämnda är ett socialt arv som skiftar från en generation till en annan. Ett sådant 
förfarande, menar Benzine, påminner om det som Ricoeur kallar la naïveté postcritique (postkritisk 
naivitet). Enligt Benzine föreligger ingen motsättning mellan tro och kunskap. Det är snarare så att 
kunskap förädlar tron57.        

Moderna tänkare och skriftlärda står inför en svår uppgift om de inte ser över förutsättningarna för 
de åtgärder som enligt sharia riktas bl.a. mot ”den andre”, såväl den oliktänkande muslimen som 
icke-muslimen. Kristna och yazidier från Irak och kopterna i Egypten har exempelvis utsatts för etnisk 
rensning av grupper som sade sig handla i linje med sharias bud.58 Stater där sharia är den primära 
källan till lagstiftningen gör uppenbarligen inte mycket för att skydda sina minoriteter.59 Samtidigt 
som huvudfåran av muslimer fördömer attackerna mot icke-muslimska landsmän, hyser många av 
dem ett traditionellt hat mot just de kristna som de betraktar som Västs förlängda arm i regionen.60  

En omprövning av sharias föreskrifter och användningsområden är nödvändigt om än inte lätt att 
genomföra. Den skulle med fördel kunna luta sig mot en rik hermeneutisk tradition av islamisk 
exegetik samt västerländska teorier och juridiska modeller. Det senare hänvisar till en 
texttolkningslära som framhäver betydelsen av förståelse och insikter i samhälls- och 
humanvetenskaper.61 Enligt filosofen Gadamer är en text - exempelvis sharia - en kulturyttring, det 
vill säga en produkt av mänskligt medvetande, även om det antas att det är Gud som är lagstiftaren. 
En kulturprodukt går inte att tolka slutgiltigt, menar Gadamer, eftersom tolkaren redan ingår i en 
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tradition som både bestämmer och avgränsar hens tolkningshorisont – textförståelsen som 
spiralgång: tolkning från den egna referensramen till texten och tvärtom.62 

Islamiska statens soldaters tolkning och tillämpning av sharia utgör en tragisk och brutal parodi på 
det islamiska rättssystemet. Stora delar av den muslimska världen och i förläggningen också 
muslimska samfund i diaspora tycks ha stelnat i en dogmatisk slummer, där många fortfarande 
menar att vägen framåt är att återuppliva en påstådd guldålder.63 Islamister delar generellt världen 
mellan gott och ont, vilket blir ännu tydligare när de befinner sig i en sekulär miljö. De ser sig själva 
som förvaltare av ett gudomligt uppdrag och gör ingen skillnad mellan ”vilseledda” muslimer och 
icke-muslimer.64 Forskaren Carlbom påpekar att det finns krafter i Sverige som ifrågasätter 
demokratin, främjar intolerans och diskriminering mot andra grupper. Dit hör islamister bland 
andra.65  

Den samtida tänkare som menar att lösningen på vår tids problem är att gå tillbaka till 
urkristendomens värld är någon som lätt kan stämplas som galen. Att ett samhälle helt eller delvis 
grundat på sharia hittills inte kunnat skapa materiellt och kulturellt välstånd kan inte endast bero på 
islams ”fiender” (kolonisatörer, ateister, kvinnoorganisationer med flera). Kolonialismen har förvisso 
satt djupa spår i de erövrade ländernas samhällsstrukturer men den kan inte ensam göras till en 
syndabock för dagens undermåliga levnadsvillkor. Det har gott mer än femtio år som de här länderna 
varit självständiga. Det är dags att ta ansvar för de egna problemen. Liberala kärnvärden som 
pluralism och kritiskt tänkande måste åter finnas med när muslimer och andra diskuterar 
förhållandet mellan islam och offentlig rät och närmare bestämt mellan sharia och lagstiftningen i 
staten. Såväl unga muslimer som vuxna behöver ett vettigt alternativ till den djupt konservativa islam 
som mer och mer utmärker såväl islams boning som flertalet av moskéerna i västvärlden, däribland 
Sverige.66  
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