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Abstract
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Throughout the postclassical period (c. 650/1250 to 1300/1900) commentaries on earlier
texts dominated the literary output of Muslim theologians. Scholars have debated whether
these commentaries were repetitive and unoriginal, symptomatic of stagnant traditionalism, or
whether they often made profound contributions to ongoing theological conversations. This
study extends these debates by exploring the potential significance of the commentarial format
for constructive Islamic theology within the academic field of systematic theology. It suggests
that commentaries may still contribute to dialogue between past and present theologians, but
that this would require a considerable renewal of their usual forms and functions as well as a
greater hermeneutic awareness of theology as an ongoing interpretative process taking place
within particular traditions.

The study draws on Alasdair MacIntyre’s concept of traditions as historically extended
arguments in which certain agreements are defined and redefined in terms of both internal
and external conflicts. This concept contributes both to the analysis of commentarial literature,
which arguably exemplifies it more than any other format, and to understanding the study of
Islamic theology as taking place within different, albeit overlapping, traditions.

The first part of the study (Chs. 1–3) outlines MacIntyre’s concept in relation to Islamic
theology, examines Islamic commentarial practices until today and introduces the material
explored in the second part: the manuals and commentaries of the North African Ashʿarī
theologian Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī (d. 895/1490). The second part (Chs. 4–6) consists
of a threefold commentary on al-Sanūsī’s most famous manual, al-ʿAqīdat al-ṣughrā, focusing
on meta-ethics, natural theology and prophetology. Each chapter contains its own theological
inquiries and arguments, critically engaging the Ashʿarī tradition to which al-Sanūsī belonged.
Taken together they provide a case for the enduring relevance of commentaries and an example
of how the format may be renewed today. The study as a whole contributes to the ongoing
discussion about critical and constructive approaches to Islamic theology – within systematic
theology and philosophy of religion – going beyond the exclusively historical approach that still
dominates contemporary Islamic studies.
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Inledning 

Syfte och struktur 
Vid europeiska och nordamerikanska universitet har islamisk teologi länge 
studerats som ett idé- och religionshistoriskt forskningsobjekt att beskriva, 
förstå och förklara. Sällan har islamisk teologi studerats med kritiska och kon-
struktiva ambitioner. På senare år har dock en viss förändring skett: fler uni-
versitet inrättar professurer och fakulteter med islamisk inriktning, och fler 
akademiska förlag publicerar avancerade teologiska studier av islamisk teo-
logi. Därmed har islamisk teologi börjat studeras på ett sätt som påminner om 
studiet av kristen teologi inom ämnen som systematisk teologi och religions-
filosofi.1 I denna avhandling utforskar jag hur islamisk teologi kan studeras 
kritiskt och konstruktivt inom ramen för systematisk teologi. För att konkreti-
sera diskussionen utgår jag från en specifik fråga, nämligen den om den nutida 
relevansen av kommentaren som form för islamisk teologi – exemplifierad av 
kommentartraditionen kring de manualer som författades av den nordafri-
kanske teologen Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī (d. 895 AH/1490 e.Kr.).  

Under den så kallade postklassiska perioden (ca. 650–1300/1250–1900) 
författades de flesta teologiska verk som kommentarer till tidigare texter, van-
ligtvis manualer, vilket gjorde att omfattande kommentartraditioner växte 
fram kring auktoritativa texter.2 Än idag har kommentarlitteraturen stor 

 
 
1 Se Martinson, ”Introduction”, 123–124. Några exempel på konstruktiva studier av islamisk 
teologi är Wadud, Qur’an and women (1999); Ali, Sexual ethics and Islam (2006); Akhtar, 
Quran and the secular mind (2008); Jackson, Islam and the problem of black suffering (2009); 
Booth, Analytic Islamic philosophy (2017), Nguyen, Modern Muslim theology (2019); Harvey, 
Transcendent God, rational world (2021); Chowdhury, Islamic theology and the problem of 
evil (2021). Se även Fazlhashemi och Martinson (red.), Systematiska studier. 
2 Denna periodisering är omdebatterad i sekundärlitteraturen och dikotomin klassisk–postklas-
sisk används inte sällan i polemiska syften för att diskreditera den senare perioden. Se Bauer, 
”In search of ’post-classical’ literature”; El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 32. I 
likhet med El Shamsy vidhåller jag att periodiseringen är användbar i detta sammanhang ef-
tersom den belyser viktiga skillnader i den islamiska lärotraditionens utformning och litterära 
produktion, även om övergången mellan perioderna var en utdragen process som tog sig olika 
uttryck i olika sammanhang. En tydlig skillnad är kommentarlitteraturens dominans under den 
postklassiska perioden. Jag lägger därmed ingen värdering i termerna ”klassisk” och ”postklas-
sisk”. Inom den postklassiska perioden kan även en relevant distinktion göras mellan den tidiga 
postklassiska perioden (ca. 650–1000/1250–1600) och den senare (ca. 1000–1300/1600–1900), 
där den senare kännetecknas av att kommentarlitteraturen får ännu större betydelse. Därför 
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betydelse: kommentarer undervisas vid islamiska lärosäten världen över och 
författas av ledande muslimska teologer. Samtidigt har förespråkare för teolo-
gisk förnyelse länge kritiserat den postklassiska kommentarlitteraturen, unge-
fär som många kristna teologer under 1900-talet kritiserade nyskolastiken och 
dess så kallade handboksteologi. Även inom islamologin har den postklas-
siska kommentarlitteraturen debatterats: Var den repetitiv och symptomatisk 
för intellektuell stagnation eller inbegrep den trots allt en fortsatt dynamisk 
utveckling under senare perioder? Min avhandling bygger vidare på dessa dis-
kussioner om den postklassiska perioden och dess kommentarlitteratur, men 
ställer ytterligare frågor om kommentarens relevans för nutida islamisk teo-
logi. Avhandlingens övergripande fråga är därför: Har kommentaren som 
form fortfarande något att erbjuda studiet av islamisk teologi och hur skulle 
kommentarer i sådana fall kunna utformas i akademiska sammanhang? 

Jag närmar mig dessa frågor utifrån ett konkret exempel: Muḥammad b. 
Yūsuf al-Sanūsīs teologiska manualer, särskilt al-ʿAqīdat al-ṣughrā (”Den 
lilla trosläran”), även kallad Umm al-barāhīn (”De fundamentala bevisen” el-
ler ”Bevisens fundament” – bokstavligen ”Bevisens moder”).3 Al-Sanūsī (ca. 
838–895/1435–1490) var en sunnitisk teolog, tillhörande den ashʿaritiska sko-
lan, från Tlemcen i Nordafrika (i dagens nordvästra Algeriet). Han författade 
flera teologiska manualer med medföljande kommentarer som förklarar och 
utvecklar manualernas innehåll. Hans mest berömda manual, al-ʿAqīdat al-
ṣughrā, är en av de mest kommenterade islamiska teologitexterna någonsin.4 
Än idag författas kommentarer till al-Sanūsīs manualer och än idag undervisas 
de vid traditionella lärosäten (vanligtvis benämnda madāris, sg. madrasa, där 
undervisning i klassiska och postklassiska texter dominerar läroplanen).5 Jag 
har valt att fokusera på al-Sanūsīs verk dels för att de hade ett stort inflytande 
på den postklassiska lärotraditionen och dels för att de utgör tydliga exempel 
på teologisk kommentarlitteratur som fortfarande är i bruk. Dessutom är de än 
idag auktoritativa texter för många sunniter. 

Al-Sanūsī tillhörde den ashʿaritiska inriktningen inom islamisk filosofisk 
teologi (ʿilm al-kalām eller kort och gott kalām) som åtminstone sedan 400-
/1000-talet har dominerat den sunnitiska teologin, inte minst i Nordafrika.6 
Hans teologi präglas även av sufisk andlighet och dygdetik. Förutom att al-
Sanūsīs verk exemplifierar postklassisk kommentarlitteratur är hans syntes 
mellan ashʿarism och sufism väl värd att lyftas fram eftersom den inte har fått 

 
 
framhåller El Shamsy perioden 1000–1300/1600–1900 i sin diskussion om postklassisk sko-
lasticism och kommentarlitteratur, trots att utvecklingen började långt tidigare. 
3 Den arabiska texten av al-ʿAqīdat al-ṣughrā återfinns i slutet av avhandlingen tillsammans 
med min egen översättning till svenska. 
4 Bruckmayr, ”Sharḥ/ḥāshiya phenomenon”, 29n4; Brockelmann, Geschichte, 2:250–251; Ben-
cheneb, ”Sanūsī”. 
5 Ett exempel är Saʿīd Fūdas (f. 1967) Tahdhīb sharḥ al-sanūsiyya som finns översatt till eng-
elska med titeln A refined explanation of the Sanusi creed (2013). 
6 Kalām-teologin introduceras nedan i denna inledning. 



 

 9 

någon större uppmärksamhet i modern forskning. Denna ashʿaritiska och suf-
iska tradition, särskilt i nordafrikansk tappning, är även den islamiska tradition 
som jag själv har studerat under längst tid, vilket också har bidragit till valet 
av al-Sanūsīs verk framför alternativ ur andra teologiska traditioner.7  

Avhandlingen består av två delar med tre kapitel vardera. Det inledande 
kapitlet (kap. 1) utforskar vad det innebär att studera islamisk teologi inom 
ramen för systematisk teologi snarare än islamologi. Kapitlet utgår från Alas-
dair MacIntyres teori om traditionskonstituerad rationalitet. MacIntyre under-
stryker att all systematisk intellektuell verksamhet ofrånkomligen sker inom 
ramen för specifika traditioner, om än i dialog och förhandling med varandra. 
Han betraktar traditioner som historiskt utsträckta och socialt förkroppsligade 
meningsutbyten eller argument – däribland om den berörda traditionens inne-
börd, ändamål och fortsatta förmedling – utifrån vissa gemensamma referens-
ramar. Med hjälp av detta traditionsbegrepp undersöker jag förutsättningarna 
för ett kritiskt och konstruktivt studium av islamisk teologi i akademiska sam-
manhang och redogör samtidigt för avhandlingens teoretiska och metodolo-
giska utgångspunkter. Det andra kapitlet (kap. 2) undersöker kommentaren 
som form för islamisk teologi, inklusive dess historiska utveckling, och ställer 
frågor om dess nutida relevans. Jag argumenterar för att kommentarer fortfa-
rande kan bidra till traditionsförankrade dialoger mellan dåtida och nutida te-
ologer, även i dagens akademiska sammanhang, men att det kräver betydande 
förändringar av kommentarernas hävdvunna former och syften samt en större 
hermeneutisk medvetenhet om teologin som pågående tolkningsprocess. Det 
tredje kapitlet (kap. 3) introducerar al-Sanūsīs liv och verk genom att framför 
allt belysa hans syntes mellan ashʿarism och sufism, vilken jag menar är av-
görande för inte bara en historisk förståelse av hans teologi, utan även för 
möjligheten till ett konstruktivt förhållningssätt till denna teologi. Dessa tre 
inledande kapitel motsvarar avhandlingens tre huvudämnen: (1) islamisk teo-
logi som akademisk disciplin, (2) islamisk kommentarlitteratur, (3) al-Sanūsīs 
teologi. De är strukturerade som en trappa från det mer generella till det mer 
specifika innan kommentaren tar vid i de efterföljande kapitlen. 

Avhandlingens andra del består av tre ytterligare kapitel som syftar till att 
praktiskt pröva kommentaren som form för islamisk teologi. Istället för att 
översiktligt kommentera hela al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā har jag valt att 
ingående kommentera ett tredelat stycke som berör avgörande islamiska te-
man: metaetik, naturlig teologi och profetologi. I varje kapitel redogör jag för 
al-Sanūsīs teologiska ståndpunkter i förhållande till den vidare ashʿaritiska 
traditionen för att sedan resonera kring de berörda frågorna i dialog med andra 

 
 
7 En annan manual som skulle kunna jämföras med al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā i fråga om 
spridning och betydelse är Abū Ḥafs ʿUmar al-Nasafīs (d. 537/1142) al-ʿAqāʾid al-nasafiyya. 
Al-Nasafī tillhörde dock den māturīdiska traditionen i Centralasien, vilken jag inte har studerat 
i samma utsträckning, även om hans manual kommenterades av många ashʿariter. Se Wisnov-
sky, ”Nature and scope”, 180–182. 
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teologiska och filosofiska traditioner. Det första av dessa kapitel (kap. 4) berör 
metaetiska frågor om moralisk ontologi och epistemologi samt moraliskt an-
svar med utgångspunkt i al-Sanūsīs tes att moraliska värden, moralisk kunskap 
och moraliskt ansvar uteslutande härrör från Guds befallningar så som de ut-
trycks i profetiska uppenbarelser. Med utgångspunkt i ett antal naturrättsliga 
invändningar mot al-Sanūsīs befallningsteori föreslår jag en modifierad 
ashʿaritisk metaetik som, enligt mig, åtminstone erbjuder en mer övertygande 
tolkning av Koranens etiska utsagor än al-Sanūsīs teori. Det andra kapitlet 
(kap. 5) behandlar al-Sanūsīs syn på trons epistemiska rättfärdigande och det 
kosmologiska argument för Guds existens kring vilket al-Sanūsī strukturerar 
sina trosläror. I kapitlet föreslår jag modifikationer av al-Sanūsīs ståndpunkter 
i ljuset av nutida teorier om epistemiskt rättfärdigande. Jag reflekterar även 
över uppenbarelsens betydelse för den typ av naturlig teologi som al-Sanūsī 
bedriver. Det tredje kapitlet (kap. 6) berör al-Sanūsīs syn på profetskapet och 
profeterna samt hans argument för Muhammeds profetskap. Jag relaterar al-
Sanūsīs profetologi till nutida historisk-kritisk koranforskning och reflekterar 
över dess implikationer för den typ av profetologi som al-Sanūsī företräder. 

Avhandlingens utformning innebär att jag framför olika argument på olika 
nivåer: först om systematisk-teologiska studier av islamisk teologi (kap. 1), 
sedan om kommentaren som form för islamisk teologi (kap. 2) och därefter 
om al-Sanūsīs teologi (kap. 3). Därtill består de tre kommentarkapitlen (kap. 
4–6) av separata analyser och argument i teologiska frågor. Dessa kapitel ut-
gör tillsammans ett slags fallstudie som dels prövar förutsättningarna för kon-
struktiva studier av islamisk teologi i akademiska sammanhang och dels prö-
var kommentaren som form för sådana studier. I allt detta bidrar al-Sanūsīs 
verk med ett konkret material utifrån vilket avhandlingens frågeställningar ut-
forskas och utreds. Det rör sig således om en avhandling som väver samman 
flera olika, men överlappande intressen, från övergripande ämnesteoretiska 
frågor (särskilt kap. 1) till specifika idéhistoriska (särskilt kap. 2–3) och teo-
logiska frågor (särskilt kap. 4–6). 

Systematisk teologi 
Mikael Stenmark talar om tre typer av religionsvetenskaplig forskning med 
tre övergripande syften: (1) ”att förstå och beskriva skilda religioner eller re-
ligiösa fenomen av olika slag”, (2) ”att förklara skilda religioner eller olika 
religiösa fenomens uppkomst, innehåll, utbredning, inflytande, historiska ut-
veckling, sociala funktion och så vidare”, (3) ”att kritiskt granska, bedöma 
eller värdera religiösa fenomen av olika slag som till exempel gudsuppfatt-
ningar, moraluppfattningar eller människosyner som återfinns inom skilda 
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religioner eller omfattas av vissa religiösa grupper”.8 Det tredje syftet inbegri-
per även (eller åtminstone kan inbegripa) att man, utifrån denna kritiska 
granskning, tar ställning och konstruktivt bidrar till den fortsatta diskussionen 
om det berörda ämnet. Hittills har islamisk teologi i europeiska universitets-
sammanhang framför allt studerats utifrån de två första syftena att förstå re-
spektive förklara, men på senare år har studier utifrån det tredje syftet att även 
kritiskt granska och konstruktivt bearbeta blivit allt vanligare.9 

Det systematisk-teologiska studiet av islamisk teologi inbegriper samtliga 
tre uppgifter, även om enskilda studier kan begränsas till en eller ett par av 
dem. Detta skiljer sig från idé- och religionshistoriska studier som till stor del 
begränsas till de två första uppgifterna. Ämnesinriktningen islamologi har li-
kaså fokuserat på de två första uppgifterna, särskilt i Skandinavien,10 även om 
man internationellt kan skönja en trend inom Islamic studies att inkludera den 
tredje. Det handlar inte om en motsättning mellan religionsvetenskap och te-
ologi, så som vissa ämnesseparatister hävdar, utan om att ämnen som reli-
gionshistoria, religionsfilosofi och systematisk teologi – inom det vidare re-
ligionsvetenskapliga och teologiska fältet – utgör olika ämnestraditioner med 
delvis olika syften och uppgifter.11 Systematisk teologi har förutom sina kri-
tiska och självkritiska uppgifter även konstruktiva sådana, vilket innebär att 
man inte bara presenterar möjliga sätt att tala om Gud och allting så som rela-
terat till Gud – för att knyta an till en klassisk definition av teologi – utan även 
resonerar om ”varför ett alternativ är att föredra framför ett annat”.12  

Att studera islamisk teologi på ett sådant sätt vore måhända förvånande i 
ett islamologiskt sammanhang, men knappast i ett systematisk-teologiskt. Det 
rör sig helt enkelt om ett studium av islamisk teologi i analogi med det etable-
rade akademiska studiet av kristen teologi inom ämnet systematisk teologi. 
Det är inte min uppgift att apologetiskt rättfärdiga systematisk-teologisk 
forskning som sådan, lika lite som det var min uppgift att rättfärdiga historio-
grafisk forskning i min förra avhandling.13 För närvarande är det tillräckligt att 
tydliggöra inom vilken akademisk ämnestradition denna avhandling skrivs. 
En vidare diskussion om studiet av islamisk teologi inom ramen för systema-
tisk teologi återfinns i kapitel 1. 

 
 
8 Stenmark, ”Att filosofiskt studera religioner”, 16–17. 
9 En gedigen och förhållandevis tidig argumentation för behovet av ett kritiskt och konstruktivt 
islamstudium inom religionsvetenskapen återfinns i Martinson, ”Nio teser”, särskilt 149–151. 
10 T.ex. Larsson och Sorgenfrei, Religion; Olsson och Sorgenfrei, Islam; Otterbeck och 
Stenberg, Islamologi. Se även Olsson och Sorgenfrei, ”Islam and Islamic studies”. 
11 Det är förstås olyckligt att vissa religionsvetare, namnet till trots, inte verkar veta vad som 
försiggår inom ämnen som systematisk teologi och religionsfilosofi, men jag ser ingen anled-
ning att än en gång ta itu med karikatyrartade framställningar av ”teologer” kontra ”religions-
vetare” eller naiva föreställningar om ”teologifri” religionsvetenskap. För vidare diskussion, se 
t.ex. Stenmark, ”Att filosofiskt studera religioner”; Johannesson, ”Konfessionell religionsve-
tenskap”; Martinson, ”Inledning”. 
12 Martinson, Sigurdson och Svenungsson, ”Inledning”, 15–16. 
13 Andersson, Early Sunnī historiography. 
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Forskningsläge 
Avhandlingen rör sig kring tre huvudsakliga ämnen, vars forskningslägen 
lämpligen behandlas var för sig: (1) islamisk teologi som akademisk disciplin, 
(2) islamisk kommentarlitteratur, (3) Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsīs teologi. 
Eftersom jag kommer att återkomma till den tidigare forskningen i de berörda 
kapitlen (kap. 1–3) redogör jag enbart för huvuddragen i detta skede. Syftet är 
att klargöra avhandlingens relation till pågående akademiska diskussioner 
snarare än att sammanfatta allt som har sagts i dem. 

Islamisk teologi som akademisk disciplin 
Diskussioner om utvecklingen av islamisk teologi som kritisk och konstruktiv 
disciplin, inom ramen för systematisk teologi och religionsfilosofi, har fram-
för allt ägt rum i specifika studier med sådana ambitioner. Ett tydligt exempel 
från 1900-talet är Fazlur Rahman (1919–1988) som i sina filosofiska och teo-
logiska verk tar avstamp i den idéhistoriska islamforskningen, men samtidigt 
förhåller sig kritiskt till de berörda diskussionerna och bidrar konstruktivt med 
egna tolkningar.14 Under de senaste decennierna har sådana studier blivit allt 
vanligare, särskilt bland uttalat muslimska akademiker som Tim Winter, 
Shabbir Akhtar, Amina Wadud, Sherman Jackson, Kecia Ali, Martin Nguyen 
och Ramon Harvey, men även andra såsom Wael Hallaq vars trilogi om isla-
misk rättslära och etik i moderniteten har tydliga kritiska och konstruktiva 
ambitioner.15 Muslimska feministiska teologer och exegeter har spelat en av-
görande roll i denna utveckling.16 Även kristna teologers studier av islamisk 
teologi, däribland frågan om möjliga förhållningssätt till Koranen och Mu-
hammed, bör nämnas i sammanhanget.17 I den meningen knyter avhandlingen 
an till en vidare trend inom akademisk islamforskning. 

Förutsättningarna för ett sådant studium av islamisk teologi har även dis-
kuterats på ett mer teoretiskt och principiellt plan, inte minst i en skandinavisk 
kontext. Redan 2004 framförde Mattias Martinson tesen: ”Att skapa förutsätt-
ningar för en breddad religionsvetenskaplig reflektion kring islam är den en-
skilt viktigaste framtidsfrågan för en kritisk religionsvetenskap.”18 Det han 

 
 
14 T.ex. Rahman, Major themes in the Qur’an (1980), Islam and modernity (1982). Även 
Seyyed Hossein Nasr kan nämnas i sådana sammanhang. 
15 Hallaq, Impossible state (2014), Restating orientalism (2018), Reforming modernity (2019). 
16 T.ex. Aslan, Hermansen och Medeni, Muslima theology. Se även Celene Ibrahims diskussion 
(med tillhörande fotnoter) i Woman and gender in the Qur’an, 8–18. 
17 T.ex Watt, Islamic revelation in the modern world (1969); Cragg, Call of the minaret (1956), 
Muhammad and the Christian (1984), Weight in the word (1999); Kerr, ”Prophet Muhammad” 
(1984), ”He walked in the path of the prophets” (1995), ”Muhammad” (2011); Jomier, How to 
understand Islam (1989), Great themes of the Qur’an (1997); Küng, Islam (2007); Ralston, 
Law and the rule of God (2020); Moreland, Muhammad reconsidered (2020); Wirén, Att ge 
plats för den andre (2021). 
18 Martinson, ”Nio teser”, 149. 
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efterfrågade var ett akademiskt studium av islam i likhet med det akademiska 
studiet av kristendomen: ”Om inte den avancerade reflektionen kring islam 
integreras med en hållning som i bredd och syntetisk förmåga kan jämföras 
med den avancerade diskussionen om kristendom finns det knappast någon 
framtid för religionsvetenskapen.”19 Sedan dess har flera initiativ tagits i euro-
peiska sammanhang för att bredda den akademiska teologin – en avgörande 
del av det Martinson benämner kritisk religionsvetenskap – till att även inklu-
dera ett avancerat studium av islamisk teologi. I samband med det har även 
förutsättningarna för ett sådant studium diskuterats.20 Men trots att syftet med 
kritiska och konstruktiva studier av islamisk teologi inte är att konkurrera ut 
deskriptiva studier – och inte heller att avfärda dem som ”okritiska och de-
struktiva” – finns det fortfarande spänningar inom det vidare religionsveten-
skapliga fältet.21 Kapitel 1 bidrar uttryckligen till dessa diskussioner med ut-
gångspunkt i MacIntyres traditionsbegrepp. Avhandlingen som helhet bidrar 
därutöver genom att faktiskt utföra en systematisk-teologisk studie med kri-
tiska och konstruktiva ambitioner. 

Islamisk kommentarlitteratur 
Den postklassiska perioden och dess kommentarlitteratur har länge varit om-
debatterad i akademiska sammanhang. Under stora delar av 1900-talet betrak-
tades den i termer av intellektuell stagnation i jämförelse med den klassiska 
”guldåldern” (ca. 200–650/800–1250). På senare år har allt fler forskare argu-
menterat för en fortsatt dynamisk utveckling under senare perioder och avvisat 
föreställningen om kommentarlitteraturen som repetitiv och osjälvständig.22 
Debatterna har dock fortsatt. Ahmed El Shamsy har kritiserat tendensen att 

 
 
19 Martinson, ”Nio teser”, 149. 
20 Se temanumret av Studia Theologica – Nordic Journal of Theology 70, nr 2 (2016), särskilt 
Martinson, ”Introduction”; Leirvik, ”Islamic university theology”; Hoffmann, ”Islamic theol-
ogy”. Se även det liknande temanumret av Islam and Christian-Muslim Relations 29:4 (2018) 
om studiet av islamisk teologi i universitetssammanhang: Flaskerud och Leirvik, ”Study of Is-
lam”; Hoffmann, ”Qur’anic studies”; Eggen, ”From handmaiden of theology”; Mårtensson och 
Vongraven Eriksen, ”Accurate knowledge”; Flaskerud, ”Street theology”; Leirvik, ”Interreli-
gious university theologies”. Se även Fazlhashemi och Martinson (red.), Systematiska studier, 
särskilt Martinsons ”Avslutande reflektioner”, 186–188.  
21 Se t.ex. debatten mellan idéhistorikern Klas Grinell och islamologerna Göran Larsson och 
Simon Sorgenfrei i tidskriften Respons 6 (2020): Grinell, ”Kan religionsvetenskapen undvika 
att ta ställning”; Larsson och Sorgenfrei, ”Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning”. 
Ytterligare exempel inkluderar Olsson och Sorgenfrei, Islam; Larsson och Sorgenfrei, Religion; 
Arvidsson, Varför religionsvetenskap; Arvidsson och Svensson, Människor och makter; Sten-
mark, ”Att filosofiskt studera religioner”; Johannesson, ”Konfessionell religionsvetenskap”. 
Dessa diskussioner berör religionsvetenskap i allmänhet, inte enbart islamisk teologi, men är 
relevanta i sammanhanget. 
22 Ingalls, Anonymity of a commentator, 1–31. Se även Ahmed och Larkin, ”Ḥāshiya and Isla-
mic intellectual history”, 213–216, som introducerar Oriens temanummer (2013) med elva ar-
tiklar om kommentarer i den islamiska lärotraditionen.  
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överkompensera för tidigare orientalistiska föreställningar genom att förneka 
den postklassiska periodens alltmer formalistiska skolasticism och uppenbara 
diskontinuitet med tidigare lärdomskultur.23 Avhandlingen bygger vidare på 
diskussionerna om postklassisk kommentarlitteratur, men ställer ytterligare 
frågor om dess nutida relevans. I kapitel 2 argumenterar jag för att kommen-
tarer i uppdaterad form fortfarande kan bidra till dialog mellan dåtida och nu-
tida teologer, även i akademiska sammanhang. I avhandlingens andra del (kap. 
4–6) utforskar jag möjligheten att författa nya typer av kommentarer inom 
akademiska discipliner som systematisk teologi. 

Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī 
Det finns förvånansvärt lite akademisk forskning på al-Sanūsī och hans teo-
logi med tanke på hans betydelse i den sunnitiska traditionen. Khaled El-
Rouayheb påpekar att al-Sanūsī fram till slutet av 1800-talet troligtvis var mer 
inflytelserik än till exempel den ḥanbalitiske teologen Ibn Taymiyya: ”Today, 
Ibn Taymiyya is widely considered to have been a central figure in Islamic 
religious history, whereas Sanūsī is little known even to specialists in Arabic 
and Islamic studies and often confused with the nineteenth century founder of 
the Sanūsiyya Sufi order [Muḥammad b. ʿAlī al-Sanūsī (d. 1276/1859)].”24 
Det beror till stor del på att al-Sanūsī representerar den postklassiska tradition 
som länge har avfärdats (och på flera håll fortfarande avfärdas) som snäv kon-
servatism utan självständiga bidrag till teologins utveckling. Ett tidigt undan-
tag är Joseph P. Kennys idéhistoriska avhandling Muslim theology as presen-
ted by M. b. Yūsuf al-Sanūsī (1970) som redogör för al-Sanūsīs teologi med 
utgångspunkt i al-ʿAqīdat al-wusṭā (”Den mellersta trosläran”). Förutom den 
annoterade översättningen av al-ʿAqīdat al-wusṭā och redogörelsen för al-
Sanūsīs teologi bidrar Kenny även med en biografisk kontextualisering av al-
Sanūsīs verk. Sedan dess har få studier av al-Sanūsīs teologi publicerats vid 
sidan av encyklopediartiklar och kortare omnämnanden i längre verk.25  

På engelska har framför allt El-Rouayheb bidragit till ett visst uppsving i 
studiet av al-Sanūsī, särskilt genom Islamic intellectual history (2015), men 
även genom tidigare böcker och artiklar om postklassisk teologi och logik.26 
Caitlyn Olson har författat en viktig idéhistorisk avhandling med tydligt fokus 

 
 
23 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 61–62, 237–240. 
24 El-Rouayheb, Islamic intellectual history, 175–176. Se även Spevack, Archetypal scholar, 
55: ”The effect of al-Sanūsī’s works on al-Bājūrī and later Ashʿarī thought cannot be over-
stated.” Grundaren av sanūsiyyaordern, Muḥammad b. ʿAlī al-Sanūsī, kom för övrigt från 
Mostaganem som även det ligger i dagens nordvästra Algeriet, omkring 200 km från Muḥam-
mad b. Yūsuf al-Sanūsīs hemstad Tlemcen. 
25 Bencheneb, ”Sanūsī”. 
26 El-Rouayheb, Islamic intellectual history, 173–203; El-Rouayheb, Relational syllogisms, 77–
79, 118–124; El-Rouayheb, Development of Arabic logic, 121–124, 130–135; El-Rouayheb, 
”Opening the gate of verification”. 



 

 15 

på al-Sanūsī som undersöker nordafrikanska teologers syn på den icke-lärda 
befolkningens tro under perioden 800–1000/1400–1600.27 Olson bidrar även 
med en kritisk diskussion om den tidigare forskningen på al-Sanūsīs teologi, 
särskilt i artikeln ”Beyond the Avicennian turn” (2020). Därutöver har en del 
arabiska avhandlingar och artiklar om olika aspekter av al-Sanūsīs teologi ut-
kommit på senare år, de flesta ur idéhistoriska perspektiv.28  

I förhållande till den tidigare forskningen bidrar min avhandling framför 
allt med fördjupade analyser av al-Sanūsīs teologi i förhållande till nutida te-
ologiska och filosofiska frågor. Som en del av detta utvecklar jag ”outtalade” 
och ”otänkta” aspekter av al-Sanūsīs teologiska projekt, sådant som hamnade 
utanför ramen för det teologiskt uttalbara och tänkbara i den postklassiska 
ashʿaritiska tradition som han tillhörde, men som aktualiseras i dialog med 
nutida teologer och filosofer. Sådana kritiska diskussioner och alternativa läs-
ningar bidrar till både den idéhistoriska och den teologiska forskningen, vilket 
Ramon Harvey tidigare har visat i sin banbrytande religionsfilosofiska studie 
av Abū Manṣūr al-Māturīdīs (d. 333/944) teologi: Transcendent God, rational 
world (2021).29 

Källmaterial 
I avhandlingen konsulterar jag primär- och sekundärkällor från flera olika 
traditioner, men det primära källmaterialet utgörs av al-Sanūsīs teologiska 
verk. Al-Sanūsī författade fyra teologiska manualer och egna kommentarer till 
samtliga.30 Han författade även en introduktion till teologiska begrepp med en 
medföljande kommentar. Dessa verk diskuteras mer ingående i kapitel 3. 
Samtliga manualer och kommentarer är författade på arabiska och har publi-
cerats i flera moderna utgåvor. Jag har inte behövt konsultera manuskript, ef-
tersom de publicerade utgåvorna är tillförlitliga och tillräckliga för mina syf-
ten. Förutom otaliga manuskript i bibliotek världen över bekräftas texternas 
tillförlitlighet av den omfattande kommentartradition som utvecklades kring 
al-Sanūsīs verk från och med 900-/1500-talet. Det gäller inte minst al-ʿAqīdat 
al-ṣughrā som jag kommenterar i kapitel 4–6. I fotnoterna refererar jag till den 
kritiska utgåva av al-Sanūsīs egen kommentar till al-ʿAqīdat al-ṣughrā som 
redigerades av Anas al-Sharfāwī och publicerades av Dār al-Taqwā i Damas-
kus 2019. Den innehåller även hela manualen. Min översättning av al-ʿAqīdat 

 
 
27 Olson, Creed, belief, and the common folk; Olson, ”Beyond the Avicennian turn”. 
28 Būqalī, Āthār al-fikr al-falsafī; Būsklāwī, ”Baʿḍ simāt”; Belhadj, ”Muḥammad b. Yūsuf al-
Sanūsī”; Būnābī, ”al-Taṣawwuf al-ʿirfānī al-sunnī”. 
29 Se även Harvey, Qur’an and the just society.  
30 En femte ännu kortare manual, utan medföljande kommentar, tillskrivs al-Sanūsī, men det är 
oklart om al-Sanūsī själv författade den. Se al-Sharfāwīs introduktion till al-Sanūsī, Sharḥ al-
Muqaddimāt, 36–37. 
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al-ṣughrā som återfinns i slutet av avhandlingen utgår från denna utgåva. 
Samma redaktör och förlag har utgivit al-Sanūsīs kommentarer till manua-
lerna al-ʿAqīdat al-kubrā (”Den större trosläran”), al-ʿAqīdat al-wusṭā (”Den 
mellersta trosläran”) och Ṣughrā l-ṣughrā (”Den mindre trosläran”) samt al-
Muqaddimāt (”Inledningarna”). Eftersom det framgår av sammanhanget vilka 
delar av manualerna och därmed kommentarerna som jag refererar till är det 
inga problem för läsare med tillgång till andra utgåvor att finna de berörda 
textställena. Ytterligare källmaterial introduceras i förhållande till kapitlens 
specifika ämnen. 

Översättning, translitteration och terminologi 
Alla översättningar från arabiska till svenska är mina egna om inget annat 
anges. Det gäller även översättningen av al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā i slu-
tet av avhandlingen. Al-Sanūsīs verk har inte tidigare översatts till svenska. 
Ett par av hans teologiska manualer, al-ʿAqīdat al-wusṭā och al-ʿAqīdat al-
ṣughrā, har dock översatts till engelska.31 Även för andra arabiska verk som 
citeras i avhandlingen saknas svenska (och vanligtvis engelska) översätt-
ningar. I fotnoterna refererar jag till de arabiska originalverken.  

Det stora undantaget är Koranen som finns i flera svenska översättningar, 
varav de främsta är Karl Vilhelm Zetterstéens från 1917 och Mohammed Knut 
Bernströms från 1998. Jag har valt att själv översätta de koranverser som jag 
citerar. Det finns nämligen vissa nackdelar med tidigare översättningar som 
gör att mina lämpar sig bättre i sammanhanget. Nackdelen med Zetterstéens 
översättning, förutom dess ålderdomliga språk, är att den förklarligt nog inte 
har dragit nytta av det senaste århundradets exegetiska och historiska forsk-
ning. Nackdelen med Bernströms översättning är att han ofta frångår de spe-
cifika arabiska uttrycken för att istället tydliggöra det som han eller hans exe-
getiska källor menar vara versernas budskap, inte sällan genom utförliga till-
lägg inom parenteser. Mina översättningar ligger närmare Zetterstéens än 
Bernströms på så sätt att jag försöker hålla mig så nära de arabiska uttrycken 
som möjligt. Den som vill jämföra mina översättningar med Zetterstéens och 
Bernströms kan enkelt lokalisera de senare med hjälp av versnumren. Mina 
översättningar skiljer sig dock inte särskilt mycket från vare sig Zetterstéens 
eller Bernströms, vilka jag har konsulterat, och de kan betraktas som modifi-
eringar eller redigeringar snarare än nyöversättningar.  

Jag översätter alla arabiska teologiska termer till svenska, men translittere-
rar åtminstone vid det första tillfället den berörda arabiska termen inom 

 
 
31 Kenny, Muslim theology, 58–84; Kenny, ”The small catechism”; Foudah, Refined explana-
tion, 35–48 (översatt av Abdul Aziz Suraqa). Samtliga innehåller även de arabiska originaltex-
terna. 
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parentes, till exempel ”profet (nabī)” och ”sändebud (rasūl)”. Eftersom jag 
förklarar termerna finns det inget behov av en separat ordlista. Titlar på ara-
biska verk återges på translittererad arabiska med svensk översättning inom 
parentes och citationstecken, om översättningen säger något om verkets inne-
håll, som i fallet med al-ʿAqīdat al-ṣughrā (”Den lilla trosläran”). Alla ara-
biska ord och uttryck återges med full translitteration förutom sådana som har 
blivit vedertagna i det svenska språket. Därför skriver jag till exempel ”Mu-
hammed”, ”Medina” och ”hadith” snarare än ”Muḥammad”, ”Madīna” och 
”ḥadīth”. Om namnet Muhammed refererar till andra historiska personer än 
profeten Muhammed återger jag det med full translitteration, som i fallet med 
Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī. Translitterationen följer det standardsystem 
som används i tredje utgåvan av Brills Encyclopaedia of Islam (EI3). 

De flesta årtal i avhandlingen återges enligt både islamisk och kristen tide-
räkning – både ”efter hijra”, eller anno hegirae, och ”efter Kristus” – enligt 
det konventionella formatet ”X AH/X e.Kr” så att till exempel året för al-
Sanūsīs död skrivs 895/1490. Det har dock blivit en konvention i sekundärlit-
teraturen att referera till både islamisk och kristen tideräkning för förmoderna 
datum, men enbart till kristen tideräkning för senare datum. Av praktiska skäl 
följer jag denna konvention och återger årtal från och med 1800-talet enbart 
enligt kristen tideräkning, om det inte föreligger något särskilt skäl att preci-
sera årtalet enligt islamisk tideräkning. I mina diskussioner om kristen teologi 
före 1800-talet nämner jag vanligtvis bara årtal enligt kristen tideräkning. 

Jag använder genomgående termer som ”islamisk” och ”muslimsk” de-
skriptivt snarare än normativt om inget annat anges. Att något beskrivs som 
islamiskt avser att det tillskrivs islam eller på annat sätt har en särskild relation 
till islam som historiskt utsträckt tradition i vidast möjliga bemärkelse – därav 
”islamisk teologi”, ”islamisk filosofi” och ”islamiska lärotraditioner”. Hur 
islam som historiskt fenomen ska definieras och förstås har diskuterats flitigt 
i akademiska kretsar på senare år, men i förhållande till denna studie finns det 
inget behov av ytterligare avgränsningar och preciseringar.32 ”Muslim” an-
vänds på ett liknande sätt för personer som identifierar sig som muslimer och 
på något sätt tillskriver sig islam som tradition, medan ”muslimsk” används 
om sådant som tillskrivs eller relaterar till muslimer i denna bemärkelse – 
därav ”muslimska teologer” och ”muslimska filosofer”. Detsamma gäller ter-
mer som ”sunnitisk” och ”ashʿaritisk”, med den skillnaden att dessa termer 
betecknar både företeelser (i likhet med ”islamisk”) och personer (i likhet med 
”muslimsk”) – därav både ”sunnitisk teologi” och ”sunnitiska teologer” lik-
som ”ashʿaritisk teologi” och ”ashʿaritiska teologer”. Jag använder alltså inte 
dessa termer för att beteckna vad jag eller någon annan anser vara de mest 
autentiska uttrycken för de berörda traditionerna, utan enbart för att beteckna 
något som tillskrivs eller utgår från dem.  

 
 
32 T.ex. Ahmed, What is Islam; Reinhart, Lived Islam.  
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Avslutningsvis bör något ytterligare sägas om den ashʿaritiska inriktningen 
inom sunnitisk teologi som återkommande dyker upp i avhandlingen. Många 
känner förmodligen till att den sunnitiska traditionen har utgjort den största 
islamiska inriktningen genom historien. Dess utveckling var en utdragen pro-
cess som pågick under flera århundraden. Även om man närmade sig en ”sun-
nitisk samstämmighet” framåt 400-/1000-talet, då olika teologiska och rätts-
liga inriktningar erkände varandra som auktoritativa, fortsatte de interna de-
batterna om vilken eller vilka inriktningar som verkligen gjorde skäl för själv-
beteckningen ”den profetiska traditionens folk” (ahl al-sunna). Sunnitiska 
teologer brukar klassificeras som antingen ”rationalister” eller ”traditional-
ister”: de förra inkluderar muʿtaziliter, ashʿariter och māturīditer, medan de 
senare inkluderar de som benämns ḥanbaliter eller athariter. Historiskt sett har 
skillnaden mellan dem varit att de utgår från olika förnuftstraditioner. Den 
avgörande frågan har inte varit om ”förnuftet” eller ”uppenbarelsen” ska pri-
oriteras, utan vilken förnuftstradition som ska ligga till grund för tolkningen 
av uppenbarelsen.33 Rationalisterna utgick från en islamiserad aristotelisk-
nyplatonsk förnuftstradition, vars principer de likställde med förnuftet som 
sådant, medan traditionalisterna snarare utgick från en föreställning om ett 
förfilosofiskt sunt förnuft som, enligt dem, kännetecknade de första musli-
merna och deras förståelse av uppenbarelsen. Denna spänning mellan ratio-
nalister och traditionalister finns fortfarande kvar i nutida sunnitisk teologi. 

Det var rationalisterna som utvecklade den teologiska disciplin som be-
nämns kalām eller ʿilm al-kalām.34 Termen kalām (som betyder ”tal” eller 
”samtal”) översätts ibland som ”dialektisk teologi”, eftersom kalām-teologin 
inledningsvis präglades av dialektiska debatter, men en lämpligare översätt-
ning, som även täcker in senare utvecklingar, är ”filosofisk teologi” på så sätt 
att man genom filosofiska metoder utforskade teologiska frågor som i första 
hand hade hämtats från Koranen och haditherna. Muʿtaziliterna lade grunden 
till kalām-teologin på 200-/800-talet, men åtminstone sedan 400-/1000-talet 
har ashʿariterna och māturīditerna varit de dominerande inriktningarna i sun-
nitiska sammanhang. Den ashʿaritiska skolan som avhandlingen kretsar kring 
(särskilt kap. 3–6) utgör således en specifik kalām-inriktning inom sunnitisk 
teologi som i sin tur utgör en bred tradition inom den övergripande islamiska 
lärotraditionen. Övriga inriktningar och traditioner som berörs i avhandlingen, 
såsom sufismen, kommer vid behov att introduceras i samband med att de 
omnämns i kapitlen.   

 
 
33 Jackson, On the boundaries, 16–29; Jackson, Islam and the problem of black suffering, 10, 
32, 38–45. 
34 Beträffande kalām-teologins utveckling, se van Ess, ”Early development of kalām”; Abdel 
Haleem, ”Early kalām”, Treiger, ”Origins of kalām”; Harvey, Transcendent God, 1. Se även 
kapitel 3 nedan om al-Sanūsīs teologi. 
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1. Islamisk teologi vid europeiska universitet  

Detta kapitel diskuterar förutsättningarna för studiet av islamisk teologi i euro-
peiska akademiska sammanhang, framför allt inom ämnet systematisk teologi, 
med utgångspunkt i Alasdair MacIntyres traditionsbegrepp. MacIntyre menar 
i korthet att all intellektuell verksamhet bedrivs inom specifika traditioner, 
vilka han beskriver som historiskt utsträckta och socialt förkroppsligade me-
ningsutbyten utifrån vissa gemensamma referensramar. Inledningsvis (1.1) 
tydliggör jag att systematisk-teologiska studier av islamisk teologi känneteck-
nas av ett övergripande kritiskt och konstruktivt tillvägagångssätt som kan ta 
avstamp i en rad olika intellektuella traditioner. Därefter (1.2) redogör jag för 
MacIntyres traditionsbegrepp och förklarar sedan (1.3) dess relevans för stu-
diet av islamisk teologi. Avslutningsvis (1.4) diskuterar jag traditionsbegrep-
pets möjliga bidrag till nutida diskussioner bland muslimska teologer om ”te-
ologisk förnyelse” eller ”förnyad teologi” (kalām jadīd) och om förutsättning-
arna för detta i europeiska minoritetssammanhang. Avgränsningen ”europe-
iska” i kapitlets titel syftar till att precisera kapitlets fokus på islamisk teologi 
i europeiska (och till viss del nordamerikanska) sammanhang; den innebär inte 
nödvändigtvis att det som sägs enbart gäller i europeiska sammanhang. Ka-
pitlet tydliggör de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen i allmänhet 
och för de stundande kommentarkapitlen i synnerhet. Därutöver bidrar det till 
den vidare diskussionen om det akademiska studiet av islamisk teologi. 

1.1 Islamisk systematisk teologi 
Systematisk teologi utgör en bred akademisk ämnestradition som på senare år, 
åtminstone vid en del europeiska universitet som Uppsala och Tübingen, även 
har kommit att inkludera islamisk teologi. Systematisk-teologiska studier av 
islamisk teologi utmärks inte på förhand av vissa teologiska ståndpunkter eller 
inriktningar, utan snarare av ett kritisk och konstruktivt tillvägagångssätt som 
kan utgå från olika intellektuella traditioner – islamiska, kristna eller andra. 
Det är troligt att många sådana studier framöver kommer att utgå från någon 
inriktning inom den islamiska lärotraditionen, men frågor som på ett eller an-
nat sätt relaterar till islamisk teologi kan naturligtvis utforskas från andra 
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teologiska och filosofiska traditioner.35 Man kan dock ana vissa förväntningar 
på vilken riktning islamisk teologi ska ta i akademiska sammanhang. Ett ex-
empel är Oddbjørn Leirviks vision om ”islamisk universitetsteologi”: 

Historically, the term university theology has been associated with the (Luther-
an) Reformation. It connotes Protestant theology as done in the framework of 
a secular university, infused with liberal values conventionally associated with 
Northern European Protestantism. The term university theology is also 
strongly associated with academic freedom, albeit in constructive interaction 
with the religious tradition in question. Correspondingly, university theology 
(as commonly understood) combines a practice-oriented insider perspective 
with a critically oriented outsider perspective.36 

För Leirvik tycks islamisk universitetsteologi inte bara innebära systematisk-
teologiska studier av islamisk teologi, utan även förväntningar på en viss libe-
ral inriktning – ett omfamnande av den liberala tradition som ligger till grund 
för de moderna sekulära universiteten. Han lyfter själv fram ”islamisk 
modernism” som en potentiell inspirationskälla: ”[I]t will also be interesting 
to see how Muslim university theologians link up with the internal legacy of 
Islamic modernism – with its orientation towards the ‘transformation of Is-
lam’s intellectual tradition’ (Fazlur Rahman), ‘reconstruction of religious 
thought in Islam’ (Mohammad Iqbal) and reform of Islamic education so as to 
comply with secular sciences.”37 Han menar att islamisk universitetsteologi 
skulle kunna innebära ett skifte ”from religion-specific traditionalism to de-
culturalized universalism and interfaith dialogue” och ”from tradition-specific 
disciplines to more general subjects” – från rättslära (fiqh) till etik, från koran-
exegetik (tafsīr) till hermeneutik, från kalām-teologi till religionsfilosofi och 
så vidare.38 Även om Leirvik inte uttryckligen tar ställning verkar han, som 
förespråkare för ”interreligiös universitetsteologi”, uppmuntra en sådan ut-
veckling.39 Det finns flera relevanta invändningar mot denna vision om isla-
misk universitetsteologi, särskilt om den (förmodligen mot Leirviks egna in-
tentioner) läses som en allmän programförklaring för islamisk systematisk 

 
 
35 Jfr. Martinson, ”Nio teser”, 149–151. 
36 Leirvik, ”Islamic university theology”, 128. Se även Leirvik, ”Interreligious university the-
ologies”. 
37 Leirvik, ”Islamic university theology”, 129. 
38 Leirvik, ”Islamic university theology”, 132, 140. Det kan vara värt att notera att sharīʿa tidi-
gare under historien var en term som även användes av arabisktalande judar och kristna. Kristna 
talade således om ”evangeliets sharīʿa” och använde sharīʿa som översättning av grekiskans 
nomos i bibliska sammanhang. Även fiqh har historiskt sett använts om ”kristen rättslära”, 
såsom i den nestorianske filosofen och bibelexegeten Abū l-Faraj ʿAbdallāh b. al-Ṭayyibs (d. 
435/1043) Fiqh al-naṣrāniyya (”Kristendomens rättslära”). Joshua Ralston menar att sharīʿa 
var en interreligiös term bland muslimer, judar och kristna som först på 1800-talet började be-
traktas som ett uteslutande islamiskt begrepp. Ralston, Law and the rule of God, 90–92. 
39 Se Leirvik, ”Interreligious university theologies”. 



 

 21 

teologi. Dessa invändningar tydliggör relevansen av MacIntyres traditionsbe-
grepp till vilket jag strax ska återkomma.  

Till en början kan man ifrågasätta om protestantisk teologisk liberalism är 
en självklar utgångspunkt för islamisk teologi i akademiska sammanhang. 
Kristen systematisk teologi är inte begränsad till sådan liberalism, inte ens vid 
nordeuropeiska sekulära universitet. Bara för att olika typer av liberal teologi 
(däribland men inte enbart så kallad liberalteologi) har haft ett stort inflytande 
över kristen teologi under 1900-talet behöver inte islamisk systematisk teologi 
gå i samma riktning. Kristen liberal teologi utgör visserligen en viktig dialog-
partner, men det gör även andra inriktningar. Inte heller kan islamisk modern-
ism betraktas som en självklar inspirationskälla; även andra teologiska tradi-
tioner och inriktningar, såväl historiska som nutida, kan och bör inkluderas 
som möjliga vägar till islamisk teologi. Hittills har många kritiska och kon-
struktiva studier av islamisk teologi präglats av teologisk liberalism, såsom 
Fazlur Rahmans tidigare nämnda verk, men det är inte den enda möjligheten. 
Om islamisk teologi som akademisk disciplin vid sekulära universitet syftar 
till att främja en viss inriktning eller ett visst innehåll riskerar den att övergå 
från ett kritiskt samtal från olika ståndpunkter till en likriktad konfessionell 
verksamhet, till synes i syfte att ”liberalisera” muslimer.40 Den specifika in-
stitutionella kontexten och dess historia har förvisso en inverkan på den teo-
logi som bedrivs däri, men precis som i andra ämnen finns det goda skäl att 
främja en mångfald av perspektiv och inriktningar så länge de förhåller sig till 
det akademiska samtalets grundläggande konventioner. 

Mattias Martinson påpekar att ”den akademiska teologin alltid – också på 
ett sekulärt universitet – är religiöst situerad och bunden”: 

I Sverige är det onekligen inte lätt att beskriva teologin, särskilt inte den sys-
tematiska teologin, utan att också förutsätta dess kristna historia. Ska man 
alltså bedriva akademisk teologi vid ett svenskt lärosäte i dag kan man inte 
vara omedveten om detta. […] Den specifikt kristna präglingen av kulturen når 
faktiskt ända in i de metoder och teorier som universitetsteologin tillämpar, 
och ska man på ett seriöst sätt vidga ämnet systematisk teologi till att inkludera 
ett avancerat studium av islamisk teologi på liknande premisser som man tidi-
gare studerat kristen teologi gäller det att också erkänna asymmetrier och olik-
heter i fråga om hur man givet den kristna präglingen kan närma sig olika teo-
logiska problemkomplex i dessa olika traditioner.41  

Martinson betonar att studiet av islamisk teologi inom systematisk teologi 
”måste tillåtas forma en egen karaktär inom ämnet, i kritisk dialog med de 
olika erfarenheter som finns där sedan tidigare”.42 Det finns med andra ord en 
risk att islamisk teologi okritiskt fogas in i redan befintliga teologiska 

 
 
40 Se även Schepelern Johansen, ”Legitimizing Islamic theology”. 
41 Martinson, ”Avslutande reflektioner”, 187. 
42 Martinson, ”Avslutande reflektioner”, 187. 
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scheman. Vidare bör det understrykas att de sekulära universitet som Leirvik 
talar om inte är neutrala spelplaner där olika traditioner möts på lika villkor, 
utan till stor del institutionella uttryck för en specifik tradition, nämligen den 
liberala. Det innebär bland annat att olika typer av teologisk liberalism tende-
rar att gynnas på bekostnad av andra inriktningar. MacIntyre menar att struk-
turen på moderna sekulära universitet motverkar filosofi (och i förlängningen 
teologi) med ambition att adressera övergripande frågor och integrera olika 
kunskapsområden med varandra – en ambition som de flesta kristna och mus-
limska teologer delar.43 Såtillvida att man är medveten om de institutionella 
förutsättningarna och förhåller sig kritiskt till dem finns det dock goda möj-
ligheter, om än inte ideala, att föra konstruktiva filosofiska och teologiska 
samtal inom och mellan olika traditioner även i dessa sammanhang.  

MacIntyres traditionsbegrepp bidrar bland annat med att tydliggöra förut-
sättningarna för sådana meningsutbyten inom och mellan olika teologiska och 
filosofiska traditioner. Det kan om inte annat motverka tendensen att fram-
ställa en viss traditions premisser som neutrala utgångspunkter, så som Leirvik 
i praktiken gör med den liberala traditionen i förhållande till islamisk teologi. 
Poängen är inte att islamisk teologi inte kan bedrivas i liberal riktning eller att 
traditionsöverskridande kategorier som ”etik” eller ”hermeneutik” inte bör an-
vändas – själv använder jag dem flitigt (kap. 4–6) – utan enbart att det bör 
göras med en medvetenhet om de normativa, traditionsspecifika utgångspunk-
ter som ligger till grund för verksamheten. Det är rimligt att tala om inifrån- 
och utifrånperspektiv i förhållande till en viss tradition, men oavsett om man 
betraktar (i det här fallet) islamiska teologitraditioner inifrån eller utifrån är 
man redan indragen i en förhandlingssituation mellan olika ståndpunkter och 
traditioner, varav ingen erbjuder ett neutralt perspektiv från ovan. En förut-
sättning för ett gott teologiskt samtal är inte bara att man erkänner sin egen 
plats inom ramen för en förhandling om den egna traditionen, utan även att 
man erkänner den andres plats på ett liknande sätt.44  

De judiska, kristna och islamiska traditionerna har så mycket gemensamt 
att de mycket väl kan betraktas – åtminstone ur ett islamiskt perspektiv – som 
olika deltraditioner inom en övergripande abrahamitisk-hellenistisk tradition. 
De delar inte bara den abrahamitiska teismen, inklusive dess uttryck i bibliska 
och koraniska berättelser om skapelsens relation till Gud, utan även den hel-
lenistiska filosofin och det senare filosofiska utbytet mellan traditionerna. Det 

 
 
43 MacIntyre, God, philosophy, universities, 179. 
44 Mattias Martinson uttrycker detta i ett annat sammanhang med referens till Schleiermacher: 
”För att återvända till Schleiermacher kan man säga att en principiellt sett god teologi – och här 
talar jag inte om teologi i en bestämd konfessionell eller religiös mening utan om en reflektion 
över religion baserad på en noggrann kultur- och omvärldsanalys – är en teologi som erkänner 
sin egen plats inom ramen för en förhandling om den egna traditionen och som ser som sin 
uppgift att fortsätta denna förhandling i mötet med nya perspektiv och kulturella utmaningar.” 
Martinson, ”Bildstrider”, 116. 
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innebär inte att den abrahamitiska traditionen är en tradition i samma snäva 
bemärkelse som enskilda judiska, kristna och islamiska traditioner, men den 
påtagliga familjelikheten mellan dem och de många gemensamma utgångs-
punkterna gör det rimligt att tala om en övergripande abrahamitisk tradition.45 
Man delar i grunden samma teistiska berättelse om mänsklighetens förhål-
lande till Gud – likt en gemensam auktoritativ text – som de olika traditionerna 
eller deltraditionerna tolkar och vidareutvecklar. Den abrahamitiska tradi-
tionen kan ses som ett gemensamt meningsutbyte utifrån vissa referensramar, 
inklusive vissa föreställningar om Gud och Guds skapelse, om än inte som ett 
gemensamt argument för ett visst sätt att beskriva och förklara verkligheten. 
Därmed finns det goda möjligheter till dialog utan att behöva ”universalisera” 
eller ”liberalisera” teologin genom att skala bort traditionsspecifika element 
och postulera traditionsoberoende premisser. Många gemensamma utgångs-
punkter finns redan inom traditionerna. Teologin kan och bör ha universella 
anspråk, men varje sådant anspråk görs ofrånkomligen från en partikulär 
ståndpunkt i en partikulär meningskontext – eller, om man så vill, en partiku-
lär tradition.46 Detta gäller såväl judisk, kristen och islamisk teologi som se-
kulära livsåskådningar och filosofier. 

Termen deltradition som används ovan avser en av flera mindre traditioner 
eller inriktningar inom en och samma övergripande tradition, som delar fler 
avgörande utgångspunkter med varandra än med konkurrenter till den över-
gripande traditionen. Syftet med att beskriva vissa traditioner som deltradi-
tioner inom en större tradition är att understryka det särskilda släktskapet mel-
lan dem. Deltraditioner i denna mening kan finnas på olika nivåer: en tradition 
kan vara en deltradition i förhållande till en större tradition och samtidigt in-
begripa flera mindre deltraditioner. Den islamiska traditionen inbegriper till 
exempel deltraditioner i flera nivåer – däribland den sunnitiska deltraditionen 
som i sin tur består av olika teologiska deltraditioner såsom ashʿarismen och 
māturīdismen – men kan som helhet betraktas som en deltradition inom en 
större abrahamitisk tradition. Termerna tradition och deltradition utesluter 
därmed inte varandra; de betecknar samma saker sedda ur olika perspektiv. 

Det finns ett behov av att flera olika traditioner och deltraditioner, inklusive 
liberala eller modernistiska sådana, deltar i det akademiska samtalet om isla-
misk teologi – inte främst för att uppnå en större representativitet, även om det 
kan vara viktigt, utan för att de tillsammans fördjupar samtalet. Enligt MacIn-
tyre är det genom kritisk dialog och förhandling, internt inom den egna tradi-
tionen och externt med utomstående traditioner, som traditioner utvecklas och 

 
 
45 MacIntyre talar visserligen om ”that unfortunate fiction, the so-called Judeo-Christian trad-
ition”, men det handlar i första hand om att man som kristen bör undvika att tala för den judiska 
traditionen: ”Christians need badly to listen to Jews. The attempt to speak for them, even on 
behalf of that unfortunate fiction, the so-called Judeo-Christian tradition, is always deplorable.” 
MacIntyre, Whose justice, 11.  
46 Sigurdson, Karl Barth som den andre, 293–298; Sigurdson, Kärlekens skillnad, 223–255. 
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hålls levande. Det som utmärker det systematisk-teologiska studiet är inte i 
första hand de teologiska ställningstagandena (även om universitetens förut-
sättningar antagligen inte attraherar intellektuellt och kulturellt isolationistiska 
inriktningar) utan villigheten att delta i akademiska samtal om islamisk teo-
logi. Den systematiska teologin, oavsett inriktning, har en kritisk och självkri-
tisk uppgift att granska religiösa föreställningar och praktiker, utan att för den 
sakens skull glömma den egna ståndpunktens traditions- och situationsbun-
denhet. En sådan kritisk och självkritisk hållning har i de bästa stunderna varit 
viktig i den islamiska lärotraditionen, liksom i dess judiska och kristna mot-
svarigheter, även om de flesta traditioner har upplevt perioder som, åtminstone 
retrospektivt, kan framstå som självbelåten stagnation.47 Det som utmärker da-
gens akademiska samtal är en uttalad medvetenhet om att ”all kunskap – aka-
demisk som annan – är beroende av historia, plats och situation.”48 Som 
Martinson, Sigurdson och Svenungsson uttrycker det:  

Insikten om varje disciplins historiska och kulturella avhängighet betyder 
emellertid inte att någon av dessa måste avstå från sina anspråk på att söka 
efter sanningen, snarare att de måste moderera anspråken på att ha funnit den. 
Med andra ord efterlyser denna situation en självkritisk hållning som undviker 
att identifiera det egna perspektivet med sanningen själv. […] Konsekvensen 
av ett sådant synsätt är inte att ”var och en blir salig på sitt eget perspektiv”. 
Däremot innebär det att strävan efter sanning blir både mer dialogbenägen och 
mer konfliktfylld än tidigare. Det finns helt enkelt ingen given utgångspunkt, 
religiös eller ickereligiös.49 

Även den kritiska och självkritiska granskningen sker utifrån en viss stånd-
punkt, inifrån en viss tradition, i dialog med andra traditioner inom ramen för 
det akademiska samtalets konventioner, däribland betoningen på sakliga reso-
nemang och transparent argumentation samt frånvaron av principiellt privili-
gierade antaganden som inte får ifrågasättas.50 Betoningen på teologins tradi-
tionsbundenhet kan utnyttjas som ett sätt att avskärma en viss tradition från 
utomstående kritik, men den kan mycket väl även leda till motsatsen. Den vi-
sar nämligen på behovet av kritisk dialog för att synliggöra den egna tradi-
tionens begränsningar och möjligheter till utveckling. Om universella san-
ningsanspråk ofrånkomligen görs utifrån partikulära ståndpunkter behövs di-
alogen, om inte annat, för att göra dem trovärdiga och relevanta utanför den 
egna traditionen. Utöver denna kritiska och självkritiska dimension tillkom-
mer även en konstruktiv sådan som innebär att teologin kan och bör resonera 
om vilka sätt att tala om Gud som är rimliga eller rimligast från vissa utgångs-
punkter, såsom en viss teologisk tradition, även om en del nutida teologer, på 

 
 
47 Se kap. 2 nedan. 
48 Martinson, Sigurdson och Svenungsson, ”Inledning”, 15. 
49 Martinson, Sigurdson och Svenungsson, ”Inledning”, 15. 
50 Jfr. Johannesson, ”Konfessionell religionsvetenskap”, 51–52. 
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gott och ont, föredrar en mer hypotetisk attityd (”så här skulle vi kunna tänka 
om Gud, kyrka, man, kvinna etc.”).51  

Sammantaget skiljer sig det systematisk-teologiska studiet av islamisk te-
ologi från det idé- och religionshistoriska studiet genom dess kritiska och kon-
struktiva ambitioner. Utifrån det ovan nämnda menar jag att det vore ytterst 
olämpligt att med- eller omedvetet begränsa studiet av islamisk teologi till 
vissa traditioner och inriktningar, till exempel liberala sådana, utan att för den 
sakens skull utesluta dem. Istället bör studiet utgå från den vidare systematiska 
teologins ovan nämnda uppgifter och närma sig islamisk teologi med utgångs-
punkt i en rad olika intellektuella traditioner. MacIntyres traditionsbegrepp är 
en lämplig utgångspunkt för att diskutera förutsättningarna för detta. 

1.2 Tradition enligt MacIntyre 
MacIntyres traditionsbegrepp har använts flitigt i såväl idéhistoriska som teo-
logiska och filosofiska studier av islamisk teologi.52 MacIntyre menar att all 
systematisk intellektuell verksamhet sker inom ramen för en viss tradition: 
”For all reasoning takes place within the context of some traditional mode of 
thought, transcending through criticism and invention the limitations of what 
had hitherto been reasoned in that tradition; this is as true of modern physics 
as of medieval logic.”53 Han betraktar traditioner, åtminstone levande sådana, 
som historiskt utsträckta och socialt förkroppsligade meningsutbyten eller ar-
gument om vissa grundläggande frågor utifrån vissa gemensamma utgångs-
punkter och referensramar: ”A living tradition then is an historically extended, 
socially embodied argument, and an argument precisely in part about the 
goods which constitute that tradition.” 54 MacIntyre understryker att sådana 
traditioner är dynamiska snarare än statiska och att de präglas av ständiga för-
handlingar utifrån både interna och externa motsättningar:  

A tradition is an argument extended through time in which certain fundamental 
agreements are defined and redefined in terms of two kinds of conflict: those 

 
 
51 Martinson, Sigurdson och Svenungsson, ”Inledning”, 16. 
52 Asad, ”Idea of an anthropology of Islam”, 20–23; Zaman, Ulama in Contemporary Islam, 4–
7; Zaman, Modern Islamic thought, 34–35, 137–139; Mahmood, Politics of piety, 115, Haj, 
Reconfiguring Islamic tradition, 4–7; Jackson, Islam and the problem of black suffering, 8–9; 
Hallaq, Impossible state, 5–6, 82; Hallaq, Restating orientalism, 93, 149, 241–243; Hallaq, Re-
forming modernity, 12, 45; Nguyen, Modern Muslim theology, 53–72; Harvey, Qur’an and the 
just society, 194; Harvey, Transcendent God, 52–55; Quadri, Transformations of tradition, 11–
18. 
53 MacIntyre, After virtue, 222. 
54 MacIntyre, After virtue, 222. Se även Jennifer A. Herdts modifiering: ”groups of people en-
gaged in a common conversation on a set of topics over an extended period of time, groups that 
may overlap and have fuzzy edges and whose set of topics is constantly evolving.” Herdt, 
”Alasdair MacIntyre”, 544. 
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with critics and enemies external to the tradition who reject all or at least key 
parts of those fundamental agreements, and those internal, interpretative de-
bates through which the meaning and rationale of the fundamental agreements 
come to be expressed and by whose progress a tradition is constituted.55 

Det innebär att en tradition definieras och omdefinieras gemensamt över tid 
genom en pågående förhandling – internt inom traditionen och externt i för-
hållande till utomstående – om traditionens innebörd, ändamål och fortsatta 
förmedling. Det kan mycket väl leda till att en tradition modifierar och revi-
derar grundläggande aspekter av sitt språk, sina trosföreställningar, sina prak-
tiker och sina institutioner men genom sina pågående meningsutbyten och ut-
forskningar likväl bibehåller kontinuiteten som identifierbar tradition.56 Mac-
Intyres teori om traditionsrationalitet (the rationality of traditions) innebär att 
en viss traditions läror och praktiker inte rättfärdigas utifrån någon universellt 
tillgänglig bedömningsgrund, utan snarare utifrån deras överlevnad, genom 
traditionens historiskt utsträckta meningsutbyten, som de hittills rimligaste 
tolkningarna utifrån de hittills lämpligaste utgångspunkterna och metoderna.57 
Detta innebär en kritik mot två typer av fundamentism som ofta associeras 
med den europeiska upplysningen: dels idén att all kunskap ytterst sett utgår 
från ett otvivelaktigt fundament av icke-inferentiell kunskap och dels idén att 
det finns universella kriterier som är tillräckliga för att avgöra betydelsefulla 
epistemiska meningsskiljaktigheter mellan olika intellektuella traditioner.58  

Enligt MacIntyre finns det ingen traditionsoberoende position från vilken 
traditionerna och deras sanningsanspråk kan utvärderas. Han tillbakavisar 
dock anklagelsen att hans traditionsbegrepp leder till, eller åtminstone inte kan 
stå emot, relativism i fråga om sanning och godhet.59 Han vidhåller att det är 
fullt möjligt att komma fram till universella sanningar, men att de bara kan 
utforskas och uttryckas inifrån en viss tradition. MacIntyre förnekar alltså inte 
att det finns universella sanningar och moraliska värden, men kritiserar uni-
versalistiska anspråk som bortser från de partikulära perspektiv och samman-
hang från vilka de görs. Även om vissa sanningar eller principer vore tillgäng-
liga oberoende av traditioner – såsom MacIntyre medger att logiska lagar som 
identitetslagen och motsägelselagen är – skulle de inte få någon större 

 
 
55 MacIntyre, Whose justice, 12. 
56 Jenkins, Knowledge and faith, 8. Jfr. Shahab Ahmeds diskussion om vad som förenar mus-
limer från olika islamiska deltraditioner: ”[I]t is that mutual intelligibility of speaking the same 
language that makes their conversation, and thus their disagreement, coherently possible.” Ah-
med, What is Islam, 292. 
57 MacIntyre, Whose justice, 360. 
58 Wahlberg, ”Faith”, 1326–1327. Se även Harvey, Transcendent God, 52–55. 
59 Se t.ex. Lutz, Tradition, 65–111; D’Andrea, Tradition, 403–409; Åkerlund, ”På väg mot ett 
ickerelativiserande traditionsbegrepp”. Se även de kritiska diskussionerna om MacIntyres verk 
i Horton och Mendus, After MacIntyre. Därutöver framför John Milbank en alternativ kritik i 
Theology and social theory, 328: ”First of all, in contrast to most critiques of MacIntyre, I do 
not find him to be sufficiently relativistic or historicist.” 
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teoretisk eller praktisk betydelse förrän de faktiskt införlivas i en viss tradi-
tion: ”[T]he resources of adequate rationality are made available to us only in 
and through traditions.”60 Samtidigt understryker han att levande traditioner 
utvecklas genom intern och extern kritik. Traditioner är inte slutna språkspel 
som kan klara sig utan dialog med utomstående, men interaktion mellan tradi-
tioner kräver en medvetenhet om deras olika förutsättningar. MacIntyres tradi-
tionsbegrepp handlar inte om att göra traditioner oåtkomliga för yttre kritik, 
vilket i förlängningen leder till intellektuell och kulturell isolering, utan sna-
rare om att motverka tendensen att betrakta vissa föreställningar om det uni-
versella som givna, neutrala utgångspunkter i samtal mellan traditioner. Mac-
Intyre talar om att traditionsöverskridande meningsutbyten kräver ett ”andra 
förstaspråk” varigenom en deltagare i en viss tradition lär sig en annan tradi-
tions språk i nivå med sitt eget förstaspråk.61 Det är särskilt viktigt i ett ämne 
som systematisk teologi där olika teologiska och filosofiska traditioner möter 
varandra. Som David J. Brewer uttrycker det:  

Engaging a tradition on its own terms, then, quite literally entails learning the 
nuances of their language – what specific words mean and how they connect 
to larger bodies of belief within the tradition. It is not only the case that lan-
guages have unique and sometimes highly technical terms that are not easily 
translatable into other languages; it is also the case that languages carry epis-
temic categories that shape a tradition’s view of reality. Understanding a par-
ticular tradition’s rationality, then, requires understanding intimately its lan-
guage and its accompanying epistemic categories. […] It is precisely this sort 
of hospitable engagement with another tradition that allows for empathetic  
imagination – the ability to imagine oneself from within the other tradition in 
order to see the potential crises that may arise and the potential resources that 
the tradition may have for resolving them.62 

MacIntyre tar Thomas av Aquino (d. 1274) som exempel: Han stod inför två 
till synes motstridiga filosofiska traditioner, den aristoteliska och den augus-
tinska, men hade en unik förmåga – till stor del på grund av sina studier under 
den aristoteliskt och augustinskt ”tvåspråkige” Albertus Magnus (d. 1280) – 
att förstå båda traditionerna inifrån och därigenom skapa en syntes mellan två 
traditioner som tidigare stått i motsättning till varandra.63 På ett liknande sätt 
kan man tala om Abū l-Ḥasan al-Ashʿarīs (d. 324/936) syntes mellan ”tradi-
tionalistisk” ḥanbalism och ”rationalistisk” muʿtazilism eller Abū Ḥāmid al-

 
 
60 MacIntyre håller med Aristoteles om att ingen rationell person kan förneka logiska lagar, 
såsom motsägelselagen, men påpekar att dessa lagar är nödvändiga snarare än tillräckliga vill-
kor för rationalitet. Han menar att sådana universella kriterier inte räcker för att avgöra större 
epistemiska meningsskiljaktigheter mellan traditioner. MacIntyre, Whose justice, 4, 351. 
61 MacIntyre, Whose justice, 364, 374–388, 394–395; MacIntyre, Three rival versions, 114. 
62 Brewer, ”Rationality and religious traditions”, 485–486. Se även Brewer, Mutual construc-
tive engagement. 
63 MacIntyre, Whose justice, 164–182. 
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Ghazālīs (d. 505/1111) syntes mellan ashʿarism, sufism och avicennism. Det 
finns således möjligheter att förhandla mellan traditioner och likaså möjlig-
heter att argumentera för att den egna traditionen överträffar en annan, även 
om argumentationen sker inifrån den egna.64  

Ola Sigurdson talar om partikulär universalism på ett sätt som påminner 
om MacIntyre: varje universellt anspråk görs från en partikulär ståndpunkt 
och en partikulär meningskontext.65 Medan företrädare för abstrakt universal-
ism hävdar att deras utgångspunkter är givna för alla förnuftiga och uppriktiga 
människor, hävdar företrädare för partikulär universalism att universella san-
ningar och allmänmänskliga fenomen visserligen existerar, men att de enbart 
kan beskrivas och förstås från en partikulär ståndpunkt. Man skulle kunna dra 
vissa paralleller till den ashʿaritiska synen på Koranen som uppenbarelse: de 
arabiska uttrycken är tidsliga, verbala manifestationer – förkunnade vid en 
viss tid, på en viss plats, av en viss människa, i ett visst sammanhang – av 
Guds eviga, icke-verbala tal. Guds tal kan bara manifesteras i mänskliga ter-
mer från en partikulär ståndpunkt i ett partikulärt sammanhang. Ashʿariterna 
menar visserligen att människan kan erfara Guds eviga och icke-verbala tal – 
Guds tal till Moses brukar nämnas som exempel – men understryker att det 
aldrig kan uttryckas så som det är hos Gud i mänskliga termer. På ett liknande 
sätt tänker man sig att alla profeter har företrätt samma grundläggande tro på 
Gud och således kallat sina folk till samma verklighet, men att denna tro och 
kallelse har uttryckts på olika sätt av olika profeter i olika sammanhang genom 
historien, bland annat genom skiftande etiska normer eller lagar (sharāʾiʿ, sg. 
sharīʿa). Ur ett ashʿaritiskt perspektiv rör det sig om universella sanningar 
som uttrycks, och bara kan uttryckas, i partikulära termer. Även trosbekännel-
sen (”det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud”) ut-
trycker denna spänning mellan universell gudomlig sanning och mötet med 
denna sanning från det muhammedska profetskapets partikulära perspektiv. 
På ett delvis liknande sätt görs varje universellt anspråk med utgångspunkt i 
en partikulär tradition. 

Partikulär universalism inbegriper, liksom MacIntyres traditionsbegrepp, 
även en öppenhet för att omvärdera slutsatser och ståndpunkter i ljuset av in-
terna och externa förhandlingar – ytterst sett, om så skulle krävas, att ta steget 
över till en annan tradition. En tradition är ett pågående meningsutbyte som 
inte kan avslutas utan att traditionen stagnerar. Att erkänna kunskapens 

 
 
64 Det sker, enligt MacIntyre, framför allt genom att en viss tradition förklarar en annan tradi-
tions framgångar och misslyckanden på ett sätt som denna tradition inte själv klarar av. Som 
Brewer uttrycker det: ”Tradition A will have shown that it possesses a superior epistemological 
vantage point, for it will have been able to explain to the adherents of Tradition B why their 
conceptual resources are failing to describe things correctly. This suggests that Tradition A 
understands things as they actually are, not just how they seem, for part of understanding how 
something truly is entails understanding how it might be perceived from other vantage points.” 
Brewer, ”Rationality and religious traditions”, 484. 
65 Sigurdson, Karl Barth som den andre, 293–298; Sigurdson, Kärlekens skillnad, 223–255. 
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traditions- och situationsbundenhet kan mycket väl betraktas som en förutsätt-
ning för kritik: en medelväg mellan ”absolutistisk modernism som hävdar att 
dess analysspråk är neutralt, objektivt och universellt” och ”relativistisk post-
modernism som hävdar en radikal inkommensurabilitet mellan olika tradi-
tioner”.66 Ömsesidig interaktion är möjlig eftersom traditioner överlappar 
varandra och flerspråkiga personer rör sig mellan dem. Detta är särskilt rele-
vant för teologer i minoritetssammanhang – inklusive judiska, kristna och 
muslimska sådana – som ofta har fördelen att vara just teologiskt och filoso-
fiskt flerspråkiga. Såtillvida att man bejakar denna flerspråkighet innebär mi-
noritetssituationen unika möjligheter till dialog och förhandling mellan tradi-
tioner på ett sätt som mer sällan sker i majoritetssituationer där den egna tradi-
tionen dominerar. Den islamiska lärotraditionen har generellt sett varit noga 
med att skilja på vad Gud vet och vad människan vet, liksom mellan Guds 
uppenbarelse och människans tolkning av den, även om tolkningens komplex-
itet ibland har överskuggats av triumfatorisk retorik gentemot såväl andra isla-
miska deltraditioner som andra abrahamitiska traditioner. Eftersom Guds tal 
aldrig kan likställas med människans tal och eftersom Guds uppenbarade till-
tal aldrig kan likställas med människans gensvar, kan tolkningen aldrig avslu-
tas. Ur ett sådant perspektiv har dialogen med andra tolkningstraditioner stor 
betydelse för den egna; om inte annat kan den bidra med explicita eller impli-
cita utmaningar av hävdvunna tolkningar och påminnelser om teologins ka-
raktär av att vara på väg snarare än att en gång för alla ha kommit fram.67 Som 
människoverk kan teologin alltid vidareutvecklas och för det behövs både in-
terna och externa förhandlingar.68  

1.3 Tradition som islamiskt begrepp 
MacIntyre utarbetade sitt traditionsbegrepp utifrån sin egen katolska, mer spe-
cifikt aristotelisk-thomistiska, traditionstillhörighet, bland annat med referens 
till den engelske 1800-talsteologen John Henry Newman (1801–1890) och 
dennes idéer om den kristna lärotraditionens utveckling.69 Det är särskilt på-
tagligt i Whose justice? Which rationality? (1988) och Three rival versions of 
moral enquiry (1990). John Milbank påpekar att MacIntyres traditionsbegrepp 
har en tydlig kristen prägel och ifrågasätter om det kan överföras på andra 

 
 
66 Sigurdson, Karl Barth som den andre, 309. 
67 Koranen och haditherna, liksom den islamiska traditionen i allmänhet, utmärks av ständiga 
referenser till olika slags vägar och stigar på vilka de troende enskilt och tillsammans färdas 
mot Gud, däribland koraniska termer som ṣirāṭ, sabīl, ṭarīq, sharīʿa och minhāj. Det mest up-
penbara exemplet är antagligen ”led oss på den rätta vägen” i den första suran (K. 1:6).  
68 Sigurdson, Karl Barth som den andre, 325. 
69 MacIntyre, Whose justice, 353–354; Åkerlund, ”På väg mot ett ickerelativiserande traditions-
begrepp”. 
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traditioner, såsom den islamiska, som utgår från delvis annorlunda förståel-
ser.70 Milbank menar att den kristna traditionen präglas av en radikal tradi-
tionsbundenhet och utgör en tradition en abyme: ”[T]his means that it is not 
simply the historical story of the handing over of something that was not in 
the first place a story but rather that it is a repeated telling of what was always 
a story.”71 Han beskriver kristendomen som en tradition i sann bemärkelse: 
den privilegierar och uppmuntrar ständig variation på sig själv så att föränd-
ring inte likställs med förvrängning. Detta kontrasterar Milbank mot den isla-
miska traditionen som, enligt honom, visserligen betonar ”något som liknar 
tradition” men som snarare fokuserar på att förevisa beständighet och oförän-
derlighet i förhållande till sitt ursprung.72 Han refererar till de hadithlärdas 
upptagenhet med att påvisa hadithernas oföränderliga förmedling från profe-
ten Muhammed och menar att denna traditionssyn utgör motsatsen till tradi-
tion i macintyresk mening.73 Han relaterar det även till skillnaden mellan 
Bibeln och Koranen: ”Here it would seem that there is a clear contrast between 
the Christian gospels, for which the revelation is contained within certain nar-
ratives, and the Qurʾān, for which revelation is contained in certain authorita-
tive utterances.”74 Även Rowan Williams antyder något liknande när han kom-
menterar Milbanks utläggning: ”[T]here may be differences between Chris-
tian and Muslim approaches depending on how far scripture itself already car-
ries within it a history of rewriting and rereading, as with the Jewish and 
Christian Bible, and how far scripture is to be seen as a single determinative 
moment of breakthrough, as seems to be the case with Islam.”75 Det förra ver-
kar underlätta utvecklingen av en teologisk syn på tradition som ständig vari-
ation på kanoniska teman, menar Milbank och Williams, medan det senare 
prioriterar oföränderlighet.76 Till skillnad från Milbanks antydan menar jag att 
MacIntyres traditionsbegrepp, trots dess katolsk-kristna ursprung, är relevant 
även i förhållande till islamisk teologi.77 

 
 
70 Milbank, ”MacIntyre on tradition”, 161. Se även Milbank, Theology and social theory, 327–
381. 
71 Milbank, ”MacIntyre on tradition”, 161. 
72 Här börjar man ana sambandet mellan Milbanks syn på islam och hans syn på protestantism. 
Milbanks islamkritik utgår ett antagande om ”protestantisk islam” som må vara relevant i för-
hållande till vissa moderna islamiska rörelser, framför allt olika former av salafism, men som 
inte gör rättvisa åt övriga islamiska lärotraditioner. Som Ralston uttrycker det: ”Part of Mil-
bank’s failure to engage fairly with Islam might be tied to his own disdain for Protestantism. 
Much of what he critiques in Islam – its focus on scriptural texts, its lack of hierarchy, its am-
bivalence toward creaturely meditation, and its skepticism toward speculative theology – ech-
oes his concerns about Protestantism.” Ralston, Law and the rule of God, 83. Se vidare Ralston, 
Law and the rule of God, 73–87, för en kritisk diskussion om Milbanks syn på islamisk teologi. 
73 Milbank, ”MacIntyre on tradition”, 160. 
74 Milbank, ”MacIntyre on tradition”, 161. 
75 Williams, ”Afterword”, 222. 
76 Williams, ”Afterword”, 223. 
77 Se även Brown, Tradition and imagination, 151–167. Brown konstaterar bland annat (s. 112): 
”Although Islam’s very high respect for the Qur’an means that any attempt to engage with 
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För det första: Det finns flera olika perspektiv på traditionens betydelse 
bland kristna och muslimska teologer, men Milbank jämför i praktiken sitt 
eget radikalortodoxa perspektiv med något slags fundamentalistiskt eller sala-
fitiskt perspektiv samtidigt som han framställer det hela som en jämförelse 
mellan kristendom och islam. De historiskt sett dominerande islamiska del-
traditionerna har visserligen försökt bibehålla en så oförändrad förmedling av 
sina auktoritativa texter som möjligt, men det innebär inte att tolkningen av 
dem har varit eller ens uppfattats som oföränderlig.78 Den sunnitiska tradi-
tionen har till exempel inte haft några större bekymmer med att förklara och 
försvara utvecklingen av kalām-teologin som trots allt skiljer sig från tidigare 
teologiskt tänkande, även om man ofta har framställt det i termer av formella 
snarare än substantiella skillnader. Något liknande kan sägas om den filoso-
fiska sufismen i Ibn al-ʿArabīs (d. 638/1240) efterföljd – kallad akbarism uti-
från Ibn al-ʿArabīs hederstitel al-shaykh al-akbar (”den störste läromästaren”) 
– vars nyplatonskt färgade participatoriska ontologi Milbank för övrigt verkar 
uppskatta.79 Dessutom har den sunnitiska traditionen historiskt sett bejakat 
meningsskiljaktigheter och meningsutbyten inom traditionen som en konsti-
tutiv del av densamma, vilket anknyter till MacIntyres traditionsbegrepp.80 

För det andra: Koranen består till stor del av berättelser, framför allt om 
tidigare profeter och deras folk, som i sin tur består av kreativa variationer – 
”rewriting and rereading” för att låna Williams uttryck – på bibliska och pa-
rabibliska berättelser som judiska och kristna gemenskaper hade traderat dess-
förinnan. Koranen frångår inte den bibliska traditionen och dess berättelser 
utan fortsätter att formulera och omformulera dem i förhållande till nya om-
ständigheter. Är inte Koranen i sig ett uttryck för en icke-identisk upprepning 
av den abrahamitiska traditionen? Juan Cole menar till och med att den kora-
niska termen islām anspelar på arameiskans mashlmānūtā, liksom grekiskans 
paradosis, och framför allt betecknar ”tradition” – mer specifikt den abraha-
mitiska monoteismen – snarare än ”underkastelse”.81 Det ligger något i att sy-
nen på Koranens slutgiltighet, som den siste profetens uppenbarelse, kan leda 
till att berättelsen avslutas och att traditionen stagnerar eller fastnar i statisk 

 
 
critical analysis of the text will inevitably prove even more traumatic than has biblical criticism 
for Christianity, and there is much less explicit recognition of development than within Judaism, 
even so already present internally are powerful analytic tools which could be given wider ap-
plication and thus generate a very fruitful concept of its own developing tradition.” 
78 Ijtihād (”nytolkning”) och tajdīd (”förnyelse”) är ett par begrepp som har använts för detta. 
De profetiska varningarna för ”innovation” (bidʿa, pl. bidaʿ) har, hos den överväldigande ma-
joriteten, handlat om ogrundade innovationer snarare än innovationer eller förändringar i all-
mänhet. Detta är också den sedvanliga tolkningen av hadithen: ”Den som inför något nytt i vår 
religion som inte tillhör den skall få det förkastat.” Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ, 3:184 (nr 2697); Muslim, 
Ṣaḥīḥ, 821–822 (nr 1718). Varken MacIntyre eller Milbank skulle acceptera vilka förändringar 
som helst. 
79 Ralston, Law and the rule of God, 83. 
80 T.ex. Bauer, Die Kultur der Ambiguität. 
81 Cole, ”Paradosis”. 



 

 32 

upprepning – det finns flera dåtida och nutida exempel på detta – men det vore 
en ytterst simplistisk beskrivning av hela den islamiska lärotraditionens 1400-
åriga historia. Ett av den historisk-kritiska koranforskningens viktigaste bi-
drag de senaste åren har varit att öka kunskapen om Koranens dialogiska för-
hållande till judiska och kristna traditioner, inklusive bibliska texter, vilket om 
inte annat kan påminna dagens muslimska teologer om vikten av dialog med 
den vidare abrahamitiska traditionen.82  

För det tredje: Milbank har möjligtvis rätt i att vissa kristna deltraditioner 
är och har varit mer medvetna än sina islamiska motsvarigheter om den egna 
traditionen som en levande tradition i macintyresk mening, även om Milbank 
själv hävdar mer än så. Det innebär dock inte att de islamiska deltraditionerna 
inte är traditioner i liknande mening eller att en sådan traditionsmedvetenhet 
har varit helt frånvarande. De islamiska deltraditionernas retorik om det pro-
fetiska budskapets oföränderliga förmedling måste förstås i ljuset av deras 
faktiska praktik: en ständigt pågående tolkning och omtolkning av vad det 
profetiska budskapet innebär här och nu.83 Man kan naturligtvis hävda att spe-
cifika deltraditioners tolkningar inte har förnyats tillräckligt eller att deras kri-
tiska samtal har gått i stå – precis som man kan med vissa kristna deltraditioner 
– men traditionsbegreppet är likväl relevant för att både förstå och bemöta 
dem. MacIntyre påminner de islamiska deltraditionerna om deras karaktär 
som traditioner och behovet av detta verkar, om inte annat utifrån Milbanks 
egen inomkristna polemik, även finnas i kristna sammanhang.  

För det fjärde: Milbanks avsikt tycks inte vara att beskriva hur kristna och 
islamiska traditioner historiskt sett har konstituerats, utan snarare att argumen-
tera för att (hans tolkning av) kristendomen, till skillnad från (hans tolkning 
av) islam, utgör en genuin tradition i ordets rätta bemärkelse:  

Christianity is exactly that religion that reaches the clearest insights about a 
primacy of tradition that one can take as a sociological and metahistorical truth 
and is accordingly able to be the most critically honest about its origins – since 
if these were already a ”handing over” they were necessarily both murky and 
complex and necessarily at once entirely symbolic and entirely real.84  

 
 
82 T.ex. El-Badawi, Qur’an and the Aramaic gospel traditions; Sirry, Scriptural polemics; Neu-
wirth, Qur’an and late antiquity; Sinai, Qur’an, 138–157. Se den vidare diskussionen i kapitel 
6 nedan.  
83 Även den katolska kyrkan har från och till, såsom i dess polemik mot de tidiga protestantiska 
rörelserna, förespråkat idén om tradition som oföränderlighet – semper eadem (”alltid den-
samma”) – men det vore inte rimligt att hävda att kristen teologi i allmänhet utgår från en statisk 
traditionsförståelse och motsäger MacIntyres traditionsbegrepp. Även Vincentius (d. 445) be-
römda formulering ”det som är trott överallt, alltid och av alla” har ofta antagits kräva en iden-
tisk upprepning. Det var en sådan statisk traditionssyn som bland andra Johann Adam Möhler 
(d. 1838) och John Henry Newman (d. 1890) på 1800-talet bemötte genom att framhålla att 
traditionen är något levande och dynamiskt. Se t.ex. Chadwick, From Bossuet to Newman; 
Meyendorff, Living tradition; Newman, Development of Christian doctrine. 
84 Milbank, ”MacIntyre on tradition”, 166. 
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Det stämmer att kristendomens komplexa utveckling, inklusive de nytesta-
mentliga texternas utdragna tillkomst och kanonisering, i efterhand har bidra-
git till (eller möjligtvis framtvingat) en djupare insikt om traditionens bety-
delse – något som muslimska teologer kan dra lärdom från – men det motsäger 
inte relevansen av MacIntyres traditionsbegrepp i andra sammanhang. Mil-
banks utläggning är ett argument för en viss kristen traditionssyn mot andra 
traditionssyner, däribland islamiska, snarare än en historisk beskrivning av 
kristna respektive islamiska lärotraditioners utveckling. Detta motsäger inte 
möjligheten att dra nytta av traditionsbegreppet i förhållande till islamisk teo-
logi. Dessutom finns det, som sagt, en rad studier som har påvisat relevansen 
av MacIntyres traditionsbegrepp för att förstå hur den islamiska lärotradi-
tionen med dess olika deltraditioner har utvecklats. Numera finns det även 
exempel på teologiska projekt som kritiskt och konstruktivt deltar i dem som 
macintyreska traditioner.85 

Den islamiska lärotraditionen kan beskrivas som en övergripande tradition 
som har präglats av kontinuerliga meningsutbyten genom historien utifrån 
vissa gemensamma språkliga, textuella och institutionella referensramar. 
Denna övergripande tradition består i sin tur av en rad distinkta deltraditioner 
som på ett eller annat sätt förhåller sig till samma historiska händelse – profe-
ten Muhammeds förkunnelse av Koranen – men gör så från delvis olika teo-
retiska och praktiska utgångspunkter. Det kan liknas vid en språkfamilj som 
innefattar olika språk och dialekter, vilka visserligen skiljer sig från varandra 
i olika utsträckning men likväl har flera gemensamma nämnare på grund av 
sin gemensamma historia.86 Sherman Jackson menar till exempel att den sun-
nitiska teologin utgår från två huvudsakliga förnuftstraditioner: dels tradition-
alisterna, med vilka han avser ḥanbaliter eller athariter, och dels ratio-
nalisterna, med vilka han avser muʿtaziliter, ashʿariter och māturīditer.87 Vid 
sidan av dem skulle även akbarismen kunna betraktas som en distinkt teolo-
gisk deltradition. Även utanför dessa historiska sunnitiska inriktningar finns 
andra islamiska deltraditioner, särskilt shiitiska sådana. Under det senaste år-
hundradet har dessutom nya ”modernistiska” deltraditioner växt fram. Dessa 
deltraditioner kan ha olika nära till varandra – ashʿarismen har till exempel 
stått närmare māturīdismen och ḥanbalismen än de olika shiitiska inriktning-
arna – men de deltar ändå i samma övergripande tradition med Koranen och 
profeten Muhammed som gemensamma referenspunkter.  

I förhållande till andra deltraditioner innebär traditionsbegreppet ett ifråga-
sättande av idén om en oförmedlad islamisk ståndpunkt från vilken de olika 
deltraditionerna och deras islamiska anspråk kan bedömas. Även Koranens 

 
 
85 Se framför allt Harvey, Qur’an and the just society; Harvey, Transcendent God. Se även 
Nguyen, Modern Muslim theology, 53–72. 
86 Jfr. Reinharts diskussion om standardislam, koineislam och dialektal islam i Lived Islam, 36.  
87 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 32; Jackson, On the boundaries, 19–20. 
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tilltal tas emot i en tolkningsprocess utifrån en viss förståelsehorisont i ett visst 
historiskt sammanhang. Det innebär inte en relativism, eftersom olika tolk-
ningar kan utvärderas i förhandling med varandra utifrån den övergripande 
traditionens premisser, men däremot ett medgivande att ingen deltradition på 
förhand har privilegiet att agera domare – något som ofta sker när en viss 
deltradition dominerar. I den meningen finns det goda skäl att inspireras av 
den tidiga kalām-teologins ”dialektiska” (jadalī) snarare än ”demonstrativa” 
(burhānī) utformning och dess öppenhet för teologins pågående samtal med 
utgångspunkt i vissa grundläggande överenskommelser.88  

I förhållande till andra traditioner, utanför den islamiska, innebär tradi-
tionsbegreppet att teologi inte bara kan utan bör bedrivas i dialog med sådana 
traditioner. De klassiska kalām-teologerna stod i sin egen tradition och förde 
därifrån samtal med utomstående; även i apologetiska sammanhang undvek 
de att låta utomstående traditioners principer och prioriteringar ta över den 
egna verksamheten. Samtidigt var de öppna för att utveckla den egna tradi-
tionen i mötet med andra, vilket till exempel utbytet med den grekiska filoso-
fin vittnar om.89 Något liknande vore inte otänkbart i samtiden. Det finns, som 
sagt, särskilt goda förutsättningar för konstruktiv dialog mellan de abrahami-
tiska traditionerna eftersom de har mer gemensamt med varandra än med de 
flesta andra teologiska och filosofiska traditioner, förutsatt att deltagarna är 
villiga att utveckla en traditionsöverskridande ”flerspråkighet” som sträcker 
sig bortom repetitiva standardfraser.  

Det finns ett antal arabiska termer som betecknar olika aspekter av ”tradi-
tion”, däribland naql (”förmedling”) och sunna (”norm”). I modern tid har 
turāth (”arv”) använts på ett sätt som påminner om det latinskt härstammande 
”tradition” i europeiska sammanhang (traditio, ”överlämnande” eller ”det som 
överlämnas”): något som varje generation tar emot, bygger vidare på och 
sedan lämnar över till nästkommande generation. För europeiska muslimer 
har ”tradition” blivit en vedertagen term.90 Muslimer har länge använt icke-
arabiska termer i teologiska och filosofiska sammanhang – icke-arabiska ord, 
om än arabiserade, finns redan i Koranen – särskilt om teologin eller filosofin 
har bedrivits på andra språk än arabiska. Det tillhör, så att säga, traditionen. 
Det skadar dock inte att tydliggöra traditionsbegreppets begriplighet inom ra-
men för den historiska, framför allt arabiskspråkiga, lärotraditionen.  

 
 
88 Se avsnitt 1.5 nedan. 
89 T.ex. Setia, ”Reviving kalām jadīd”. 
90 T.ex. Murad, Travelling home, 3: ”It should be underlined that Traditional Islam, as under-
stood in these essays, is not an anachronistic exercise in resurrecting medieval rulings and ap-
plying them uncritically in the modern world; instead it is a return to the civilisation’s time-
honoured root-epistemology, the uṣūl, and an employment of the cumulative wisdom of the 
Muslim centuries in all its amplitude (madhhabs, taṣawwuf, kalām and more) to extend the 
continuous narrative, the traditio, of the umma, here attempting to devise an uncompromising 
theory of Islamic belonging in the European homeland of the late modern malée.” Se även 
Jackson, Islam and the problem of black suffering, 3–25; Harvey, Transcendent God, 10–55. 
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Den mest uppenbara parallellen är substantivet sunna, vars primära bety-
delser är ”norm”, ”praxis”, ”sedvänja” och ”levnadssätt”, mer specifikt ”en 
norm som har etablerats eller efterföljts av tidigare folk och som senare folk 
efterföljer”.91 I den islamiska lärotraditionen associeras sunna framför allt med 
profeten Muhammeds normerande sedvänja eller tradition.92 Särskilt under 
islams tidiga historia användes sunna även i vidare bemärkelse för hela den 
muslimska gemenskapens normerande tradition, inte bara med referens till 
profeten utan även andra auktoritativa förebilder.93 Ett av de tidigaste bevarade 
rättsliga verken är al-Muwaṭṭāʾ (”Den upptrampade stigen”) av Mālik b. Anas 
(d. 179/795) som har fått ge namn åt mālikiskolan, en av de fyra sunnitiska 
rättsskolorna. Mālik använder ett antal olika uttryck för att beteckna den tidiga 
muslimska gemenskapens praxis i Medina, vilken han betraktade som allmänt 
normerande, såsom ”sunnan hos oss” och ”sunnan hos oss varom det inte råder 
några meningsskiljaktigheter”. Därmed refererar sunna inte bara till profetens 
egen praxis, utan även annat som i samklang med profetens budskap och väg-
ledning hade blivit en del av den medinska gemenskapens levande tradition.94 
Detta är ett exempel på sunna som dynamiskt begrepp på så sätt att det utgår 
från profetens vägledning och förebildliga levnadssätt, men även inbegriper 
lärotraditionens pågående förhandling om vad det innebär under nya förutsätt-
ningar i nya sammanhang. Termen kom därutöver att användas i sunniternas 
självbeteckning: ahl al-sunna wa-l-jamāʿa (”traditionens och gemenskapens 
folk”). Man kan ha både teologiska och historiska invändningar mot specifika 
föreställningar om profetens sunna, men begreppet indikerar åtminstone vik-
ten av traditio i islamiska sammanhang.  

Det innebär inte att sunna skulle vara en islamisk motsvarighet till MacIn-
tyres traditionsbegrepp. Det främsta argumentet för relevansen av hans speci-
fika begrepp är snarare den islamiska lärotraditionens faktiska utveckling ge-
nom historien. Den kan med fördel förstås och förklaras i macintyreska ter-
mer. Ett tydligt exempel är utvecklingen av de tre kalām-skolorna: muʿta-
zilismen, ashʿarismen och māturīdismen. Gemensamt för dessa deltraditioner 
var att man genom filosofiska metoder, det vill säga rationell argumentation, 
strävade efter att förtydliga och rättfärdiga koraniskt förankrade 

 
 
91 Lane, Lane’s lexicon, s.v. sunna. 
92 Termen ḥadīth betecknar i sin tur återberättelser om profeten, särskilt hans ord, handlingar 
och karaktärsegenskaper – eller, om man så vill, återberättelser om aspekter av profetens sunna. 
93 Abd-Allah, Malik and Medina, 94. Det är framför allt inom den shāfiʿitiska rättsskolan som 
sunna kom att likställas med ḥadīth, mer specifikt med hadither som bedömdes vara tillförlitliga 
(ṣaḥīḥ), medan de övriga tidiga rättsskolorna utgick från ett vidare sunna-begrepp. 
94 Abd-Allah, Malik and Medina, 94, 97; Dutton, Origins of Islamic law, 161–168. Se även den 
berömda hadithen enligt vilken profeten Muhammed sade: ”Den som etablerar en god sunna 
som folk sedan efterföljer erhåller både sin belöning och motsvarigheten till deras belöning utan 
att det reducerar deras belöning på något sätt; den som etablerar en dålig sunna som folk sedan 
efterföljer drar på sig både sin synd och motsvarigheten till deras synder utan att det reducerar 
deras synder på något sätt.” Ibn Mājah, Sunan, 1:142 (nr 207). 
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trosföreställningar. Utvecklingen började redan på 100-/700-talet, bland annat 
i möte med kristna teologer, men skolbildningen skedde först under 200-/800-
talet för muʿtaziliterna och 300-/900-talet för ashʿariterna och māturīditerna 
(eller ḥanafiterna som de inledningsvis kallades). Den tidiga kalām-teologin 
till och med 400-/1000-talet kännetecknades av dialektisk argumentation med 
både interna (muslimska) och externa (icke-muslimska) meningsmotståndare. 
Under inflytande från Ibn Sīnās (d. 427/1037) filosofi utvecklades den senare 
”postavicenniska” kalām-teologin – framför allt genom ashʿaritiska teologer 
som al-Ghazālī (d. 505/1111) och Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/1210) – i 
fundamentistisk riktning på så sätt att man inte längre nöjde sig med att dia-
lektiskt överträffa sina meningsmotståndare, utan ansåg det vara nödvändigt 
att demonstrativt bevisa grundläggande teologiska ståndpunkter genom slut-
ledningar från otvivelaktiga premisser. Denna fundamentistiska och demon-
strativa snarare än dialektiska teologi dominerade kalām-teologin under den 
postklassiska perioden (ca. 650–1300/1250–1900). 

Samtliga kalām-skolor utgick från en och samma islamiserade aristotelisk-
nyplatonska förnuftstradition. Det skilde dem från deras ”traditionalistiska” 
meningsmotståndare som utgick från en annan förnuftstradition. Hur sann up-
penbarelsen än må vara går det inte att frångå att den alltid mottages, tolkas 
och förmedlas av människor vars föreställningar om förnuftighet – och där-
med om förnuftiga tolkningar – till stor del beror på deras specifika tradition 
och historiska situation.95 Förmoderna muslimska teologer var inte nödvän-
digtvis medvetna om teologins traditionsbundenhet i macintyresk mening, 
men det innebär inte att deras teologi är inkompatibel med en sådan traditions-
förståelse. Det finns utan tvekan aspekter av den islamiska traditionen som 
kan omformuleras i enlighet med MacIntyres metateori om traditionskonsti-
tuerad rationalitet. Harvey menar att Abū Manṣūr al-Māturīdī (d. 333/944), till 
skillnad från stora delar av den senare skola som utvecklades i hans namn, 
företräder en icke-fundamentistisk teologi som ”highlights the centrality of 
tradition itself in constituting any epistemic activity” och rent av föregriper 
moderna filosofer som Husserl, Gadamer och MacIntyre.96 Själv drar jag nytta 
av MacIntyres traditionsbegrepp i min bearbetning av al-Sanūsīs teologi i 
samtliga tre kommentarkapitel (kap. 4–6), vilket visar att begreppet inte bara 
bidrar till förståelsen av de teologiska traditionernas utveckling, utan även till 
deltagandet i deras pågående meningsutbyten.97  

 
 
95 Jackson, On the boundaries, 16–29; Jackson, Islam and the problem of black suffering, 10, 
32, 38–45; Harvey, Transcendent God, 10.  
96 Harvey, Transcendent God, 5, 12.  
97 Se även Jackson, Islam and the problem of black suffering.  
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1.4 Förnyelse och minoritetsteologi 
Sedan slutet av 1800-talet har muslimska teologer gång på gång påtalat beho-
vet av kalām jadīd (”förnyad teologi”) utifrån modernitetens förutsättningar. 
De flesta sådana initiativ har dock handlat om att tillhandahålla populärteolo-
giska verk för en bildad allmänhet snarare än att på allvar ta sig an utmaningen 
att relatera förmodern filosofisk teologi till nutida teologiskt och filosofiskt 
tänkande.98 Åtminstone sunnitisk teologi har till stor del fortsatt att bedrivas 
på samma sätt som under tidigare perioder. Ett omtalat undantag är Muham-
mad Iqbals (d. 1938) försök att formulera en teologisk syntes med väster-
ländsk filosofi i The reconstruction of religious thought in Islam (1930). Fak-
tumet att hans verk fortfarande nämns som exempel på verkligt nydanande 
teologi säger något om hur ovanligt det har varit under det senaste århundra-
det. Harvey gör en relevant distinktion mellan ”öppen” och ”stängd” teologi 
som förklarar dels varför kalām jadīd inte har fått något större genomslag och 
dels hur MacIntyres traditionsbegrepp skulle kunna bidra:  

An open theology is characterised by a receptiveness to diverse sources in its 
theological structure, prioritising meaning above systematic, foundationalist 
proofs. […] A closed theology excludes concepts that cannot be justified foun-
dationalistically, sacrificing total theological meaning to secure its system. […] 
Moreover, the continuance of this aspect of the classical foundationalist ap-
proach in modernity can help to explain why the kalām jadīd movement has 
been underwhelming and why constructive philosophical theology has not 
seemed relevant to many Muslim theologians.99  

Harvey gör denna distinktion utifrån teologins förhållande till klassisk funda-
mentism: idén att varje rationell trosföreställning måste kunna rättfärdigas 
med referens till otvivelaktiga sanningar. Han menar att fundamentismens do-
minans i senare kalām-teologi, särskilt under den postklassiska perioden (ca. 
650–1300/1250–1900), generellt sett ledde till en stängd teologi snarare än en 
öppen. Detta begränsade i sin tur möjligheten till teologisk förnyelse. Det 
märks särskilt i mötet med modern västerländsk teologi och filosofi under 
1900-talet då många sunnitiska teologer tyckes oförmögna att kritiskt reflek-
tera över teologins historiska förutsättningar. Harvey argumenterar själv för 
att lösningen går via en icke-fundamentistisk epistemologi som möjliggör ”a 
conception of the kalām tradition that is self-reflective about its own contin-
gency and thus receptive to overt dialogue and development.”100 Detsamma 
kan uttryckas med utgångspunkt i MacIntyres traditionsbegrepp som likaså 
vänder sig mot klassisk fundamentism, inte bara i den ovan nämnda betydel-
sen som en teori om epistemiskt rättfärdigande, utan även i betydelsen att det 

 
 
98 Harvey, Transcendent God, 3. 
99 Harvey, Transcendent God, 5. 
100 Harvey, Transcendent God, 5. 
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skulle finnas tillräckliga universella kriterier för att avgöra större epistemiska 
meningsskiljaktigheter mellan olika traditioner.101 Sedan den postklassiska pe-
rioden har det funnits en tendens bland muslimska teologer, delvis på grund 
av sådan fundamentism, att begränsa de interna och externa meningsutbytena 
till rent apologetiska försvar av den egna traditionens ”otvivelaktiga” läror. 
Det är en sak att bemöta utmaningar från meningsmotståndare i syfte att avvisa 
dem, men en annan sak att gå i dialog med dem för att fortsätta utforska och 
utveckla den egna traditionen.  

Ett första steg mot en mer dynamisk kalām jadīd vore därför att inse att 
teologin förblir en pågående och felbar verksamhet som äger rum i pågående 
och felbara traditioner. Det medför en öppenhet för andra traditioners bidrag 
till den egna traditionens utveckling, även om det skulle innebära revision av 
teologiska tolkningar som tidigare har ansetts vara definierande. Traditions-
förankrad islamisk teologi handlar inte om att passivt upprepa tidigare stånd-
punkter, utan om att aktivt delta i ett historiskt utsträckt meningsutbyte. Man 
kan mycket väl hävda att de första tecknen på stagnation i den sunnitiska tradi-
tionen framträdde när viljan att utmana och låta sig utmanas avtog under den 
postklassiska perioden.102 Traditionsbegreppet understryker att en viss tradi-
tions teologi aldrig kan betraktas som färdigställd, åtminstone inte om tradi-
tionen ska bibehålla sin relevans och trovärdighet, utan ständigt måste utsättas 
för kritisk prövning och konstruktiv bearbetning. 

MacIntyres traditionsbegrepp kan även bidra till diskussionen om islamisk 
teologi i europeiska minoritetskontexter. Det är sedan några decennier tillbaka 
vanligt att tala om ”rättslära för minoriteter” (fiqh al-aqalliyāt) som handlar 
om att bemöta rättsliga utmaningar som muslimska minoriteter står inför i 
icke-muslimska majoritetssamhällen. Hittills har minoritetsrätten förvisso ut-
gått från att minoritetssituationen utgör ett undantagstillstånd som kräver sär-
skilt anpassade, tillfälliga lösningar, snarare än en möjlighet till verklig rättslig 
förnyelse, men den tyder åtminstone på en viss medvetenhet om de utma-
ningar som situationen innebär. Detsamma kan inte sägas om teologin: ”mi-
noritetsteologi” är ett främmande begrepp. Men det finns rimligtvis även ett 
behov av teologisk reflektion över och utifrån de förutsättningar som minori-
tetssituationen innebär.103  

Många teologer skulle trots allt hålla med om att teologin formuleras uti-
från specifika intellektuella traditioner och specifika historiska förutsätt-
ningar. Det finns dock en tendens att universalisera erfarenheten från både 
dåtida och nutida muslimska majoritetssamhällen, särskilt mellanöstliga 

 
 
101 Wahlberg, ”Faith”, 1326–1327. 
102 Se kap. 2. 
103 Ett par exempel är Jacksons Islam and the problem of black suffering och Nguyens Modern 
Muslim theology som på olika sätt tar till vara på utmaningar och möjligheter som minoritets-
erfarenheten medför, även om de inte benämner det ”minoritetsteologi”. Även Abdal Hakim 
Murads Travelling home är relevant i sammanhanget.  
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sådana, och betrakta dem som teologins odiskutabla utgångspunkt. Det leder, 
som Sherman Jackson påpekar, till att vissa historiskt bundna tillämpningar 
av islamiska källor och principer likställs med en universellt bindande ord-
ning. Det senare förstärks av tendensen att betrakta teologin som oföränderlig: 

To be true, in other words, it is assumed that theology, like God’s own self, 
must be transcendent of all social and historical reality. Thus, questions such 
as ”Is the Qurʾān created or uncreated?” or ”Is God literally or figuratively 
upon the Throne?” are presumed to reflect not the concerns and interests of a 
particular time, place, or people but an ahistorical, ”objective” reading of 
Qurʾān and Sunna (i.e., supplementary teachings of the Prophet Muhammad). 
On this understanding, the questions handed down from the classical past come 
to represent the proper and fixed boundaries of theological inquiry, and many 
of the answers proffered acquire a transcendence that effectively places them 
beyond critique.104 

I sådana sammanhang blir det svårt att över huvud taget rättfärdiga en teologi 
som beaktar minoriteternas särskilda utmaningar. För att motverka detta beto-
nar Jackson vikten av en medvetenhet om teologins historiska förutsättningar; 
teologi är trots allt mänskliga reflektioner kring det gudomliga.105 Teologisk 
extremism, som al-Ghazālī understryker i Fayṣal al-tafriqa (”Den avgörande 
skiljelinjen”), uppstår på grund av oförmågan eller oviljan att inse att ens tolk-
ningar beror på historiskt bundna hermeneutiska utgångspunkter, vilket i sin 
tur leder till att skillnaden mellan uppenbarelse och tolkning suddas ut.106 Det 
innebär inte att teologin bör undvika universella anspråk, men däremot att man 
bör vara medveten om varifrån sådana anspråk görs. Det innebär inte heller 
att historiska lärotraditioner saknar relevans. Jackson argumenterar själv att 
den sunnitiska traditionen tillhandahåller unika möjligheter att undkomma 
tendensen till oberättigad universalisering: traditionens villkor och dess för-
måga att upprätthålla flera olika auktoritativa ståndpunkter kan motverka ten-
densen att universalisera eller privilegiera vissa muslimska majoritetsperspek-
tiv. Han betonar dock att man inte bör vända sig till traditionen för färdiga 
lösningar på nutida problem, utan för att aktivt delta i dess pågående samtal 
utifrån sina egna historiska förutsättningar.107 Jackson refererar bara till Mac-
Intyre i förbifarten – ”an adequate sense of tradition manifests itself in a grasp 
of those future possibilities which the past has made available to the present” 
– men hans utläggningar om islamiska förnuftstraditioner präglas av dennes 
traditionsbegrepp.108 

 
 
104 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 6. 
105 Jackson, On the boundaries, 3–32. 
106 Jackson, On the boundaries, 6. 
107 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 4. 
108 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 8, 27–45. 



 

 40 

Jackson lyfter fram frågan om tradition som särskilt viktig i minoritetssam-
manhang.109 Han påpekar att sunniterna aldrig etablerade någon ”kyrklig” hi-
erarki varigenom ortodoxin kunde regleras, men däremot en bred lärotradition 
som, trots omfattande tolkningspluralism, kom att sätta gränser för vad som 
kunde betraktas som rimliga islamiska tolkningar. Det skedde bland annat ge-
nom ijmāʿ (”konsensus”) som innebar att alla auktoritativa lärda i den mus-
limska gemenskapen, under en och samma era, enades om en viss tolkning. 
Eftersom konsensus sällan uppnåddes annat än i grundläggande frågor (och i 
princip aldrig kunde bekräftas) accepterande man flera olika auktoritativa 
tolkningar i de flesta frågor. Dessa meningsskiljaktigheter visar, som Jackson 
uttrycker det, ”the extent to which a common commitment to monotheism 
(tawḥīd) can sustain palpably divergent perspectives on God and God’s rela-
tionship to Creation”.110 Jackson menar att de gränser som traditionen trots allt 
sätter bidrar med intellektuell och etisk disciplin som bland annat minskar ris-
ken för ohejdade kompromisser och krass pragmatism.111 Samtidigt påpekar 
han att en tradition är en pågående process. Att en viss föreställning eller fö-
reteelse för närvarande inte kan sägas tillhöra den islamiska eller sunnitiska 
traditionen betyder inte att den aldrig kan komma att bli en del av den – inte 
heller att dess företrädare inte har rätt att anamma den. Förnyelse av tradi-
tionen genom traditionen tar tid: 

[T]he very tension between normative and novel renderings may be a step in 
the process of reform but alone does not constitute reform itself. For reform, 
unlike schism or revolution, is typically an internal, incremental exercise that 
involves, inter alia, pragmatic, albeit principled, compromise and consensus 
building. […] In any event, reform itself will always be a matter of time, cir-
cumstances, and players, not simply of an individual interpreter putting forth a 
novel view – however valid, sophisticated, or even substantively superior that 
view may be.112 

I minoritetssituationer blir traditionsfrågan särskilt angelägen eftersom en 
omedvetenhet om teologins traditionsbundenhet kan leda till ett okritiskt 
anammande av majoritetstraditionernas utgångspunkter. Dessa traditioner ut-
gör visserligen betydelsefulla interlokutörer i traditionsöverskridande samtal, 
men sådana samtal kräver en medvetenhet om vad som trots allt skiljer tradi-
tionerna åt. Epistemisk orättvisa och hermeneutisk marginalisering är delvis 
ett resultat av att majoritetens tradition(er) privilegieras på bekostnad av andra 
och att majoritetens epistemiska utgångspunkter tas för givna.113 Detsamma 

 
 
109 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 3–12. Jfr. Murad, Travelling home, 1–
11, 214–243. 
110 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 24. 
111 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 4. 
112 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 12. 
113 Jfr. Fricker, Epistemic injustice. 
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gäller dominerande islamiska traditioner oavsett minoritets- eller majoritets-
kontext. En macintyresk traditionsmedvetenhet innebär att sådana traditioner 
inte betraktas som statiska läror att passivt ta emot, utan som dynamiska me-
ningsutbyten i vilka man kan och bör delta aktivt. En tradition är inte en be-
hållare för sanning, utan ett sammanhang utifrån vilket sanning kan sökas.  

Jackson argumenterar vidare att teologins traditionsförankring bidrar med 
välbehövlig auktoritet som legitimerar minoritetssammanhanget som utgångs-
punkt för teologisk reflektion. Även detta motverkar tendensen att uni-
versalisera erfarenheten från muslimska majoritetskontexter. Denna auktoritet 
kan behövas för att etablera beständiga lokala lärotraditioner; att upprätta en 
alternativ ortodoxi, utanför de etablerade sunnitiska och shiitiska traditio-
nerna, kräver så omfattande resurser att det antagligen inte kan betraktas som 
realistiskt. För minoritetsgemenskaper som vanligtvis saknar historisk anknyt-
ning till platsen blir förankringen i historiskt utsträckta lärotraditioner bety-
delsefull. Jackson menar att den sunnitiska traditionen erbjuder möjligheter 
för muslimer i minoritetssammanhang att bemöta nutida utmaningar utan att 
försaka ”one’s sense of collective self, ideational community, or transcendent 
belongingness”.114 Något liknande kan sägas om andra islamiska deltradi-
tioner. Det förutsätter dock att man aktivt deltar i traditionens pågående samtal 
och inte, som det ibland tycks förväntas, står som passiv mottagare av en en-
vägskommunikation från det förflutna.  

1.5 Traditionsbegreppet i avhandlingen 
I detta kapitel har jag lyft fram MacIntyres traditionsbegrepp som en givande 
utgångspunkt för att tänka kring islamisk teologi i akademiska sammanhang. 
Forskningen på islamisk teologi kan ha olika syften, men den sker ofrånkom-
ligen utifrån specifika traditioner, även om de delvis överlappar varandra. Det 
är således inget problem att akademisk forskning utgår från en viss teologisk 
eller filosofisk tradition, så länge det sker med en öppenhet för att traditionen 
granskas och vid behov revideras eller avvisas. MacIntyres traditionsbegrepp 
bidrar även till avhandlingens undersökning av kommentaren som form för 
islamisk teologi. Själva praxisen att kommentera texter innebär nämligen ett 
aktivt deltagande i ett historiskt utsträckt meningsutbyte, centrerat kring en 
eller flera auktoritativa texter, från en nutida horisont. De flesta kommentarer 
utgår från en specifik lärotradition och prioriterar den interna förhandlingen 
inom traditionen, men historiskt sett har teologiska kommentarer även känne-
tecknats av meningsutbyten med utomstående, såväl andra islamiska deltradi-
tioner som andra teologiska och filosofiska traditioner.  

 
 
114 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 9. 



 

 42 

MacIntyres traditionsbegrepp tydliggör därutöver avhandlingens allmänna 
förutsättningar. Jag författar den inom ämnet systematisk teologi och förhåller 
mig till det akademiska samtalets konventioner. Jag knyter även an till den 
idéhistoriska forskningen på islamisk teologi. Samtidigt deltar jag kritiskt och 
konstruktivt i den islamiska traditionens meningsutbyten med fokus på den 
ashʿaritiska deltradition som al-Sanūsī tillhörde. MacIntyres traditionsförstå-
else innebär förvisso en revidering av den ashʿaritiska traditionens fundament-
istiska syn på teologins förankring i traditionsoberoende förnuftsprinciper, 
men det är en revidering som jag, liksom Harvey i förhållande till māturīdisk 
teologi, anser vara rimlig utifrån traditionens egna premisser. Jag menar även 
att en sådan traditionsmedvetenhet krävs för att upprätta konstruktiva me-
ningsutbyten mellan ashʿaritisk teologi (liksom övrig kalām-teologi) och nu-
tida teologiskt och filosofiskt tänkande. De tre kommentarkapitlen (kap. 4–6) 
utgör försök till sådana meningsutbyten, men innan dess ska jag först introdu-
cera den islamiska traditionens kommentarlitteratur i allmänhet (kap. 2) och 
därefter al-Sanūsīs manualer och kommentarer i synnerhet (kap. 3). 
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2. Teologisk kommentarlitteratur 

Under den postklassiska perioden (ca. 650–1300/1250–1900), framför allt un-
der dess senare hälft (ca. 1000–1300/1600–1900), skrevs de flesta teologiska 
verk som kommentarer till tidigare texter, vanligtvis manualer eller andra 
kommentarer. Denna kommentarpraxis har fortfarande stor betydelse i isla-
miska sammanhang, även om den länge har kritiserats av förespråkare för te-
ologisk förnyelse. Den postklassiska periodens kommentarlitteratur har likaså 
debatteras i akademiska sammanhang: Var den ett uttryck för repetitiv kon-
servatism eller bidrog den trots allt en fortsatt dynamisk utveckling av teolo-
gin? Detta kapitel bygger vidare på dessa diskussioner, men ställer ytterligare 
frågor om kommentarens nutida relevans som form för islamisk teologi. Ka-
pitlet fokuserar på den sunnitiska traditionen, särskilt den ashʿaritiska skolan 
som al-Sanūsī tillhörde och som avhandlingen i första hand förhåller sig till, 
men det finns naturligtvis likheter med andra inriktningar.  

Kapitlet inleds med en jämförelse (2.1) mellan postklassisk sunnitisk teo-
logi och nyskolastisk katolsk teologi med fokus på de självkritiska diskus-
sioner som har förts inom respektive tradition sedan 1900-talets början. 
Många utmaningar som katolska teologer stod inför under den första halvan 
av 1900-talet påminner nämligen om utmaningar som sunnitiska teologer står 
inför idag. Syftet med jämförelsen är att få syn på sådana utmaningar och an-
vända dem som bakgrund till diskussionen om förnyelse i sunnitiska samman-
hang – här i förhållande till teologisk kommentarlitteratur. Kapitlets andra del 
(2.2) består av en översikt över kommentarlitteraturens utveckling som knyter 
an till tidigare nämnda debatter om den postklassiska lärotraditionen och dess 
kommentarlitteratur. Kapitlets tredje del (2.3) diskuterar kommentarlitteratu-
rens syften och kommentatorns uppgifter i postklassiska sammanhang. I ka-
pitlets fjärde och avslutande del (2.4) utvärderar jag kommentarens relevans 
för nutida islamisk teologi och argumenterar för att kommentarer fortfarande 
kan bidra till kritiska och konstruktiva teologiska samtal, men att det kräver 
betydande förändringar av kommentarernas hävdvunna syften och former. 



 

 44 

2.1 Postklassisk skolasticism 
Postklassisk sunnitisk teologi bedrevs inom ramen för en skolastisk lärotradi-
tion där manualer och kommentarer stod i centrum.115 Från och med slutet av 
1800-talet kom denna tradition att kritiseras allt hårdare av reformister som 
Muḥammad ʿ Abduh (1849–1905), Ṭāhir al-Jazāʾirī (1852–1920), Rashīd Riḍā 
(1865–1935) och Muhammad Iqbal (1877–1938). Samtidigt återupptäcktes 
och publicerades oerhörda mängder klassiska (”pre-postklassiska”) verk, tidi-
gare bara tillgängliga som obskyra manuskript. Dessa verk från perioden före 
kommentarernas storhetstid erbjöd både ”traditionalister” och ”reformister” 
nya sätt att förhålla sig till ämnen som teologi och rättslära. Den postklassiska 
lärotraditionens auktoritet började luckras upp och allt fler ifrågasatte dess 
snäva läroplaner, vilka nästintill uteslutande bestod av sentida manualer, kom-
mentarer och marginalanteckningar.116 Förnyelseprojekten från 1900-talets 
början fick dock inget större genomslag i sunnitiska sammanhang. Många på-
talade behovet av förnyelse, men det stannade ofta vid abstrakta diskussioner 
och populärteologiska verk för en bildad allmänhet, snarare än konkreta för-
sök att relatera förmodern islamisk teologi till nutida teologiskt och filosofiskt 
tänkande.117 På grund av stora politiska och sociala förändringar i den mus-
limska världen kom förnyelsearbetet dessutom att domineras av politiska och 
rättsliga frågor, vilket gjorde att teologin hamnade i skymundan.118  

 
 
115 Termen ”skolastisk” kommer som bekant från en europeisk kristen kontext, men jag menar 
att den är användbar i postklassiska islamiska sammanhang. Den arabiska termen för ”skolas-
tisk” är madrasī – från ordet för skola eller lärosäte (madrasa) – men den har historiskt sett inte 
används som beteckning för en viss typ av teologi eller teologisk metod. Däremot används 
ibland adjektivet madrasī om postklassiska kommentarer (sharḥ madrasī – ”skolkommentar”) 
som författades i undervisningssyfte. Min användning av termen ”skolastisk” syftar till att be-
lysa likheterna mellan postklassiska muslimska lärda och deras högmedeltida kristna motsva-
righeter vad beträffar deras sätt att bedriva teologi och filosofi. Dessa likheter inbegriper inte 
bara formen på deras litterära produktion med manualer och kommentarer, utan även metoderna 
som användes i såväl undervisning som skrift, däribland betoningen på retorisk och logisk ana-
lys. Även intresset för naturlig teologi och strävan efter att förklara tron utifrån en till stor del 
aristotelisk förnuftstradition kännetecknade båda traditioner. Därutöver är förstås associationen 
med ”skolor” relevant: madāris i islamisk kontext och universitates eller scholae i kristen kon-
text. Det tydligaste exemplet på kristen skolastisk kommentarlitteratur är kommentartraditionen 
kring Petrus Lombardus (d. 1160) teologiska lärobok Sententiae. Se Evans och Rosemann, Me-
diaeval commentaries. 
116 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 147–198. 
117 Harvey, Transcendent God, 3. 
118 Se Wielandt, ”Main trends”, för en översikt över teologiska trender sedan slutet av 1800-
talet. Även om hon ger flera exempel på framstående förnyare – däribland Sayyid Aḥmad Khān, 
Muḥammad ʿAbduh, Muhammad Iqbal och Fazlur Rahman – är det talande att ingen av dem 
har haft något större inflytande på den nutida ashʿarismen, māturīdismen och ḥanbalismen. 
Detta reflekterar visserligen benägenheten bland västerländska islamologer att fokusera på ”li-
berala teologer” i diskussioner om nutida islamisk teologi, men det illustrerar även tendensen 
bland nutida ashʿariter och māturīditer att upprätthålla den postklassiska teologins former, me-
toder och läror. Den ḥanbalitiska eller atharitiska teologin, varur nutida former av salafism har 
utvecklats, har ett mer komplicerat förhållande till den postklassiska traditionen, eftersom man 
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Vid ungefär samma tid i Europa inleddes en annan uppgörelse med en sko-
lastisk tradition: nyskolastiken i katolska kyrkan. Under medeltiden var sko-
lastiken standardmetoden för filosofiska och teologiska studier, men den för-
lorade sin unika ställning under renässansen då många kom att betrakta den 
som alltför snäv och formalistisk. Även om skolastiken periodvis fick nytt liv 
genom framstående teologer under 1500-talet och 1600-talet, såsom Fransisco 
Suárez (d. 1617), var det framför allt under den andra halvan av 1800-talet 
som den återtog sin ställning i och med nyskolastiken. Efter Leo XIII:s encyk-
lika Aeterni Patris 1879 kom Thomas av Aquinos läror att dominera studierna 
vid katolska lärosäten. Dessa läror undervisades genom manualer och kom-
mentarer som påminner om islamisk postklassisk kommentarlitteratur. Mer 
generellt påminner nyskolastikens dominans i katolska sammanhang under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet om den postklassiska kalām-teolo-
gins dominans i sunnitiska sammanhang. Båda traditionernas till stor del 
aristoteliska lärosystem betonade förnuftets förmåga att uppnå säker kunskap 
om teologiska grunder som Guds existens, attribut och uppenbarelse. Beto-
ningen på tidlösa, universella slutsatser utifrån ett enhetligt, ahistoriskt förnuft 
minimerade behovet av reflektion över teologins utveckling under skiftande 
historiska förutsättningar.119 Den stora skillnaden var sätten på vilka traditio-
nerna bearbetade sina skolastiska arv under 1900-talet. Medan förnyelsen och 
uppgörelsen med nyskolastiken fick stort genomslag i den katolska majori-
tetstraditionen, inte minst vid Andra Vatikankonciliet (1962–1965), förblev 
förnyelsen och uppgörelsen med den postklassiska teologin ett jämförelsevis 
marginellt fenomen i sunnitiska sammanhang. 

Förnyelseförespråkare fanns det gott om bland kristna och muslimska teo-
loger under det tidiga 1900-talet. I katolska sammanhang nämns ofta franska 
teologer associerade med nouvelle théologie (”den nya teologin”) som Marie-
Dominique Chenu (1895–1990), Yves Congar (1904–1995) och Henri de Lu-
bac (1896–1991), men även en rad tyskspråkiga teologer som Karl Rahner 
(1904–1984) och Hans Urs von Balthasar (1905–1988) samt de något yngre 
Joseph Ratzinger (1927–) och Hans Küng (1928–2021).120 Samtliga var kri-
tiska till nyskolastikens dominans och förespråkade olika former av teologisk 
förnyelse. Deras arbete hade stor betydelse för de reformer som kom till ut-
tryck i Andra Vatikankonciliet. Även en rad tidigare teologer från 1800-talet 
kan nämnas som viktiga föregångare, däribland John Henry Newman (1801–
1890) och hans syn på traditionens utveckling.121 Precis som i islamiska 

 
 
förhöll sig kritiskt till kalām-teologin och den aristotelisk-nyplatonska förnuftstradition varpå 
den byggde. 
119 Se Kerr, Twentieth-century Catholic theologians, 1–16. 
120 Kerr, Twentieth-century catholic theologians; Boersma, Nouvelle théologie; Mettepen-
ningen, Nouvelle théologie; Orylski, Moderna franska teologer. 
121 Newman, Development of Christian doctrine. Andra tidiga exempel är Tübingenskolan med 
bland andra Johann Sebastian von Drey (1777–1853) och Johann Adam Möhler (1796–1838) 
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sammanhang handlade förnyelsen till stor del om att återvända till de klassiska 
verken och utifrån nya läsningar av dem ta itu med modernitetens utmaningar, 
istället för att förlita sig på förmedlingen av dem i senare manualer och kom-
mentarer. Slagordet var ressourcement (”åter till källorna”): genom att åter-
vända och anknyta till Bibeln, kyrkofäderna och den klassiska traditionen 
tänkte man sig kunna förnya traditionen genom densamma. Denna vändning 
innebar även en större historisk medvetenhet om teologins kontextuella förut-
sättningar och utveckling över tid.122  

Till skillnad från deras muslimska motsvarigheter fick de ovan nämnda ka-
tolska teologerna slutligen ett brett genomslag för sitt förnyelsearbete i den 
vidare traditionen, inte minst vid Andra Vatikankonciliet. Även om de inom-
kyrkliga debatterna har fortsatt efter konciliet, inklusive debatten om nysko-
lastikens ställning, kan förhållandena i början av 2000-talet inte likställas med 
förhållandena under nyskolastikens storhetstid. Något liknande kan inte sägas 
om de dominerande sunnitiska inriktningarna som generellt sett håller fast vid 
sina postklassiska metoder. Ett par exempel är den osmanske teologen 
Muṣṭafā Ṣabrī (1869–1954) i början av 1900-talet – den siste shaykh al-islām 
i Osmanska riket innan han tvingades på flykt – och den jordanske teologen 
Saʿīd Fūda (1967–) i början av 2000-talet. Båda påtalar behovet av förnyelse 
av den ashʿaritiska teologin för att bemöta samtida utmaningar, men begränsar 
denna förnyelse till att utvidga teologins ämnen och apologetiskt bemöta nya 
meningsmotståndare samtidigt som de bibehåller den postklassiska traditio-
nens läror och metoder.123 I sunnitiska sammanhang åtföljdes det teologiska 
förnyelsearbetet under 1900-talet ofta av en ”modernistisk” reformism som 
deras meningsmotståndare associerade med västernisering. Muṣṭafā Ṣabrī kri-
tiserade många av sin tids förnyelseförespråkare och menade att de snarare 
företrädde en imitation av västerländsk kultur: ”De flesta försöken till förny-
else (tajdīd) som vi har sett kännetecknas snarare av imitation (taqlīd); och 
hur stor är inte skillnaden mellan förnyelse och imitation?”124  

Även om den modernistiska reformismen fick ett visst inflytande i rättsliga 
och politiska sammanhang under 1900-talet kan detsamma inte sägas om teo-
login. Modernister från 1900-talet som Muhammad Iqbal och Fazlur Rahman 
har inte haft någon större påverkan på de dominerande sunnitiska lärotradi-
tionerna, även om de verkar ha fått ett visst genomslag bland muslimer i all-
mänhet. Medan den katolska teologins förnyelsearbete inkluderade såväl 
”progressiva” som ”konservativa” trender – något som återspeglas i menings-
skiljaktigheterna om tolkningen av Andra Vatikankonciliet – bestod den 

 
 
under 1800-talets första hälft. Från det tidiga 1900-talet kan även filosoferna Maurice Blondel 
(1861–1949) och Joseph Maréchal (1878–1944) nämnas. 
122 Mettepenningen, Nouvelle théologie 31–38; Hallonsten, ”Aggiornamento”. 
123 Ṣabrī, Mawqif al-bashar, 8; Fūda, Mawqif al-imām, 44–47. Se även Ṣabrīs storverk Mawqif 
al-ʿaql och Saʿīd Fūdas diskussion om detta verk i al-Mawqif. 
124 Ṣabrī, Mawqif al-bashar, 8. 
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islamiska motsvarigheten mestadels av marginella försök till ”progressiv” för-
nyelse. ”Konservativa” ashʿariter och māturīditer har visserligen påtalat beho-
vet av teologisk förnyelse, men det har, som sagt, sällan inneburit mer än äm-
nesmässig utvidgning och språklig uppdatering – sällan någon substantiell 
metodologisk och doktrinell utveckling. 

Denna formella, snarare än substantiella, förnyelse har minskat kommen-
tarlitteraturens betydelse på så sätt att kommentaren inte längre är det själv-
klara formatet för teologisk litteratur. Men än idag undervisas postklassiska 
manualer och kommentarer vid traditionella lärosäten världen över.125 De verk 
jag själv studerade under min tid vid al-Qarawiyyīn i Fès, Marocko, bestod 
nästan uteslutande av postklassiska manualer och kommentarer. Förutom Ko-
ranen var den äldsta texten Malik b. Anas (d. 179/795) rättsliga hadithsamling, 
al-Muwaṭṭaʾ, men även den undervisades utifrån en typisk postklassisk kom-
mentar av Muḥammad b. ʿAbd al-Bāqī al-Zurqānī (d. 1122/1710). I teologi 
undervisades Ibn al-Amirs (d. 1232/1816) superkommentar till ʿ Abd al-Salām 
b. Ibrāhīm al-Laqqānīs (d. 1078/1668) kommentar till Ibrāhīm al-Laqqānīs (d. 
1041/1631) ashʿaritiska manual Jawharat al-tawḥīd – samtliga postklassiska 
klassiker. Frågan är dock hur relevant kommentaren egentligen är som form 
för kritisk och konstruktiv islamisk teologi i samtiden. Kan sådan kommen-
tarlitteratur fortfarande bidra med något utöver studiet av historisk teologi, 
oavsett hur man betraktar dess nutida tillämplighet? Innan jag närmar mig 
denna fråga ska jag redogöra för kommentarlitteraturens utveckling och där-
efter kommentarens historiska syften och uppgifter. 

2.2 Postklassisk kommentarlitteratur 
Kommentarens betydelse i den islamiska lärotraditionen är inte förvånande. 
Så länge muslimer har betraktat Koranen och sedermera haditherna retrospek-
tivt har det funnits ett behov av att förklara deras betydelser i nya samman-
hang. Historiska redogörelser för kommentarlitteraturens utveckling brukar 
inledas med de första kommentarerna till Koranen – inom den genre som be-
nämns tafsīr (”koranexegetik”) – vilka bland annat syftade till att relatera Ko-
ranen till den framväxande hadithlitteraturen. Från och med 300-/900-talet 
började kommentarer författas i större skala även utanför koranexegetiken, in-
ledningsvis i arabisk grammatik och därefter i rättslära. Under de följande år-
hundradena blev kommentarer allt vanligare inom övriga discipliner, vilket 
lade grunden för kommentarlitteraturens dominans under den postklassiska 
perioden (ca. 650–1300/1250–1900).126  

 
 
125 Se t.ex. Moosa, What is a madrasa, kap. 5–6; Karamali, Madrasa curriculum. 
126 Ingalls, Anonymity of a commentator, 8. 
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En viktig del i kommentarlitteraturens utveckling var de lärosäten 
(madrasa, pl. madāris) som etablerades i allt större skala från och med 300-
/900-talet.127 Där kommenterade lärare tidigare texter genom att förklara, för-
djupa, korrigera, addera och på andra sätt utlägga deras innehåll. Detsamma 
kom senare att känneteckna de skriftliga kommentarerna. Det var i sådana 
sammanhang som didaktiska manualer skrevs, antingen på koncis prosa eller 
rimmad vers, för att sedan kommenteras både muntligt och skriftligt.128 Syftet 
med manualerna var att elever skulle få en lärarledd introduktion till varje 
ämne som en förberedelse för vidare studier.129 Under den postklassiska peri-
oden tog manualer över läroplanerna, precis som kommentarer och superkom-
mentarer (”kommentarer till kommentarer”) tog över den litterära produk-
tionen. De flesta postklassiska kommentarer till teologiska texter producera-
des, studerades och bevarades vid, eller i annan relation till, lärosäten.130 Mer 
avancerade kommentarer till specialiserade monografier författades troligtvis 
för en snävare krets av specialister, men de flesta kommentarer relaterade på 
ett eller annat sätt till undervisning. Inom ramen för detta ”utbildningssystem” 
kunde kommentarer även fungera som ett sätt för framför allt yngre lärda, på 
väg uppåt i karriären, att visa upp sina intellektuella förmågor och kvalifika-
tioner – inte helt olikt dagens akademiska avhandlingar.131  

Cornelis van Lit definierar en kommentar som en text som uppvisar en av-
siktlig ”strukturell textuell korrespondens” med en tidigare text, oavsett kom-
mentatorns specifika syften att till exempel förklara, försvara eller kritisera.132 
Utifrån denna definition finns det många olika typer av kommentarer i den 
islamiska traditionen, men i förhållande till postklassisk teologisk kommen-
tarlitteratur är två typer särskilt viktiga: de som på arabiska benämns sharḥ 
(pl. shurūḥ) respektive ḥāshiya (pl. ḥawāshī) och vanligtvis översätts som 
”kommentar” respektive ”superkommentar”. Den förra kommenterar en tidi-
gare text, vanligtvis från början till slut, och utgör således en förstahandskom-
mentar, medan den senare kommenterar en tidigare kommentar och därmed 
utgör en andrahandskommentar – en kommentar till en kommentar. Det finns 
även exempel på tredjehands- och fjärdehandskommentarer, vilka ibland be-
nämns ḥāshiya och ibland taʿliqa (pl. taʿālīq) eller taqrīr (pl. taqārīr), men de 
är sällan lika utförliga som förstahands- och andrahandskommentarer. Det kan 
verka förvirrande att både den specifika kategorin ”förstahandskommentarer” 

 
 
127 Messick, Calligraphic state, 15–36; Schoeler, ”Text und Kommentar”, 279–292; Smyth, 
”Controversy in a tradition”; Smyth, ”Making of a textbook”; van Lit, ”Commentary”; Ingalls, 
Anonymity of a commentator, 19–26. 
128 Messick, Calligraphic state, 15–36. 
129 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 31–32. Se även Robinson, ”Ottomans- 
Safavids-Mughals”; Ahmed och Filipovic, ”Sultan’s syllabus”; van Ess, Die Träume der Schul-
weisheit. 
130 Wisnovsky, ”Nature and scope”, 159; Ingalls, Anonymity of a commentator, 19–26. 
131 Ingalls, Anonymity of a commentator, 11. 
132 van Lit, ”Commentary”, 14–15. 
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och den allmänna kategorin ”kommentarer” benämns ”kommentarer”, ef-
tersom den allmänna kategorin även inkluderar superkommentarer, men det 
beror helt enkelt på att förstahandskommentaren är den vanligaste typen. Det-
samma gäller på arabiska där man talar om sharḥ både i allmän bemärkelse 
som ”kommentar” och i specifik bemärkelse som ”förstahandskommentar”.  

Kommentaren eller förstahandskommentaren (sharḥ) utvecklades förklar-
ligt nog före superkommentaren (ḥāshiya). Sharḥ är ett substantiv som betyder 
öppning, utvidgning eller förklaring, från verbet sharaḥa (”att öppna”, ”att 
utvidga”, ”att förklara”). Termen användes tidigt för kommentarer vars syfte 
var att förklara en viss text. Ibn al-Nadīm (d. ca. 388/998) nämner 67 stycken 
shurūḥ i sitt bibliografiska verk, al-Fihrist (”Katalogen”), de flesta i gramma-
tik och annan arabisk lingvistik, men även ett antal verk i hadith, rättslära och 
teologi.133 Termen sharḥ har inte använts för exegetiska kommentarer till Ko-
ranen, där man snarare talar om tafsīr, även om kommentarer till enskilda ver-
ser eller passager ibland har benämnts sharḥ.134 Genom historien har olika ty-
per av texter kommenterats, men under den postklassiska perioden blev det 
allt vanligare att kommentera koncisa manualer (mutūn, sg. matn) och epito-
mer (mukhtaṣarāt, sg. mukhtaṣar). Oavsett vilken typ det rör sig om brukar 
den kommenterade grundtexten benämnas matn – en term som förklarligt nog 
kom att associeras med manualer under den postklassiska perioden. 

Genom historien har kommentarer utformats på olika sätt. Ḥājī Khalīfa (d. 
1067/1657) nämner tre typer av kommentarer i sin bibliografiska encyklo-
pedi.135 Den första kallar han al-sharḥ bi-qāla aqūlu (”han-sade-och-jag- 
säger-kommentar”), vilket refererar till att kommentatorn först introducerar 
ett citat ur grundtexten (”Han sade …”) och därefter kommenterar detsamma 
(”Jag säger …”). Ḥājī Khalīfa noterar att den kommenterade texten ibland 
skrivs ut i sin helhet, separat från kommentartexten, men ibland inte skrivs ut 
alls, eftersom den ändå finns återgiven inuti själva kommentaren. Han ger två 
exempel på teologiska kommentarer i detta format: Shams al-Dīn al-Iṣfahānīs 
(d. 749/1349) Maṭāliʿ al-anẓār ʿalā ṭawāliʿ al-anwār och Saʿd al-Dīn al-
Taftāzānīs (d. 792/1390) Sharḥ al-maqāṣid. Detta sätt att kommentera påmin-
ner om al-Sanūsīs metod i kommentaren till al-ʿAqīdat al-ṣughrā där han tyd-
ligt avskiljer grundtexten från kommentaren. Al-Sanūsī använder dock inte 
uttrycken qāla (”han sade”) och aqūlu (”jag säger”), utan skiljer grundtexten 
från kommentaren genom bokstäverna ṣād (för aṣl, ”grundtext”) och shīn (för 
sharḥ, ”kommentar”). 

Den andra typen benämner Ḥājī Khalīfa al-sharḥ bi-qawlihi (”hans-ord-
kommentar”), vilket avser att ett stycke eller en del av ett stycke citeras med 
orden ”Hans ord (qawluhu) …” för att sedan kommenteras. Syftet är inte att 

 
 
133 Gilliot, ”Sharḥ”. Se även Melchert, Formation, 60–67, om rättsliga kommentarer. 
134 Gilliot, ”Sharḥ”. 
135 Ḥājī Khalīfa, Kashf al-ẓunūn, 1:37. 
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citera hela grundtexten, utan enbart att visa vilket avsnitt som kommenteras, 
även om en del skrivare (och många nutida förlag) ändå skriver ut hela grund-
texten någonstans på sidan. Ḥājī Khalīfa ger två exempel som båda är kom-
mentarer till al-Bukhārīs (d. 256/870) kanoniska hadithsamling: Shams al-Dīn 
al-Kirmānīs (d. 786/1384) al-Kawākib al-darārī och Ibn Ḥajar al-Asqalānīs 
(d. 852/1449) Fatḥ al-bārī. Formatet lämpar sig väl för kommentarer till långa 
och detaljerade texter, såsom större hadithsamlingar, men påträffas även i till 
exempel al-Dasūqīs (d. 1230/1815) superkommentar till al-Sanūsīs kommen-
tar till al-ʿAqīdat al-ṣughrā.136 De flesta superkommentarer är av detta slag.137  

Den tredje typen kallar Ḥājī Khalīfa för sharḥ mamzūj (”sammanvävd kom-
mentar”), vilket avser att grundtexten och kommentaren vävs ihop till en sam-
manhängande text där grundtexten inte längre kan skiljas från kommentaren, 
förutom att den i manuskriptform vanligtvis skrevs med en annan färg eller på 
annat sätt åtskildes från kommentaren.138 Ḥājī Khalīfa noterar att den samman-
vävda typen var vanligast bland ”sentida kommentatorer”.139 Det stämmer att 
den blev särskilt populär från och med 800-/1400-talet, men även de andra två 
formerna förblev vanliga, inte minst i superkommentarer.140 Flera senare kom-
mentarer till al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā är sammanvävda kommentarer, 
såsom al-Nābulusīs (d. 1143/1730) och al-Mārighnīs (d. 1349/1930).141 

En måhända enklare uppdelning vore att tala om, å ena sidan, icke-sam-
manvävda eller uppdelade kommentarer (shurūḥ ghayr mamzūja) och, å andra 
sidan, sammanvävda kommentarer (shurūḥ mamzūja). Den förra kategorin in-
begriper alla slags kommentarer där grundtexten separeras från kommentaren 
och där ett visst stycke citeras för att sedan kommenteras, oavsett om det sker 
enligt Ḥajī Khalīfas två första format eller något annat. Detta innebär att 
grundtexten bryts ner i mindre beståndsdelar, såsom en kortare passage eller 
en mening, för att sedan kommenteras i detalj. Det innebär inte nödvändigtvis 
att varje del av texten kommenteras, eftersom kommentatorn kan välja ut vad 
som ska kommenteras, men vanligtvis kommenteras hela eller stora delar av 
texten från början till slut. Den senare kategorin av sammanvävda kommenta-
rer inkluderar alla kommentarer där grundtexten och kommentaren vävs ihop 
till en sammanhängande text. Historiskt sett innehåller vissa uppdelade kom-
mentarer sammanvävda element och vice versa, vilket gör att formaten ibland 
överlappar. Ibland har den uppdelade, icke-sammanvävda formen kallats för 
ḥāshiya och den sammanvävda formen för sharḥ, men vanligen betecknar 

 
 
136 Al-Dasūqī, Ḥāshiya. 
137 Ingalls, Anonymity of a commentator, 18. 
138 T.ex. genom bokstaven ṣād för att markera grundtexten och shīn för att markera kommen-
taren eller genom ett streck ovanför grundtexten. Ingalls, ”Reading the Sufis”; Ingalls, ”Zaka-
riyya al-Anṣārī”; Ingalls, Anonymity of a commentator, 18. 
139 Ḥājī Khalīfa, Kashf al-ẓunūn, 1:37. 
140 Ingalls, Anonymity of a commentator, 19. 
141 Al-Nābulsī, al-Anwār al-ilāhiyya; al-Mārighnī, Ṭawāliʿ al-bushrā. 
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sharḥ förstahandskommentarer oavsett form och ḥāshiya superkommentarer 
oavsett form.142  

Från och med 900-/1500-talet blev superkommentarer mycket vanliga 
inom discipliner som teologi och rättslära.143 Ordet ḥāshiya avser ursprungli-
gen marginalen på ett skrivet blad och refererar således till någon form av 
marginalanteckning. Längden på superkommentarer kunde variera i förhål-
lande till de kommenterade kommentarerna – ibland var de kortare, ibland 
jämnlånga och ibland längre – men det var inte ovanligt att en superkommen-
tar överträffade kommentarens längd flera gånger om. Ett exempel på det se-
nare är al-Dasūqīs superkommentar till al-Sanūsīs kommentar till al-ʿAqīdat 
al-ṣughrā. I sekundärlitteraturen kallas superkommentarer ibland för ”margi-
nalanteckningar”, vilket kan vara vilseledande eftersom det ger intrycket av 
kortare anmärkningar i marginalen. ”Marginalanteckning” är måhända en 
lämpligare översättning av det som benämns taʿliqa (pl. taʿālīq) eller taqrīr 
(pl. taqārīr), vanligtvis kortfattade anmärkningar eller noter av förklarande 
karaktär i marginalen. Ofta skrevs de i marginalen till superkommentarer, vil-
ket gör att det rör sig om kommentarer i tredje eller ibland fjärde hand. Trots 
vissa terminologiska överlappningar är den generella uppdelningen i kom-
mentarer (”förstahandskommentarer”) och superkommentarer (”andrahands-
kommentarer”) användbar i sammanhanget för att tydliggöra de viktigaste for-
merna under den postklassiska perioden.  

Postklassisk kommentarlitteratur har inte fått särskilt stor uppmärksamhet 
i västerländsk islamforskning. Under större delen av 1900-talet avfärdades 
kommentarer och superkommentarer som symptom på den intellektuella stag-
nation som man menade hade pågått sedan 600-/1200-talet. Ett exempel är 
Montgomery Watts (1909–2006) beskrivning av perioden 1250–1850: ”Little 
originality was shown, and the chief effort of theologians went into the pro-
duction of commentaries, super-commentaries and glosses on earlier 
works.”144 Ett annat exempel är Franz Rosenthals (1914–2003) tes att bristen 
på ett koncist referenssystem ledde till alltmer repetitiv kommentarlitteratur: 
”Thus, the space left for the presentation of new, original material shrank 
steadily, and the growth of independent research was impeded.”145 Liknande 
citat kan påträffas i många västerländska studier av islamisk teologi och rätts-
lära från 1900-talet.146 Först på senare år har postklassisk kommentarlitteratur 

 
 
142 Ett exempel på en uppdelad förstahandskommentar kallad ḥāshiya är al-Bājūrīs (d. 
1276/1860) kommentar till al-ʿAqīdat al-ṣughrā. 
143 T.ex. El Shamsy, ”Ḥāshiya in Islamic law”; Ahmed, ”Post-classical philosophical commen-
taries”; Saleh, ”Gloss as intellectual history”; Wisnovsky, ”Nature and scope”, 161–190.  
144 Watt, Islamic philosophy and theology, 134. 
145 Rosenthal, Technique and approach, 37. 
146 T.ex. Noel J. Coulson (1928–1986) om rättsläran: ”Authors, almost without exception, be-
trayed a slavish adherence, not only to the substance but also to the form and arrangement of 
the doctrine as recorded in the earliest writings.” Coulson, History of Islamic law, 84. 
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omvärderats, liksom den postklassiska perioden i allmänhet.147 Robert 
Wisnovsky konstaterar om postklassisk filosofi: ”[O]nce we have shuffled off 
our prejudices about commentaries’ being inevitably dry, unoriginal and phil-
osophically uninteresting, we can begin to see that the post-classical Islamic 
period might well contain a rich lode of philosophy to be mined by current 
and future researchers.”148 Detsamma kan sägas om teologin som var tätt sam-
manvävd med filosofin, särskilt i mer avancerade teologiska kommentarer 
som al-Taftāzānīs Sharḥ al-maqāṣid och al-Sharīf al-Jurjānīs (d. 816/1413) 
Sharḥ al-mawāqif. Överlag har tidigare föreställningar om allmän intellektuell 
stagnation fått ge vika för mer nyanserade perspektiv på de islamiska lärotra-
ditionernas mångsidiga utveckling. Det har lett till att den postklassiska peri-
oden och dess kommentarlitteratur har omvärderats av forskare som numera 
betonar teologins och filosofins dynamiska utveckling även under senare  
perioder.149  

Denna omvärdering har inte stått oemotsagd. El Shamsy påpekar att det 
finns en tendens att överkompensera för den tidigare stagnationstesen och att 
betrakta all kritik mot postklassisk lärdomskultur som ”orientalistisk” eller 
”modernistisk” polemik.150 Han menar att de postklassiska läroplanerna, med 
deras skolastiska kommentarlitteratur, försnävade den intellektuella tradi-
tionen och marginaliserade mängder av verk som numera – efter att de åter-
upptäcktes på 1800-talet och 1900-talet – betraktas som oumbärliga klassiker. 
El Shamsy försvarar det tidiga 1900-talets reformistiska kritik av postklassisk 
skolasticism som investerade all intellektuell energi i snäv kommentarlittera-
tur och som underminerade den klassiska traditionens bredare bildningsideal. 
El Shamsy medger att reformisterna överdrev i delar av sin kritik, men under-
stryker att det inte finns någon anledning att betvivla uppriktigheten i deras 
optimism när de återupptäckte den klassiska traditionen och därigenom fann 
nya sätt att bemöta modernitetens utmaningar.151  

El Shamsy erbjuder en behövlig nyansering, även om man kan ifrågasätta 
representativiteten hos vissa av hans exempel på postklassisk lärdomskultur.152 
Att författa kommentarer var ett sätt för de lärda att bearbeta och föra vidare 
det enorma textuella arv som tidigare lärda, under hundratals år, hade acku-
mulerat och lämnat efter sig. Men ironiskt nog ledde det till att bredden i detta 
arv skymdes av senare manualer, epitomer och kommentarer. Det betyder inte 
att all postklassisk kommentarlitteratur är teologiskt ointressant ur ett nutida 
perspektiv – flera av den islamiska teologins allra främsta verk är trots allt 

 
 
147 Ahmed och Larkin, ”Ḥāshiya and Islamic intellectual history”.  
148 Wisnovsky, ”Nature and scope”, 152. 
149 Ingalls, Anonymity of a commentator, 1–2. Se även El-Rouayheb, Islamic intellectual his-
tory; Griffel, Formation of post-classical philosophy.  
150 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 61. 
151 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 239–240. 
152 T.ex. El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 36–38, 45–46, 51–52, 54. 
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kommentarer från perioden 650–1300/1250–1900 – men däremot att kom-
mentaren som form för islamisk teologi inte ska romantiseras. Kommentaren 
hade sin funktion på sin tid, särskilt i undervisningssammanhang, men det går 
inte att bortse från att den samtidigt försnävade det teologiska samtalet och 
marginaliserade snarare än kompletterade annan litteratur. 

Detta noterades förhållandevis tidigt i den islamiska traditionen. Redan på 
700-/1300-talet kritiserade Ibn Khaldūn (d. 808/1406) utbredningen av manu-
aler och epitomer. Han påpekar att epitomer som sammanfattar längre verk 
ofta består av överdrivet koncisa och svårförståeliga formuleringar och dess-
utom utelämnar avgörande aspekter av de ursprungliga texterna. Den som bara 
studerar sådana manualer berövas den fördjupade kunskap som erhålls genom 
studiet av längre originaltexter; manualerna presenterar ämnets slutresultat, 
men utelämnar den repetition och den argumentation som krävs för att verkli-
gen bemästra ämnet.153 Ibn Khaldūn kritiserar inte kommentarer som sådana, 
men hans kritik mot den begynnande ”manualismen” berör den allt snävare 
kommentarpraxis som byggde på dessa manualer. Ibn Khaldūns kritiska reso-
nemang är relevant i förhållande till frågan om kommentarens roll i nutida 
islamisk teologi och föregriper senare tiders kritik mot den postklassiska kom-
mentartraditionen.154 

Det bör även noteras att kommentarlitteratur inte bara författades på ara-
biska. Att kommentarer författades på persiska är föga förvånande, men även 
i andra språkområden utvecklade muslimer lokala kommentartraditioner på 
icke-arabiska språk. Forskningen på dessa är dock begränsad. I en studie av 
malajiska kommentarer (från 1100-/1700-talet och 1200-/1800-talet) till al-
Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā noterar Philipp Bruckmayr att malajiska kom-
mentarer till arabiska texter länge har betraktats som översättningar snarare än 
kommentarer på lokala språk.155 Han utmanar föreställningen i många väster-
ländska studier att icke-arabiska (och möjligtvis icke-persiska) lärdomstradi-
tioner kan reduceras till icke-originell översättningsverksamhet. Beträffande 
den malajiska kommentartraditionen till al-ʿAqīdat al-ṣughrā visar Bruck-
mayr att den bidrog till utvecklingen av en distinkt malajisk genre av teologi-
texter, sifat dua puluh (”tjugo attribut”), som strukturellt påminner om al-
Sanūsīs manual. Liknande exempel på icke-arabiska kommentartraditioner 
kan påträffas på flera andra språk genom historien, men det malajiska exemp-
let är särskilt relevant eftersom det rör sig om kommentarer till al-Sanūsīs ma-
nual. Man ska dock inte överdriva den teologiska betydelsen av dessa verk 
utanför deras omedelbara kontext; de utgör intressanta lokala variationer på 

 
 
153 Ibn Khaldūn, Tārīkh, 1:733–734. 
154 T.ex. El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 31–41. 
155 Bruckmayr, ”Sharḥ/ḥāshiya phenomenon”. Se även Jusoh, Malay exposition; al-Edrus, Role 
of Kitab Jawi; Bencheneb, ”Sanūsī”. 
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former av islamisk teologi, men kan knappast jämföras med storverken från 
vare sig den klassiska eller den postklassiska perioden. 

2.3 Kommentarens historiska syften och uppgifter 
Historiskt sett har kommentarer till teologiska texter skrivits med en rad olika 
syften. Beroende på kommentarens och grundtextens målgrupp har de skrivits 
på allt från grundläggande till avancerade nivåer. Detta avsnitt diskuterar i 
första hand postklassiska kommentarers syften och uppgifter med fokus på 
teologiska kommentarer och superkommentarer till didaktiska manualer – den 
typ av texter som fortfarande undervisas och författas världen över. Ḥājī 
Khalīfa skrev på 1000-/1600-talet att kommentarer författas av tre huvudsak-
liga skäl.156 Det första skälet är att grundtexten är så koncis och precis i sina 
formuleringar att vissa läsare behöver hjälp av en kommentar. Det andra skälet 
är att författaren av grundtexten utelämnar vissa premisser för sina argument 
och resonemang, vilket gör att läsarna kan behöva en kommentar som tillhan-
dahåller den bakgrundskunskap som krävs för att förstå texten. Det tredje skä-
let är att författaren till grundtexten använder bildliga uttryckssätt, såsom me-
taforer och allegorier, vilka kan behöva förklaras genom en kommentar. Det 
är uppenbart att Ḥājī Khalīfa utgår från den bokstavliga betydelsen av sharḥ 
(”förklaring”) och fokuserar på behovet av förklaring, även om han noterar att 
kommentarer även behövs för att åtgärda misstag och komplettera brister. Han 
understryker att kommentatorn bör ”förklara snarare än undergräva och kriti-
sera” och ”tolka snarare än invända”, förutom i nödfall då ingen rimlig tolk-
ning är möjlig.157 Denna ovilja att kritisera skiljer sig från vissa andra post-
klassiska diskussioner om syftena med att författa böcker, vilka lyfter fram 
behovet av att kritiskt analysera tidigare verk och korrigera eller komplettera 
deras innehåll.158  

Klassiska och postklassiska lärda talar ofta om sju huvudsakliga syften med 
att författa böcker: (1) att tillhandahålla ny kunskap, (2) att förklara, (3) att 
korrigera, (4) att komplettera, (5) att strukturera, (6) att sammanställa, (7) att 
sammanfatta. Verk som inte uppfyllde något av dessa syften betraktades 
följaktligen som meningslösa.159 Dessa syften stämmer troligtvis överens med 
hur postklassiska kommentatorer själva betraktade sina verk. De breddar även 
Ḥājī Khalīfas snäva fokus på kommentatorns uppgift att förklara textens 
språkliga uttryck och idémässiga innehåll. Även om det primära syftet med en 
kommentar var att förklara grundtexten är det uppenbart att många 

 
 
156 Ḥājī Khalīfa, Kashf al-ẓunūn, 1:36–37. 
157 Ḥājī Khalīfa, Kashf al-ẓunūn, 1:37. 
158 Ingalls, Anonymity of a commentator, 12. Se t.ex. Ibn Khaldūn, Tārīkh, 1:731–733. 
159 T.ex. Ibn Khaldūn, Tārīkh, 1:731–733. Se även Ibn Ḥazm, Taqrīb li-ḥadd al-manṭiq, 324. 
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kommentatorer tog sig an ytterligare uppgifter, såsom att komplettera, korri-
gera och rent av kritisera den berörda texten. I en studie av filosofiska kom-
mentarer från 500-/1100-talet och 600-/1200-talet urskiljer Wisnovsky sju 
uppgifter, från filologiska till filosofiska, för en kommentator: (1) att jämföra 
olika manuskript och versioner av grundtexten, (2) att identifiera omnämnda 
författare och verk, (3) att förklara och definiera termer, (4) att lägga till argu-
ment för ståndpunkter i grundtexten, (5) att korrigera och förbättra textens ar-
gument samt att utvärdera tidigare kommentatorers argument, (6) att harmo-
nisera författarens teorier i grundtexten med dennes teorier i andra texter eller 
med andra filosofers teorier, (7) att kritisera textens teorier och argumentera 
för andra teorier.160  

Wisnovskys uppgifter kan med viss modifikation överföras till postklas-
siska teologiska kommentarer, även om långt ifrån alla kommentatorer tar sig 
an samtliga uppgifter. Som ett förenklat alternativ föreslår jag fem huvudsak-
liga uppgifter: (1) att förklara, (2) att fördjupa, (3) att försvara, (4) att förbättra, 
(5) att vid behov förkasta. De två första kan beskrivas som exegetiska uppgif-
ter, vars syfte är att bidra till förståelsen av texten i sig. I förklaring och för-
djupning ingår kontextualisering av textens innehåll, även om det inte nämns 
som en separat uppgift. De tre senare kan beskrivas som kritiska och konstruk-
tiva uppgifter, vars syfte är att utvärdera och bearbeta samt ta ställning till 
textens teologiska innehåll. De exegetiska uppgifterna att förklara och för-
djupa är gemensamma för alla kommentarer, även om de kan ta sig olika ut-
tryck, medan de kritiska och konstruktiva uppgifterna att därutöver försvara, 
förbättra och eventuellt förkasta textens teologiska idéer och resonemang 
framför allt kännetecknar mer avancerade kommentarer. Utöver dessa fem 
uppgifter kunde kommentatorn även ta sig an den ”textkritiska” uppgiften att 
anmärka på skillnader mellan olika versioner eller manuskript av grundtexten, 
framför allt olika sätt att vokalisera den, men sådana anmärkningar är inte sär-
skilt framträdande i postklassisk teologisk kommentarlitteratur. Eftersom så-
dan filologisk analys kan inkluderas i den exegetiska uppgiften att förklara 
texten har jag inte räknat den som en separat uppgift. Merparten av mina ex-
empel kommer från kommentartraditionen kring al-Sanūsīs manualer. Syftet 
är att tydliggöra kommentarens historiska funktioner för att möjliggöra en ut-
värdering av dess nutida relevans. 

1–2. Att förklara och fördjupa 
Många postklassiska teologer framhåller att kommentatorns huvudsakliga 
uppgift är att förklara textens språkliga uttryck och teologiska innehåll – både 

 
 
160 Wisnovsky, ”Avicennism”, 354–357. 
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dess verba och dess res för att använda latinska termer.161 Det första sker ge-
nom förklaringar av enskilda ord, grammatiska konstruktioner och eventuella 
retoriska figurer i grundtexten, medan det senare sker genom förklaringar av 
teologiska facktermer, idéer och resonemang. Att bemästra en text ansågs för-
utsätta att man förstod varje ords betydelse och grammatiska status och kunde 
identifiera olika retoriska figurer. Även logisk argumentationsanalys tillhörde 
det som Sājaqlīzāde (d. 1150/1737) benämner ”djupläsning” i sin studiema-
nual Tartīb al-ʿulūm (”Lärornas ordning”).162 De postklassiska läroplanerna 
lade stor vikt vid de så kallade hjälpvetenskaperna (ʿulūm al-ʿāla) – särskilt 
grammatik, retorik och logik – vilket märks i de teologiska kommentarer som 
författades bland annat för att underlätta en sådan grammatiskt, retoriskt och 
logiskt medveten ”djupläsning”.163 

Den före detta egyptiske stormuftin, ʿAlī Jumʿa (1952–), påpekar att kom-
mentarer var ”undervisningslitteratur, snarare än uppbyggelselitteratur, som 
adresserade en specifik åhörarskara i lärosalen” och som författades ”för att 
noggrant precisera kunskapsförmedlingen på allra högsta nivå”. Han menar 
att de ”spelade en mycket viktig roll genom att träna eleverna i noggrann ana-
lys och förståelse av språkliga uttryck, vilket stärkte deras förmåga att förstå 
den koraniska texten och de ädla haditherna i en tid då arabiskkunskaperna 
och den naturliga vältaligheten hade försvunnit.”164 Det går med andra ord inte 
att bortse från att studiet av kommentarer innebar en träning i detaljerad språk- 
och argumentationsanalys. Samtidigt gjorde upptagenheten vid sådana ana-
lyser, inklusive minutiösa definitioner och klassifikationer, att de teologiska 
sakfrågorna ibland hamnade i skymundan.165 

Med tanke på de utbildningssammanhang vari dessa kommentarer författa-
des är de ingående språkliga och logiska analyserna förståeliga; syftet var att 
förbereda elever för vidare studier och tillhandahålla verktyg som ansågs nöd-
vändiga för ”djupläsning”. Konsekvensen var dock att kommentarernas for-
malistiska analyser marginaliserade andra förhållningssätt till teologiska tex-
ter. Den syriske bokförläggaren Muḥammad Munīr Āghā (d. 1948) beklagade 
sig över att lärarna i Egypten mot slutet av 1800-talet ”begränsade sina ambi-
tioner till att diskutera termer, återge vad kommentatorerna har sagt och vilka 
slutsatser författarna av superkommentarer har dragit samt utreda 

 
 
161 T.ex. al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 112. Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī beskriver till ex-
empel sin kommentar till al-Nasafīs ʿAqāʾid som ”en kommentar som specificerar det som ut-
trycks i generella termer, förtydligar det som är otydligt, utvecklar det som är invecklat och 
uppenbarar det som är dolt i texten”. Al-Taftāzānī, Sharḥ al-ʿaqīda, 8; Elder, Commentary on 
the creed, 4. 
162 Sājaqlīzāde, Tartīb al-ʿulūm, 204; El Rouayheb, Islamic intellectual history, 97–128. 
163 Karamali, Madrasa curriculum, 3–6. 
164 ʿAlī Jumʿas förord till al-Bājūrī, Tuḥfat al-murīd, 12. 
165 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 31–41. 
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meningsskiljaktigheterna mellan dem”.166 Denna formalism utmärkte inte bara 
undervisningen, utan även de kommentarer varpå undervisningen byggde. 

Trots betoningen på grammatiska och retoriska analyser var kommenta-
torns primära uppgift att utlägga den berörda textens teologiska innehåll. Det 
skedde framför allt genom definitioner av facktermer och förklaringar av läror 
och argument. Kommentatorn hade även till uppgift att kontextualisera texten 
genom att tillhandahålla tillräcklig bakgrundskunskap för att de teologiska lä-
rorna och argumenten skulle bli begripliga. Det skedde ofta genom att de re-
laterades till alternativa åsikter inom andra teologiska eller filosofiska inrikt-
ningar och därmed sattes in i ett vidare intellektuellt sammanhang. Ett exem-
pel är följande stycke ur al-Sanūsīs egen kommentar till al-ʿAqīdat al-ṣughrā: 

Det nödvändiga beträffande vår Herre inkluderar följande tjugo attribut: 

Författaren indikerar genom den partitiva prepositionen min [här översatt som 
”inkluderar”] att Herrens nödvändiga attribut inte är begränsade till dessa 
tjugo, eftersom hans fullkomligheter är oändliga. Men tack vare Guds välvilja 
står vi inte till svars för vår oförmåga att veta sådant som vi inte har någon 
rationell eller uppenbarad evidens för. 

Existens (wujūd) 

Dess betydelse är uppenbar. Att betrakta existens som ett attribut innebär ett 
visst mått av överseende om man utgår från al-Shaykh al-Ashʿarīs åsikt, ef-
tersom han menar att existensen är identisk med essensen, inte något utöver 
den, och eftersom essensen inte är ett attribut. Men eftersom essensen rent ut-
trycksmässigt tillskrivs existens – på så sätt att man säger: ”vår Herres essens 
existerar” – är det rimligt att räkna existens som ett attribut i generell mening.  

Utifrån åsikten om att existensen är något utöver essensen, vilken vidhålls av 
bland andra al-Imām al-Rāzī, är det rimligt att betrakta existens som ett av 
Guds attribut, utan något behov av överseende. Det finns även de som menar 
att existensen är något utöver essensen hos den vars existens har en början till 
skillnad från den vars existens är evig. Det är filosofernas åsikt.167 

Detta stycke innehåller både språkliga och teologiska förklaringar, men större 
delen består av en förklaring varför existens räknas som ett gudomligt attribut 
och hur olika inriktningar skiljer sig i frågan. De flesta postklassiska kommen-
tatorer identifierar även idéer eller resonemang som kortfattat omnämns i 
grundtexten i syfte att fördjupa dem. Uppgiften att fördjupa var särskilt viktig 
i kommentarer till koncisa manualer som nämnde sakfrågor och ståndpunkter 
mycket kortfattat. Kommentatorn utvecklade innehållet genom att ingående 
förklara det som lärotexten sammanfattar i några få ord eller meningar. Det är 

 
 
166 Munīr Āghā, Namūdhaj, 42; El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 37. 
167 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 141–143. 
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vanligt att åsikter tillskrivs anonyma teologer och filosofer i grundtexten 
(”Några säger …” eller ”Det har sagts …”) varpå kommentatorn identifierar 
dem och diskuterar deras åsikter i detalj.168 I sin superkommentar till al-
Sanūsīs kommentar utvecklar al-Dasūqī, till exempel, referenserna till Abū l-
Ḥasan al-Ashʿarī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī och de avicenniska filosoferna i det 
citerade stycket ovan.169 En betydande del av att förklara och fördjupa hand-
lade således om jämförelser mellan olika ståndpunkter och teorier. I exemplet 
ovan jämför al-Sanūsī tre förståelser av existens, vilka al-Dasūqī analyserar 
mer ingående i sin superkommentar. Jämförandet relaterar även till kalām-
teologins apologetiska dimension att bemöta meningsmotståndare och reda ut 
deras invändningar – och därmed till den ytterligare uppgiften att försvara.  

3. Att försvara  
Efter att ha förklarat textens uttryck och fördjupat dess innehåll var det vanligt 
att postklassiska kommentatorer även försvarade textens teologiska stånd-
punkter mot invändningar från andra teologiska och filosofiska inriktningar. 
De flesta kommentatorer valde förklarligt nog att kommentera texter från sin 
egen tradition, vars teologiska ståndpunkter de delade. De flesta kommentarer, 
även enklare sådana, innehåller jämförelser med alternativa läror och argu-
ment inom andra traditioner. Sådana referenser kan ha olika syften såsom att 
redogöra för det kommentatorn menar vara rimliga eller orimliga menings-
skiljaktigheter, att kontrastera textens ståndpunkter, att tydliggöra samman-
hanget för textens diskussioner eller att kritiskt bemöta alternativa läror och 
argument. De kan i vissa fall även syfta till att utmana textens läror och argu-
ment för att påvisa behovet av att ”förbättra” eller ”förkasta”, men i de flesta 
fall handlar det om att dels förtydliga meningsskiljaktigheter och dels försvara 
den egna textens och i förlängningen den egna traditionens teologiska läror. 
Ashʿaritiska verk refererar inte bara till andra kalām-teologer, muʿtaziliter och 
māturīditer, utan även till teologer och filosofer från andra traditioner. Ett kon-
cist exempel på en sådan jämförelse är Ibrāhīm al-Bājūrīs (d. 1276/1860) kom-
mentar till al-Sanūsīs formulering att Guds tal ”varken inbegriper bokstäver 
eller ljud”. Al-Bājūrīs kontrasterar han det han menar vara ”standardåsikten 
bland sunniterna” mot en åsikt som han tillskriver vissa ḥanbaliter: 

… som varken inbegriper bokstäver eller ljud  

Detta är standardåsikten bland sunniterna. Al-ʿAḍud [al-Ījī] hävdade att Guds 
tal består av eviga bokstäver och ljud, men det skulle innebära, som senare 
teologer har påpekat, att Guds tal inbegriper en viss sekventiell ordning (al-
taqdīm wa-l-taʾkhīr). Ett svar på invändningen är att våra bokstäver uttalas i 

 
 
168 Wisnovsky, ”Avicennism”, 354–355. 
169 Al-Dasūqī, Ḥāshiya, 97–100. 
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en sekventiell ordning på grund av de olika uttalsplatserna, men att den som är 
fri från allt sådant är även fri från sekventiell ordning i sitt tal. Detta påstående 
[om eviga bokstäver och ljud] nådde al-ʿAḍud från ḥashwiyya och det är såle-
des inget att bry sig om. En del som hävdar att de tillhör ḥanbaliterna vidhåller 
att allt tal består av bokstäver och ljud; när de tillskrivs Gud är de eviga och 
när de tillskrivs tidsliga ting så är de tidsliga. Detta påstående är uppenbart 
felaktigt.170  

Även enklare kommentarer till teologiska manualer innehåller många referen-
ser till framträdande meningsmotståndare genom historien. Ofta handlar det 
om att kritisera meningsmotståndare och bemöta deras invändningar. Kom-
mentatorn nämner således åsikter som strider mot textens innehåll i syfte att 
tillbakavisa dem och försvara innehållet i grundtexten. Ett exempel är al-
Sanūsīs utläggning om Guds allrådande makt och vilja:  

… makt och vilja som båda relaterar till allt som är möjligt 

Det innebär att Guds makt (qudra) och vilja (irāda) har samma objekt: det 
möjliga, inte det nödvändiga eller omöjliga. Skillnaden mellan dem är att de 
relaterar till det möjliga på olika sätt. Makt är ett attribut som påverkar det 
möjligas existens och icke-existens i enlighet med viljan. Viljan är ett attribut 
som påverkar genom att specificera ett av två möjliga alternativ – såsom ex-
istens eller icke-existens, längd eller korthet – så att det ena sker istället för det 
andra. Maktens påverkan följer således viljans påverkan. Vår Herre gör inte så 
att något existerar eller inte existerar, genom sin makt, utom det han vill ska 
existera eller inte existera. Enligt de som håller sig till sanningen påverkar 
Guds vilja i enlighet med hans vetande (ʿilm). Allt som Gud vet kommer att 
existera bland de möjliga tingen eller inte existera är precis det som Gud vill. 

Muʿtaziliterna – må Gud exponera deras falskheter! – hävdar att det som Gud 
vill överensstämmer med det som han befaller. Vår Herre vill, enligt dem, bara 
det som han befaller, såsom tro och lydnad, oavsett om det sker eller inte. En-
ligt oss var Abū Jahls tro föremål för Guds befallning, men inte för Guds vilja, 
eftersom Gud visste att det inte skulle ske.171 Abū Jahls otro var förbjuden, men 
skedde ändå genom Guds vilja och makt. Muʿtaziliterna – må Gud exponera 

 
 
170 Al-Bājūrī, Ḥāshiya, 118. Än mer ingående diskussioner om olika åsikter angående Guds tal 
återfinns i al-Sanūsīs kommentar och al-Dasūqīs superkommentar. Se al-Dasūqī, Ḥāshiya, 147–
151. Termen ḥashwiyya är ett öknamn som ofta användes av kalām-teologer för att beteckna 
vissa hanbaliter som förkastade kalām-teologin och vidhöll att de uppenbarade texterna om tron 
ska tolkas ”bokstavligt”. Ordet kommer, intressant nog, från samma språkliga rot som ordet för 
superkommentar (ḥāshiya) och relaterar till betydelser som ”marginal”, ”ytterkant” och ”utfyll-
nad”. Det är oklart exakt vad termen ursprungligen avsåg, även om den utan tvekan var pejora-
tiv. I en studie från 1932 föreslog A.S. Halkin att den troligtvis härstammade från ḥashw eller 
ḥashw al-kalām i betydelsen ”överflödigt tal”: ”The Ḥashwiyya will therefore be the loose 
speakers, people who do not make careful statements, who do not knit their thoughts into a 
logical, well developed system, but say words aimlessly and meaninglessly.” Halkin, ”Ḥash-
wiyya”, 23. 
171 Abū Jahl, vars egentliga namn var ʿAmr b. Hishām, ledde icke-muslimerna i Mecka och 
stupade i strid mot muslimerna under slaget vid Badr 2/624.  
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falskheten i deras åsikt! – anser att Abū Jahls tro, men inte hans otro, var före-
mål för Guds vilja. Deras åsikt innebär att det finns brister i vår Herres styre 
eftersom det, enligt dem, sker saker mot hans vilja. Upphöjd och fri från detta 
vare han som härskar över himlen och jorden och allt däremellan!172 

Detta stycke är bara början på en längre diskussion om Guds allmakt, men det 
illustrerar hur många kommentatorer inkluderar åsikter som strider mot tex-
tens innehåll i syfte att försvara och befästa de egna ståndpunkterna. Uppgif-
ten att försvara reflekterar en viss traditionalism inom den postklassiska lär-
domskulturen på så sätt att auktoritet erhölls genom de dominerande skolornas 
läror, vilka under generationer hade systematiserats i kommentarlitteraturen. 
Apologetiken har alltid varit central inom kalām-teologin, men under den 
postklassiska perioden innebar den alltmer ett försvar av den egna skolans 
standardiserade ståndpunkter. Den sunnitiska traditionen fortsatte att upprätt-
hålla en omfattande tolkningspluralism, åtminstone inom ramen för de sunni-
tiska inriktningarna, men det fanns samtidigt en tendens att försöka fastställa 
den egna skolans representativa ståndpunkt i varje fråga – ofta benämnd 
muʿtamad (”tillförlitlig”) eller mashhūr (”vedertagen”) – på bekostnad av fak-
tisk tolkningspluralism. Detta är särskilt tydligt i kommentarer som författades 
för att användas som läroböcker. 

4. Att förbättra 
Bland andra Ibn Khaldūn nämner behovet av korrigering (taṣḥīḥ) och kom-
plettering (tatmīm) som två skäl till att författa böcker.173 I postklassiska kom-
mentarer innebar korrigering att författaren påpekade felaktigheter, misstag 
eller problematiska formuleringar i den kommenterande texten och föreslog 
sina egna rättelser eller förbättringar. Det var vanligt att kommentatorer först 
och främst försökte finna välvilliga tolkningar av problematiska passager, om 
än långsökta, innan de påpekade fel. Kommentatorn försökte därmed harmo-
nisera till synes motstridiga formuleringar eller ståndpunkter med antingen 
författarens egna formuleringar och ståndpunkter på annat håll eller med 
ståndpunkter tillhörande andra auktoriteter och skolor.174 Korrigeringarna 
kunde vara språkliga, men de berörde framför allt det teologiska innehållet. 
Medan kommentarer korrigerade grundtexterna, korrigerade superkommenta-
rer i sin tur kommentarerna (och ibland även grundtexterna). I den meningen 
fungerade både kommentarerna och superkommentarerna som granskare. Vad 
beträffar koncisa manualer som al-ʿAqīdat al-ṣughrā är explicita påpekanden 
av fel och misstag mindre vanliga, eftersom de innehåller relativt standardise-
rat och okontroversiellt material, vanligtvis från samma tradition som 

 
 
172 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 158–159. 
173 Ibn Ḥazm, Taqrīb li-ḥadd al-manṭiq, 324; Ibn Khaldūn, Tārīkh, 1:731–733.  
174 Wisnovsky, ”Avicennism”, 356. 
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kommentatorn själv. Däremot är det inte ovanligt med anmärkningar om pro-
blematiska formuleringar och förslag till lämpligare uttryck. Det är inte heller 
ovanligt att senare kommentarer anmärker på och korrigerar passager i tidi-
gare kommentarer. Ett exempel är al-Dasūqīs kritiska utläggning om al-
Sanūsīs åsikt om att självständiga resonemang om trons rationella evidens är 
en förutsättning för trons giltighet inför Gud.175 

Minst lika framträdande som korrigering var komplettering, särskilt i kom-
mentarer till koncisa manualer. Dessa innehöll nämligen mycket fåordiga re-
ferenser till avancerade sakfrågor, vars detaljer utlades i kommentarerna. 
Dessutom utelämnades ofta sakfrågor eller relaterade ämnen som kommenta-
torerna förväntades lägga till. I al-ʿAqīdat al-ṣughrā nämner al-Sanūsī till ex-
empel att ”det är obligatoriskt utifrån uppenbarelsen för varje moraliskt an-
svarig person att ha kunskap om det som är nödvändigt, omöjligt och möjligt 
beträffande vår Herre” och likaså ”beträffande sändebuden”.176 Detta ledde till 
ingående diskussioner om en rad kompletterande ämnen i kommentarerna, 
såsom metaetik och trons beskaffenhet.177 Tillägg av ytterligare detaljer är må-
hända en självklar uppgift som relaterar till den tidigare uppgiften att fördjupa 
textens innehåll, men i praktiken innebar det även en komplettering med yt-
terligare sakfrågor och diskussioner som inte uttryckligen togs upp i grund-
texten. Det innebar även att kommentatorn kompletterade de teologiska reso-
nemangen med ytterligare argument som saknades i grundtexten, inklusive 
hänvisningar till relevanta koranverser och hadither. 

Postklassiska kommentarer kännetecknas, som tidigare nämnt, även av för-
sök att harmonisera till synes motstridiga formuleringar och ståndpunkter. Det 
skedde genom välvilliga tolkningar i syfte att samordna textens teologiska in-
nehåll med auktoritativa läror på annat håll. Det var inte ovanligt att kommen-
tatorer argumenterade för att motsättningarna egentligen består av formella 
meningsskiljaktigheter (khīlāf lafẓī) snarare än substantiella sådana (khilāf 
ḥaqīqī). Om detta inte var möjligt kunde kommentatorn övergå till att kritisera 
ståndpunkterna och föra fram argument för andra ståndpunkter, vilket innebar 
en kritisk korrigering av den kommenterade texten.178 Genom att inte bara för-
klara, utan även korrigera, komplettera och harmonisera, styrde kommenta-
rerna tolkningen av grundtexten på ett sätt som ibland kunde göra denna se-
kundär. Samtidigt användes en retorik som till stor del dolde kommentatorn 
och dennes bearbetning av texten: ”[T]he rhetoric of a commentary text 
largely functions to efface its author and thereby ground his authority in a 
veneer of deference to the received textual tradition.”179 Även kreativa och 

 
 
175 Al-Dasūqī, Ḥāshiya, 70–92. Se även kap. 5 nedan. 
176 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 89. Se även kap. 5 nedan. 
177 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 126–138; al-Nābulusī, al-Anwār al-ilāhiyya, 46–50; 
al-Dasūqī, Ḥāshiya, 68–95; al-Mārighnī, Ṭāliʿ al-bushrā, 68–71; Fūda, Tahdhīb, 33–37. 
178 Wisnovsky, ”Avicennism”, 356–357. 
179 Ingalls, Anonymity of a commentator, 26. 
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kritiska kommentatorer som reviderade hävdvunna föreställningar inom en 
viss tradition gjorde det ofta med en sådan anonymiserande retorik.180 

Denna uppgift att förbättra reflekterar, liksom tidigare uppgifter, den post-
klassiska lärdomskulturens traditionalism. En anledning till kommentarlitte-
raturens avgörande ställning var att det textuella arvets kontinuerliga bearbet-
ning i kommentar efter kommentar ansågs säkerställa inte bara den korrekta 
förmedlingen av texterna, utan även den korrekta förståelsen av dem. Många 
postklassiska teologer menade att traditionens bearbetning i senare kommen-
tarer var säkrare än direkta studier av klassiska verk från perioden innan de 
rättsliga och teologiska skolorna standardiserades. Man betonade att kom-
mentartraditionerna kring postklassiska manualer upprätthölls av oavbrutna 
förmedlingskedjor (asānīd, sg. isnād) som sträckte sig tillbaka till de ur-
sprungliga författarna – något som vanligtvis saknades för klassiska verk.181 
Det innebar att tidigare verk marginaliserades till förmån från senare manualer 
och kommentarer som utgick från skolornas standardiserade läror. Detta är 
särskilt påtagligt inom rättsskolorna, där kommentarlitteraturen från 1000-
/1600-talet och framåt till stor del handlar om att medla mellan auktoritativa 
kommentarer och manualer, men det kännetecknar även teologin i ashʿaritiska 
och māturīdiska sammanhang.182 Denna traditionalism var ett sätt att förhålla 
sig till att inte bara klassiska verk utan böcker i allmänhet blev alltmer svår-
tillgängliga under den postklassiska perioden, innan boktryckandet tog fart på 
allvar mot slutet av 1800-talet.183 Läroplanernas begränsning till en snäv upp-
sättning verk, vilka de flesta studerade och utgick ifrån, var ett försök att sä-
kerställa traditionens kontinuitet trots de minskade resurserna. 

De främsta undantagen fanns bland mer avancerade kalām-kommentarer, 
där den kritiska utvärderingen av hävdvunna ståndpunkter fick ett större ut-
rymme,184 och likaså bland filosofisk-sufiska kommentarer till teologiska tex-
ter där lojaliteten till en viss kalām-skola inte styrde verksamheten på samma 

 
 
180 Ingalls, Anonymity of a commentator, 26–31. 
181 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 40. 
182 T.ex. al-Dasūqīs (d. 1230/1815) superkommentar (ḥāshiya) till Aḥmad al-Dardīrs (d. 
1204/1786) kommentar (sharḥ) till Khalīl b. Isḥāqs (d. 767/1365) epitom (mukhtaṣar) i māliki-
tisk rättslära – än idag den mest auktoritativa texten i mālikiskolan. I sin superkommentar för-
håller sig al-Dasūqī inte bara till al-Dardīrs kommentar, utan även till de många andra kom-
mentarer som skrivits till Khalīl b. Isḥāqs epitom. 
183 Anledningarna till den minskade tillgången på böcker var både interna och externa. El 
Shamsy menar att den allt snävare skolasticismen och likaså esoterismen ledde till att bokstu-
dier (bortom de standardiserade läroplanerna) nedvärderades. Dessutom innebar den väster-
ländska kolonialiseringen och det tilltagande orientalistiska intresset för islamisk kultur att 
enorma mängder manuskript, särskilt klassiska verk, hamnade i Europa och USA. El Shamsy, 
Rediscovering the Islamic classics, 8–19. 
184 T.ex. al-Taftāzānī, Sharḥ al-maqāṣid; al-Jurjānī, Sharḥ al-mawāqif. 
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sätt.185 ”Kritisk utvärdering” (eller ”kritisk verifikation”) avser det som på ara-
biska kallas taḥqīq. Ordet är ett verbalsubstantiv från verbet ḥaqqaqa som 
bland annat betyder att verifiera, utröna, bevisa och bekräfta sanningen (al-
ḥaqq) i något. Generellt sett handlade taḥqīq om att uppnå kunskap om en viss 
sanning genom självständig och kritisk utforskning, snarare än genom accep-
tans av en viss auktoritets utsaga. Därmed användes termen som motsats till 
taqlīd (”imitativ tro” eller ”övertygelse utan evidens”). Inom postklassisk te-
ologi betecknade taḥqīq framför allt en kritiskt sinnad utvärdering av teolo-
giska ståndpunkter utifrån deras evidens.186 Ett exempel är Jalāl al-Dīn al-
Dawānīs (d. 907/1501) inflytelserika kommentar till ʿAḍud al-Dīn al-Ījīs (d. 
756/1355) teologiska manual, vilken han inleder med att kritisera taqlīd och 
framhålla behovet av taḥqīq. Al-Dawānī tillkännager att hans kommentar inte 
bara katalogför och förklarar tidigare åsikter, utan dessutom utvärderar argu-
ment och söker sanningen även om den strider mot vedertagna åsikter.187 En 
person som bedriver taḥqīq kallas för muḥaqqiq (pl. muḥaqqiqūn). Denna 
term kom att referera till framstående teologer som ansågs ha kritiskt granskat 
relevant evidens och nått fram till välgrundade, sanningsenliga slutsatser i te-
ologiska frågor – särskilt filosofiskt skolade ashʿariter österifrån såsom al-
Rāzī, al-Taftāzānī, al-Jurjānī och al-Dawānī. 

I kommentarlitteraturen avser taḥqīq en kritisk utvärdering av evidensen 
för teologiska ståndpunkter som återfinns i de kommenterade texterna. Detta 
är tydligast i avancerade teologiska kommentarer, men kännetecknar även 
många jämförelsevis enklare kommentarer, såsom al-Sanūsīs verk. Al-Sanūsī 
bidrog själv till att etablera ett slags nordafrikansk taḥqīq-tradition, med beto-
ning på rationell argumentation formulerad i aristoteliska syllogismer, som 
sedermera spreds till andra delar av den muslimska världen.188 Samtidigt ska 
det understrykas att teologisk taḥqīq under den postklassiska perioden alltmer 
kom att associeras med logisk analys av argument för hävdvunna åsikter, van-
ligtvis genom att argumenten omformulerades till syllogismer för att sedan 
utvärderas.189 Det som teoretiskt sett avsåg en kritisk utvärdering blev en allt-
mer repetitiv övning i argumentationsanalys av ett allt snävare textmaterial, 
sällan med annat resultat än att man bekräftade sin egen traditions 

 
 
185 T.ex. Ibn Bahāʾ al-Dīn (d. 956/1549), al-Qawl al-faṣl. Om denna filosofisk-sufiska kom-
mentar till al-Fiqh al-akbar, som tillskrivs Abū Ḥanīfa (d. 150/767), se Spiker, ”Possibility of 
a mystical kalām”. 
186 El-Rouayheb, ”Opening the gate of verification”; El-Rouayheb, Islamic intellectual history, 
28; Wisnovsky, ”Avicennism”, 356–357. Termen taḥqīq användes även i sufiska sammanhang 
som beteckning för människans personliga och erfarenhetsmässiga ”förverkligande” av kun-
skapen om Gud. Chittick definierar således taḥqīq som ”the discovery of the ḥaqq within the 
seeker’s own intelligence”. Chittick, Science of the Cosmos, 56; Ahmed, What is Islam, 338–
339.  
187 El-Rouayheb, ”Opening the gate of verification”, 267–268. 
188 Se Spevack, Archetypal scholar, 55. 
189 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 239. 
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ståndpunkter. Det fanns teologer som kritiskt och kreativt bearbetade det teo-
logiska arvet, även under den postklassiska perioden, men den skolastiska 
kommentartraditionen som helhet kännetecknades av en alltmer formalistisk 
syn på taḥqīq.190  

5. Att förkasta 
Den kritiska utvärderingen av grundtextens teologiska läror och argument 
kunde i vissa fall leda till att dessa kritiserades och avvisades. Att förkasta en 
text var sällan en uppgift i sig för en teologisk kommentator, men det kunde 
vara en följd av utvärderingen av textens innehåll. Attityden bland kommen-
tatorer rörde sig, som Matthew Ingalls uttrycker det, längs ett spektrum från 
fullständig lojalitet mot grundtexten till antagonism och subversivitet.191 Ay-
man Shihadeh gör en relevant distinktion mellan ”exegetiska kommentarer” 
(shurūḥ) och ”aporetiska kommentarer” (shukūk), varav det senare avser kom-
mentarer som syftar till att framföra aporier och invändningar mot den kom-
menterade texten. Aporetiska kommentarer författades framför allt inom den 
avicenniskt präglade filosofin.192 Nästintill alla postklassiska teologiska kom-
mentarer kan beskrivas som exegetiska kommentarer vars huvudsakliga syfte 
var att förklara och fördjupa samt eventuellt försvara och förbättra textens in-
nehåll. Men även sådana kommentarer kunde framföra invändningar mot den 
kommenterade texten och ibland avvisa läror och argument. I sin diskussion 
av filosofiska kommentarer talar Wisnovsky om att kommentatorns sista ut-
väg, efter att ha försökt korrigera, komplettera och harmonisera texten, var att 
kritiskt vända sig mot den: 

When commentators found the theories set forth in the matn to be irreparable 
– or if they had no interest in repairing the author’s matn, or systematizing the 
author’s philosophy, or harmonizing the author’s philosophical positions with 
the positions of apparent rivals – they attacked and undermined the positions 
expressed in the matn, and presented proofs in support of their own opposing 
positions.193 

 
 
190 El Shamsy lyfter fram al-Shawkānī (1760–1834) som ett exempel på en verklig muḥaqqiq: 
”Verification [taḥqīq], in al-Shawkānī’s usage, means examining the evidentiary basis of posi-
tions and subjecting received opinions within schools of thought to scrutiny by means of his-
torical and rational evidence.” Rediscovering the Islamic classics, 59. Al-Shawkānīs rättsliga 
verk är tydliga exempel på omfattande kritisk bearbetning av det textuella arvet under den post-
klassiska perioden, särskilt det rättsteoretiska verket Irshād al-fuḥūl och hadithkommentaren 
Nayl al-awṭār. 
191 Ingalls, Anonymity of a commentator, 30. 
192 Shihadeh, Doubts on Avicenna, 44–49; Shihadeh, ”al-Rāzī’s (d. 1210) commentary”, 302–
304. Se även Wisnovskys distinktion mellan problemkommentarer och systemkommentarer i 
”Avicennism”, 357, och ”Avicenna’s Islamic reception”, 198–199. 
193 Wisnovsky, ”Avicennism”, 356–357. 
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Något liknande kan sägas om teologiska kommentarer, även om det tycks ha 
varit mindre vanligt i teologiska sammanhang, eftersom teologer i större ut-
sträckning kommenterade texter från sin egen tradition vars innehåll stämde 
överens med deras egna teologiska uppfattningar. Uppgiften att förkasta fanns 
dock som en möjlig utväg. Det skedde framför allt genom att enskilda åsikter 
och argument avvisades till förmån för alternativa åsikter och argument, sna-
rare än genom systematiska invändningar mot hela textens teologiska stånd-
punkter – något som däremot utmärkte verk vars specifika syfte var att ”ve-
derlägga meningsmotståndare” (al-radd ʿalā l-mukhālifīn).194  

2.4 Kommentarens nutida relevans 
Från och med slutet av 1800-talet minskade den skriftliga kommentarens be-
tydelse som form för islamisk teologi och andra format blev vanligare, såsom 
olika slags monografier. Samtidigt utmanades manualismen från reformistiskt 
håll. Även utanför reformistiska kretsar uppvärderades studiet av klassiska 
verk som tidigare inte hade varit en del av de manual- och kommentarbaserade 
läroplanerna. Men trots att kommentarens betydelse har minskat under det 
senaste århundradet är genren långt ifrån död. Som El Shamsy konstaterar be-
träffande rättsliga superkommentarer (ḥawāshī):  

Anyone visiting a classical center of learning with a more or less continuous 
tradition of instruction will still see ḥāwāshī used as the basis for learning fiqh, 
even though al-Azhar, for example, outlawed the teaching of ḥawāshī in the 
first four years of study in its 1897 reform and even forbade the use of taqārīr, 
tertiary commentaries, in the teaching process altogether. What has changed is 
the status of ḥawāshī, which no longer represent either the undisputed pinnacle 
of learning or the sole fount of authoritative teaching. […] The ḥāshiya as a 
source of legal thought thus remains, but the ḥāshiya as a unique phenomenon 
of legal authority has largely disappeared.195 

Det gäller även teologiska kommentarer och superkommentarer. Kommentar-
litteraturen kvarstår som en viktig utgångspunkt inom sunnitisk teologi, sär-
skilt vid traditionella lärosäten. Från Marocko och Mauretanien i väst till Ma-
laysia och Indonesien i öst bygger traditionell undervisning i stor utsträckning 
på manualer och kommentarer. Kommentaren som form har fortfarande en 
viss auktoritetsalstrande funktion. Även i europeiska och nordamerikanska 

 
 
194 Se t.ex. al-Subkī, al-Sayf al-ṣaqīl fī l-radd ʿalā ibn zafīl, som är Tāj al-Dīn al-Subkīs (d. 
756/1355) omtalade vederläggning av Ibn Taymiyyas (d. 728/1328) och Ibn al-Qayyims (d. 
751/1350) teologi, bestående av en ingående kritik av Ibn al-Qayyims teologiska lärodikt al-
Kāfiyat al-shāfiya fī l-intiṣār lil-firqat al-nājiya. Se även Ibn Jahbal, Refutation of him who 
attributes direction to Allah, som är en engelsk översättning av Ibn Jahbals (d. 733/1333) kritik 
av Ibn Taymiyyas teologi. 
195 El Shamsy, ”Ḥāshiya in Islamic law”, 303–304. 
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sammanhang studeras, undervisas och översätts kommentarer – på senare år 
till och med författas. Det gäller inte bara kommentarer till teologiska verk, 
utan även till verk inom andra ämnen som rättslära och sufism.196 Det finns 
många exempel på ledande teologer världen över som än idag författar kom-
mentarer i postklassisk stil.197 Kommentartraditionen är i högsta grad levande, 
särskilt bland sunnitiska så kallade nytraditionalister, men även i salafitiska 
och shiitiska sammanhang.198  

Det finns dock en tendens bland nutida kommentatorer att fokusera på att 
förklara och begripliggöra texten i fråga istället för att bearbeta innehållet och 
relatera det till samtida utmaningar. En anledning är att många teologiska 
kommentarer författas till relativt enkla manualer, snarare än avancerade verk, 
och att det primära syftet är undervisning, inte kritisk och konstruktiv bearbet-
ning. Avancerade verk författas inte lika ofta i form av kommentarer som un-
der den postklassiska perioden. Det antyder att kommentarens funktion delvis 
har förändrats. Från att ha varit ett medium för undervisning men även avan-
cerad bearbetning av teologin är kommentaren numera nästan uteslutande ett 
medium för undervisning. Det gäller även den än så länge begränsade teolo-
giska kommentarlitteratur som har utgivits i europeiska och nordamerikanska 
sammanhang, vilken till stor del består av översättningar av postklassiska 
kommentarer som ursprungligen författades i undervisningssyfte. 

Kommentarens fortsatta betydelse är inte förvånande – en avsevärd del av 
den islamiska lärotraditionens arv har trots allt bevarats i kommentarform – 
men den har ändå inte uppmärksammats i någon större utsträckning i akade-
misk islamforskning. Även om forskningen på historiska kommentarer har ut-
vecklats på senare tid är forskningen på nutida kommentarer mycket begrän-
sad. Det är inte svårt att argumentera för att kommentaren är relevant som 
både historiskt och nutida forskningsobjekt. Denna studie nöjer sig dock inte 
med att konstatera att så är fallet; den syftar även till att undersöka kommen-
tarens nutida relevans som form för kritiskt och konstruktiv islamisk teologi. 
Den historiska utläggningen ovan visar att den postklassiska kommentarlitte-
raturen fyllde en rad viktiga funktioner, särskilt i undervisningssammanhang, 

 
 
196 T.ex. Mitha, Commentary upon the creed of Imam al-Dardir; Khalfe, Outpouring of subtle-
ties (vol. 1–2); Furber, Accessible conspectus, Evident memorandum; Yusuf, Purification of the 
heart. Se även Bano, Revival of Islamic rationalism. 
197 Ett exempel är Saʿīd Fūda (1967–) som har författat flera betydande kommentarer, däribland 
till al-Sanūsīs verk, och som dessutom undervisar i avancerad teologi genom att kommentera 
postklassiska texter. Se t.ex. Fūda, al-Sharḥ al-kabīr ʿalā al-ʿaqīdat al-ṭaḥāwiyya. Se även den 
engelska översättningen av hans kommentar till al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā, publicerad 
som Foudah, A refined explanation. Ett annat exempel är Muḥammad Ṣāliḥ al-Ghursī (1953–) 
och hans kritiskt sinnade superkommentar, betitlad Badr al-tamām, till Ibn Abī Sharīfs (d. 
906/1500) kommentar till Ibn al-Humāms (d. 861/1457) teologiska manual, al-Musāyara.  
198 Vad beträffar beteckningen ”nytraditionalister”, se al-Azami, ”Neo-traditionalist Sufis”, 
225–226: ”Neotraditionalism, broadly speaking, emphasises respect for and adherence to one 
of the four schools of law, the Ashʿari or Maturidi schools of theology, and any of a number of 
Sufi orders.” Se även Sedgwick, ”Modernity of neo-traditionalist Islam”. 
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men att den samtidigt medförde ett allt snävare teologiskt samtal. Att författa 
kommentarer på postklassiskt vis kan svårligen betraktas som ett nutida alter-
nativ. Däremot skulle nya former av kommentarer kunna bidra även till dagens 
teologiska samtal. 

Kommentarlitteraturen bidrar i bästa fall till att upprätta en konstruktiv di-
alog mellan nutida och dåtida teologer utifrån vilken dagens teologiska frågor 
kan bemötas. Muslimska teologer talar ofta om behovet av teologisk förnyelse 
i förhållande till samtida intellektuella förutsättningar. Kommentaren erbjuder 
en möjlig form för förnyelse av traditionen genom traditionen, om än långt 
ifrån den enda. Historiskt sett har avancerade kommentarer bidragit till intel-
lektuell förnyelse, även om kommentarlitteraturen i allmänhet övergick i en 
alltmer repetitiv verksamhet.  

Kommentarlitteraturen reflekterar den postklassiska (och nytraditionalist-
iska) sunnitiska teologins betoning på att den egna traditionen måste bemäst-
ras innan den kan förnyas i förhållande till samtida utmaningar. Historiskt sett 
var det genom att studera, undervisa och författa kommentarer som aspire-
rande teologer blev en del av traditionen. Enkla lärobokskommentarer var 
tänkta att lägga grunden för traditionens förmedling; mer avancerade kom-
mentarer var tänkta att därutöver bidra till traditionens kontinuerliga bearbet-
ning. Såtillvida att kommentaren inte betraktas som den enda litterära formen 
för islamisk teologi skulle den kunna ha vissa liknande funktioner i samtiden. 
Det gäller inte minst i europeiska och nordamerikanska minoritetskontexter. 
En utmaning för muslimska teologer i sådana kontexter är att aktivt delta i 
lärotraditionernas förmedling, förankring och förnyelse på nya platser i nya 
tider. Att kommentera tidigare texter innebär att man deltar i ett historiskt ut-
sträckt teologiskt samtal, oavsett hur man förhåller sig till den berörda textens 
teologiska ståndpunkter. Den nära dialogen med traditionens auktoritativa tex-
ter kan vara ett givande format för ”minoritetsteologer” att aktivt förhålla sig 
till den vidare lärotraditionen och, utifrån sina unika förutsättningar, delta i 
dess samtal. Eftersom dessa samtal framför allt förs på de lokala språken finns 
det ett behov av språklig kreativitet för att kunna tala om islamisk teologi både 
inom och utanför de akademiska sammanhangen. Kommentaren erbjuder ett 
utrymme för sådan språklig förnyelse i dialog med den mestadels arabisksprå-
kiga lärotraditionen.  

Det är dock viktigt att vara medveten om de begränsningar som den post-
klassiska kommentarlitteraturen medförde. Den kritik som har riktats mot 
postklassisk ashʿaritisk och māturīdisk teologi påminner om den kritik som 
sedan början av 1900-talet har riktats mot nyskolastisk teologi. Även om ny-
skolastiken var avgörande i utbildningen av flera av 1900-talets ledande ka-
tolska teologer – något som Johannes Paulus II underströk i encyklikan Fides 
et ratio (1998) – innebar dess ”handboksteologi” betydande begränsningar för 
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den teologiska verksamheten.199 Samtidigt som nyskolastiken bekantade aspi-
rerande teologer med den egna traditionen skymde den densamma. Genom att 
lyfta fram den teologiska betydelsen av bland annat historia, tradition och er-
farenhet har flera katolska teologer under 1900-talet, i större utsträckning än 
sina ashʿaritiska och māturīdiska motsvarigheter, byggt vidare på sitt teolo-
giska arv utan att för den sakens skull begränsa sig till antimodernistisk ny-
skolastik. I dessa sammanhang är nyskolastiken inte längre den enda eller ens 
främsta formen för teologisk verksamhet, liksom studiet av manualer och 
kommentarer inte längre är den enda eller ens främsta formen för teologisk 
utbildning. Såtillvida att man är medveten om den postklassiska kommentar-
litteraturens begränsningar, vilka har diskuterats ovan, skulle kommentaren 
kunna förnyas och återaktualiseras form för islamisk teologi. 

Ett sätt att förnya kommentaren vore att sätta dialogen och förhandlingen 
snarare än förklaringen i centrum. En kommentar bör rimligtvis förklara tex-
ten för att bidra till tolkningen och förståelsen av den, men verkligt givande 
blir en kommentar när den därutöver upprättar en historiskt och hermeneutiskt 
medveten dialog mellan dåtidens och nutidens teologer om de ämnen som tex-
ten aktualiserar. Det som utmärker sådana kommentarer i förhållande till an-
nan teologisk litteratur är meningsutbytet med tidigare teologer med utgångs-
punkt i en viss auktoritativ text. De tidigare nämnda uppgifterna att förklara 
och fördjupa samt att vid behov försvara, förbättra och förkasta är fortfarande 
rimliga för en kommentator, men även de sker inom ramen för den konversat-
ion som kommentaren består av. Detta påminner om Thomas Ekstrands syn 
på teologihistoria: ”att läsa texter från det förflutna i syfte att låta vår samtids 
teologiska frågor möta dessa texter” och ”att låta dessa historiska texter ställa 
sin samtids teologiska frågor till oss”.200 Kommentarpraxisen blir därmed en 
del av den kritiskt och konstruktivt arbetande teologin; dess primära syfte blir 
att med utgångspunkt i den nutida situationen åstadkomma ett ömsesidigt kri-
tiskt samtal om teologiska angelägenheter med historiska teologer utifrån de-
ras texter.201 För att uppnå ett sådant samtal behöver texterna förklaras, men 
kommentarens uppgift slutar inte där. Den bör även bidra till att samtidliggöra 
de historiska texterna och möjliggöra ett konstruktivt meningsutbyte om nu-
tida teologiska angelägenheter, om än med en historisk medvetenhet om de 

 
 
199 ”The most influential Catholic theologians of the present century, to whose thinking and 
research the Second Vatican Council was much indebted, were products of this revival of Tho-
mistic philosophy. Throughout the twentieth century, the Church has been served by a powerful 
array of thinkers formed in the school of the Angelic Doctor.” Johannes Paulus II, Fides et 
ratio, § 58. 
200 Ekstrand, ”Att tänka med det förflutna”, 87. 
201 Det sagda påminner delvis om David Tracys tal om teologins allmänna uppgift att utarbeta 
”ömsesidigt kritiska korrelationer” mellan tolkningar av traditionen och tolkningar av den nu-
tida situationen, men här handlar det specifikt om ömsesidigt kritiska konversationer mellan 
teologer från olika tider utifrån vissa gemensamma utgångspunkter. Tracy, ”Theological 
method”, 36, 56–59. 
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skilda intellektuella och kulturella förutsättningarna. Det senare inbegriper en 
medvetenhet hos kommentatorn inte bara om textens situations- och tradi-
tionsbundenhet utan även om sin egen. Sammantaget blir kommentaren som 
dialog och förhandling ett sätt att aktivt delta i en tradition som ett historiskt 
utsträckt meningsutbyte, för att återknyta till MacIntyre. 

Sådana kommentarer skulle kunna utformas på olika sätt, men ett alternativ 
som ligger nära till hands vore att kommentera texter genom artiklar eller ka-
pitel om specifika textavsnitt som publiceras självständigt eller sammanställs 
som en kommentar till hela den berörda texten. Man skulle kunna tänka sig 
akademiska antologier och konferenser där en viss text delas upp i specifika 
avsnitt utifrån de deltagande forskarnas specialisering för att sedan kommen-
teras. Sådana kommentarer i artikel- eller kapitelform vore inte bara givande 
i akademiska sammanhang där de kan bidra till fördjupad förståelse av tex-
terna, samtal om deras innehåll och tillfällen för teologiskt nytänkande; de 
vore även givande i undervisningssammanhang där historiska texter kan be-
höva samtidliggöras och kompletteras med kommentarer som lyfter fram nya 
teologiska frågor och beaktar teologins föränderliga historiska förutsättningar. 
Detta alternativ prövar jag själv i den andra delen av avhandlingen (kap. 4–6) 
där jag kommenterar utvalda avsnitt ur al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā.  

Trots alla invändningar mot den postklassiska kommentartraditionen me-
nar jag att det är fullt möjligt att utveckla nya typer av teologiska kommentarer 
som bibehåller den nära dialogen med tidigare teologer och deras texter, men 
samtidigt undviker de intellektuella och litterära begränsningar som den post-
klassiska kommentarlitteraturen innebar. Genom framför allt en större herme-
neutisk medvetenhet om teologin som pågående tolkningsprocess och en 
större historisk medvetenhet om teologins förutsättningar inom ramen för 
olika traditioner samt ett tydligare fokus på dialogen mellan dåtida och nutida 
teologer kan kommentaren bli relevant även utanför den teologiska grundut-
bildningen vid traditionella lärosäten. Hur en sådan kommentar kan utformas 
utforskar jag i kommentarkapitlen nedan, men innan dess ska jag introducera 
den teolog vars verk jag ska kommentera: Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī. 
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3. Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī 

Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī (d. 895/1490) har framför allt gått till historien 
som en inflytelserik sunnitisk teologi ur den ashʿaritiska skolan, berömd för 
sina teologiska manualer och kommentarer. Hans al-ʿAqīdat al-ṣughrā är tro-
ligtvis den mest kommenterade ashʿaritiska manualen någonsin.202 Samtidigt 
deltog al-Sanūsī i en nordafrikansk tradition där ashʿaritisk teologi (kalām) 
vävdes samman med junaydisk sufism (taṣawwuf).203 Medan teologin syftade 
till att fastställa och försvara den islamiska tron i offentliga sammanhang syf-
tade sufismen till att etiskt och andligt förverkliga tron på ett personligt plan. 
Även om al-Sanūsīs sufism är välkänd har den sällan beaktats i studier av hans 
teologi, varken i kommentartraditionen kring hans manualer eller i den idéhi-
storiska forskningen. Detta kapitel introducerar al-Sanūsīs liv och verk med 
fokus på hans särskilda syntes mellan ashʿarism och sufism, vilken är viktig 
för förståelsen av hans teologi och för möjligheten till en konstruktiv bearbet-
ning, såsom i avhandlingens senare kapitel (kap. 4–6). 

Kapitlet inleds med ett avsnitt (3.1) om betydelsen av historiska studier för 
teologin där jag hastigt återvänder till den katolska nyskolastikens kritiker för 
att sedan diskutera exempel från nutida islamisk teologi. Det visar hur 

 
 
202 Bruckmayr, ”Sharḥ/ḥāshiya phenomenon”, 29n4; Brockelmann, Geschichte, 2:250–251; 
Bencheneb, ”Sanūsī”. Se även Sobierojs genomgång av de bevarade manuskripten i Variance, 
236–256. 
203 ”Ashʿaritisk” refererar till den teologiska skola som utvecklades i Abū l-Ḥasan al-Ashʿarīs 
(d. 324/936) efterföljd och som kom att utgöra en av de dominerande teologiska trenderna inom 
den sunnitiska traditionen vid sidan av māturīdismen och ḥanbalismen. På al-Sanūsīs tid i Nord-
afrika var ashʿarismen den dominerande teologiska inriktningen. ”Junaydisk” refererar till al-
Junayd al-Baghdādī (d. 298/911) som senare kom att betraktas som den paradigmatiska repre-
sentanten för den ”nyktra” sufism (snarare än ”berusade” eller ”extatiska”) som betonade trons 
andliga och mystika dimensioner utan att motsäga de framväxande sunnitiska rätts- och teolo-
giskolorna. Föreställningen om al-Junayd som representant för ”nykter” sufism verkar ha växt 
fram under 400-/1000-talet. Se Mojaddedi, ”Getting drunk”. Termen refererar inte till en skol-
tillhörighet på samma sätt som ”mālikitisk” eller ”ashʿaritisk”, utan snarare till en bred sufisk 
tradition som utvecklades bland sunnitiska lärda inom ramen för de etablerade rätts- och teolo-
giskolorna, även om det naturligtvis fanns meningsskiljaktigheter bland de lärda om specifika 
uttryck för denna sufism. Beskrivningen av al-Sanūsīs sufism som ”junaydisk” avser att han 
deltog i den sufiska tradition – bestående av en rad olika ordnar (ṭuruq, sg. tarīqa) – som be-
traktade al-Junayd som sin föregångare. Det är värt att notera att al-Sanūsīs sufiska initiations-
kedja (silsila) går tillbaka till al-Junayd via bland andra Abū Madyan (d. 594/1198), Abū Bakr 
b. al-ʿArabī (d. 543/1148), Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505/1111), Abū l-Maʿālī al-Juwaynī (d. 
478/1085) och Abū Ṭālib al-Makkī (d. 386/996). Al-Mallālī, Mawāhib, 77–78. Även Spevack 
beskriver al-Sanūsī som ”junaydisk sufi” i Archetypal scholar, 68. 
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historiska perspektiv på teologins utveckling, inom ramen för specifika tradi-
tioner, kan bidra till uppgörelsen med den ahistoriska och abstrakta universal-
ism som har kommit att dominera kalām-teologin. Det förklarar även kapitlets 
syfte med att lokalisera al-Sanūsīs teologi till den ashʿaritisk-sufiska tradi-
tionen i 800-/1400-talets Nordafrika. De följande avsnitten (3.2–3.5) introdu-
cerar ashʿarismen och sufismen i generella termer för att sedan diskutera hur 
al-Sanūsīs särskilda syntes mellan dem uttrycks i hans viktigaste teologiska 
verk. Avslutningsvis (3.6) reflekterar jag över al-Sanūsīs teologi i förhållande 
till de föregående kapitlens diskussioner om MacIntyres traditionsbegrepp och 
om postklassisk skolasticism.  

3.1 Teologi och historia 
När katolska teologer under första halvan av 1900-talet började utmana ny-
skolastikens dominans var det flera som lyfte fram behovet av historiska stu-
dier inom teologin. Detta innebar en uppgörelse med nyskolastikens ahisto-
riska studium av framför allt Thomas av Aquinos teologi utan hänvisning till 
den kontext vari denna teologi ursprungligen utvecklades och formulerades. 
In på 1960-talet undervisades Summa theologiae vid katolska seminarier ge-
nom att kommenteras, rad för rad, med hänvisning till senare kommentatorer 
som Thomas Cajetanus (1469–1534), men utan närmare studium av källorna 
till Thomas av Aquinos teologi, varken i patristisk eller annan litteratur. Inte 
heller lades någon särskild vikt vid andra kontextuella aspekter av Thomas 
teologi, såsom dess formulering utifrån ett visst andligt och etiskt leverne. Ny-
skolastikerna betraktade thomismen som ett slutgiltigt och oföränderligt sy-
stem, vilket gjorde att det inte fanns något större behov av historiska perspek-
tiv inom teologin och filosofin. Sådana perspektiv ansågs relativisera teolo-
gins historieöverskridande sanningsanspråk.204 En pionjär för den mer histo-
riskt inriktade thomistiska teologin under 1900-talet var Marie-Dominique 
Chenu (1895–1990).205 Han genomgick sju års nyskolastisk utbildning vid 
Angelicum i Rom och färdigställde sin doktorsavhandling 1920 under hand-
ledning av Réginald Garrigou-Lagrange (1877–1964), men avvek under 1930-
talet från den dominerande nyskolastiken genom sin historiska läsning av Tho-
mas av Aquino. Chenus motståndare kritiserade honom för att underminera 
teologins absoluta och universella sanningsanspråk, men Chenu menade tvär-
tom att det historisk-kontextuella perspektivet behövdes för att fördjupa inte 

 
 
204 Kerr, Twentieth-century Catholic theologians, 1–33. 
205 Se t.ex. Chenus Introduction à l’étude de saint Thomas d’Aquin (1950) och Saint Thomas 
d’Aquin et la théologie (1959) som både finns översatta till engelska: Toward understanding 
Saint Thomas och Aquinas and his role in theology. Även hans Le Saulchoir (1937) bör nämnas. 
Se Kerr, Twentieth-century Catholic theologians, 17–33; Orylski, Moderna franska teologer, 
62–69. 
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bara förståelsen av teologins utveckling, utan även dess förankring i ett vidare 
andligt sammanhang av tillbedjan och kontemplation. Han vände sig mot ten-
densen att skilja teologi från andlighet; ett teologiskt system, menade Chenu, 
är ett uttryck för en viss andlighet – en viss erfarenhet av tron som uttrycks 
och bearbetas med hjälp av förnuftet.206 Han avsåg inte att förpassa den 
thomistiska teologin till historien, utan tvärtom att återaktualisera dess rele-
vans med hänvisning till dess ursprungliga sammanhang, däribland domini-
kanerorden, universitetet i Paris, dåtidens akademiska institutioner och litte-
rära konventioner samt inflytandet från bland andra Aristoteles och Augusti-
nus. Som Fergus Kerr uttrycker det: 

Chenu’s was the first major effort to highlight the dramatic history, so to speak, 
within which Aquinas’s work could disclose its riches. The Summa Theologiae 
could no longer be treated, credibly, as a self-standing system transcending all 
history and time. On the contrary, like any classic, we may say, it is precisely 
as belonging to the setting in which it is composed that it continues to disclose 
how permanently vital and valuable it is. We need not fear that, the deeper we 
get into the genesis and composition of a text, the more slippery will be the 
slope to relativism – just the opposite. ”The truth is no less true for being in-
scribed in time.”207 

Chenus historiska förhållningssätt har haft ett betydande inflytande på katolsk 
teologi under den senare halvan av 1900-talet som del av uppgörelsen med 
nyskolastiken. Syftet med att nämna Chenu i detta sammanhang är inte att 
åberopa hans specifika tolkningar av Thomas av Aquino, utan att illustrera 
betydelsen av historisk-kontextuella studier för teologisk förnyelse. Den nu-
tida kalām-teologin i ashʿaritiska och māturīdiska sammanhang styrs fortfa-
rande av arvet från den postklassiska perioden på ett sätt som påminner om 
nyskolastiken under 1900-talets början.208 Vid många traditionella lärosäten 
undervisas ashʿaritisk och māturīdisk teologi utan referens till de kontexter 
vari dessa traditioner har utvecklats. Detsamma gäller kommentarer till teolo-
giska manualer. Själv studerade jag al-Sanūsīs manualer och kommentarer 
utan att lägga någon större vikt vid vem al-Sanūsī var och hur hans teologi 
hade utvecklats inom ramen för en nordafrikansk ashʿaritisk-sufisk tradition. 
Det var först när jag kom över Muḥammad b. ʿ Umar al-Mallālīs (fl. 897/1492) 
biografi – eller snarare hagiografi – över sin läromästare, al-Mawāhib al-
qudsiyya fī l-manāqib al-sanūsiyya (”De heliga gåvorna: Om de sanusidiska 
dygderna”), som jag började förstå varifrån al-Sanūsī formulerade sin teologi. 

Situationen ser annorlunda ut i akademiska sammanhang; det råder ingen 
brist på personer som bedriver historisk forskning på islamisk teologi. Där-
emot är det förhållandevis ovanligt att sådan historisk forskning bedrivs som 

 
 
206 Kerr, Twentieth-century Catholic theologians, 21–25. 
207 Kerr, Twentieth-century Catholic theologians, 28. Citat från Chenu, Introduction, 6. 
208 Se kap. 2. 



 

 74 

en del av den konstruktiva teologin. Fazlur Rahman var det mest framträdande 
undantaget under 1900-talet. Sedan hans tid har enstaka personer utfört lik-
nande historisk-teologiska projekt, men de förblir få, särskilt om man jämför 
med akademisk kristen teologi. För många muslimer har idéhistorisk forsk-
ning varit ett sätt att nästan bedriva konstruktiv teologi utan att på allvar be-
höva utmana den deskriptiva islamologins hegemoni. Därför är det historiska 
studiet av islamisk teologi förhållandevis väl utvecklat. Detta studium kan bi-
dra till att frigöra det teologiska samtalet från de former som standardiserades 
under den postklassiska perioden och som än idag präglar de större deltradi-
tionerna. Det historiska perspektivet minskar nämligen inte traditionernas re-
levans; det tydliggör tvärtom deras karaktär av historiskt utsträckta menings-
utbyten i vilka nutida teologer själva kan och bör delta. 

Ett exempel på en konstruktiv teologi på historiska grunder är Ramon Har-
veys ”nymāturīdiska” etik i The Qur’an and the just society (2018) och 
”nymāturīdiska” teologi i Transcendent God, rational world (2021). Harvey 
kringgår den senare māturīdiska traditionen och dess alltmer ashʿarifierade te-
ologi till förmån för al-Māturīdī själv. Genom historisk-kontextuella studier 
av Kitāb al-tawḥīd (”Boken om Guds enhet”) och Taʾwīlāt ahl al-sunna 
(”Sunniternas tolkningar”) visar Harvey dels att al-Māturīdī erbjuder alterna-
tiv till såväl ashʿarism som senare former av māturīdism och dels att dessa 
alternativ öppnar upp för teologisk förnyelse inifrån den sunnitiska tradi-
tionen. Detta tillvägagångssätt ligger till grund för hans formulering av en 
nymāturīdisk teologi i dialog med nutida filosofi och teologi. Harvey betraktar 
sina verk som en del av den vidare diskussionen om teologisk förnyelse, kalām 
jadīd, men framhåller i macintyreska termer att förnyelsearbetet måste ske 
inom ramen för en viss tradition – i hans fall māturīdismen.209 Till skillnad 
från många andra försök till traditionsförankrad förnyelse leder Harveys 
nymāturīdism till substantiell förändring: hans koraniska naturrätt utifrån al-
Māturīdīs förståelse av Guds visdom, till exempel, utmanar den dominerande 
teorin om gudomlig befallning och lägger teoretisk grund för en potentiellt 
omfattande rättslig nytolkning i samhälleliga frågor.210 Harveys monografier 
illustrerar betydelsen av historiska studier för teologisk förnyelse.211 

I denna avhandling har jag valt al-Sanūsīs manualer och kommentarer som 
utgångspunkt för min diskussion om teologisk kommentarlitteratur. Det histo-
riska perspektivet på al-Sanūsīs teologi, inklusive hans syntes mellan 
ashʿarism och sufism, bidrar framför allt till förståelsen av den tradition och 
de förutsättningar utifrån vilka han formulerade sin teologi. I kombination 
med ett macintyreskt traditionsperspektiv öppnar det även upp traditionen för 
revidering genom att påvisa att teologin var och förblir en pågående 

 
 
209 Harvey, Qur’an and the just society, 194; Harvey, Transcendent God, 49–55. 
210 Harvey, Qur’an and the just society, 191–194. 
211 Ett annat relevant exempel är Chowdhury, Islamic theology. 
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tolkningsprocess, trots de postklassiska ashʿariternas retorik om otvivelaktiga 
läror och ovedersägliga argument. De följande avsnitten lägger på så sätt grun-
den för de senare kommentarkapitlen (kap. 4–6).  

3.2 Ashʿarism och sufism 
Al-Sanūsī var en av de mest inflytelserika ashʿaritiska teologerna under den 
senare postklassiska perioden (900–1300/1500–1900). Hans teologiska manu-
aler och kommentarer undervisades vid sunnitiska lärosäten världen över.212 
Vissa historiker har noterat betydelsen av al-Sanūsis sufism, 213 till och med 
antytt en ashʿaritisk-sufisk syntes,214 men sufismens betydelse för att förstå 
hans formulering av ashʿaritisk teologi har till stor del förbisetts. Det gäller 
även den senare kommentarlitteraturen: kommentatorerna kände till al-
Sanūsīs sufism – de flesta företrädde själva en liknande syntes – men likväl 
hamnade de sufiska dimensionerna av hans verk i skymundan. Den främsta 
anledningen är den postklassiska arbetsfördelningen: teologin behandlar så-
dant som berör trons kognitiva och propositionella dimensioner, framför allt 
lärosatser och argument, medan sufismen behandlar sådant som berör trons 
etiska och andliga dimensioner.215 Utifrån denna fördelning behandlades al-
Sanūsīs verk med rätta som teologiska texter, vilket innebar att de sufiska di-
mensionerna till stor del förbisågs. För postklassiska kommentatorer var det 
självklart att sufismen kompletterade teologin, men så är det inte längre i da-
gens ”postpostklassiska” sammanhang. Det är ytterligare ett skäl att kontex-
tualisera al-Sanūsīs teologi med betoning på hans ashʿaritisk-sufiska syntes. 

Al-Sanūsī föddes troligtvis omkring 838–839/1435–1436 och spenderade 
större delen av sitt liv i hemstaden Tlemcen (som ligger i dagens nordvästra 
Algeriet) där han sedermera dog och begravdes 895/1490.216 Han memorerade 
Koranen som ung under sin fars ledning och studerade de islamiska lärorna 
under olika lärare i Tlemcen. De enda dokumenterade resorna som han tog sig 
för var till Alger och Oran. Han studerade bland annat under de sufiska läro-
mästarna ʿAbd al-Raḥmān al-Thaʿālabī (d. 875/1470) och Ibrāhīm al-Tāzī (d. 
866/1462).217 Al-Sanūsī berömmelse spreds redan under hans livstid. Han 

 
 
212 Spevack, Archetypal scholar, 68–69; Spevack, ”Continuing conversations”. 
213 Būnābī, ”al-Taṣawwuf al-ʿirfānī”; Belhadj, ”Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī”; al-Būsklāwī, 
”Baʿḍ simāt”, 24. 
214 Serrano Ruano, ”Later Ashʿarism”, 525. 
215 Ett antal kapitel som utforskar förhållandet mellan teologi och sufism finns i Shihadeh (red.), 
Sufism and theology. 
216 Det råder viss osäkerhet om al-Sanūsīs födelsedatum, men al-Mallālī rapporterar att han var 
56 eller 57 när han dog, vilket skulle innebära att han föddes omkring 838–839/1435–1436. Al-
Mallālī, Mawāhib, 372; Kenny, Muslim theology, 11–12, 25; Olson, Creed, belief, and the com-
mon folk, 72. 
217 Kenny, Muslim theology, 18, 23–24. 
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författade flera verk inom olika discipliner såsom hadith, koranexegetik, rätts-
lära, logik, grammatik, medicin och astronomi, men hans huvudsakliga pro-
duktion skedde inom teologins område. Han är mest berömd för sina teolo-
giska manualer på olika nivåer och sina egna kommentarer till dem, men han 
författade även andra teologiska verk.218 

Som teolog föredrog al-Sanūsī den tidiga ashʿarismen som företräddes av 
Abū l-Ḥasan al-Ashʿarī (d. 324/935), Abū Bakr al-Bāqillānī (d. 403/1013) och 
Abū l-Maʿālī al-Juwaynī (d. 478/1085) framför den senare rāzifierade 
ashʿarismen i Fakhr al-Dīn al-Rāzīs (d. 606/1210) efterföljd.219 Den stora skill-
naden mellan tidiga och senare ashʿariter är inflytandet från Ibn Sīnās (d. 
427/1037) filosofi. Det märks redan hos al-Juwaynī, men det blir mer påtagligt 
från och med al-Ghazālī (d. 505/1111) och framför allt al-Rāzī. I inledningen 
av sin kommentar till al-ʿAqīdat al-ṣughrā avråder al-Sanūsī nybörjare från 
att studera verk av senare ashʿariter som al-Rāzī och Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī 
(d. 685/1286), vilka han menade hade påverkats för mycket av de avicenniska 
filosofernas diskurs.220 Det uttrycks även i al-Sanūsīs exkludering av det som 
brukar benämnas daqīq al-kalām – inledande utredningar om metafysik och 
naturfilosofi – för att enbart fokusera på jalīl al-kalām – teologins huvudäm-
nen som berör Gud (ilāhiyyāt), profeterna (nabawiyyāt) och sådant som ute-
slutande bygger på uppenbarelsen (samʿiyyāt), framför allt eskatologi.221 Al-
Sanūsī har utan tvekan influerats av den senare postavicenniska och postrāzi-
anska ashʿarismen, vilket märks i betoningen på ”demonstrativa bevis” 
(barāhīn) i form av aristoteliska syllogismer och i hänvisningen till de tre mo-
daliteterna för rationella utsagor: nödvändighet (wujūb), omöjlighet (istiḥāla) 
och möjlighet (jawāz). Arabiskans burhān (pl. barāhīn) motsvaras av grekis-
kans apodeixis och betecknar inom teologin och filosofin en slutledning från 
definitiva premisser som leder till säker kunskap. Trots dessa influenser för-
sökte al-Sanūsī återvända till en delvis annorlunda teologisk tradition än 
många senare ashʿariter: en tidig ashʿarism i stil med al-Juwaynī snarare än en 
senare ashʿarism i stil med al-Rāzī. 

Ashʿarismen nådde Nordafrika redan under 300-/900-talet och fick gradvis 
större inflytande i regionen. I samband med almohadernas styre på 500-/1100-
talet och 600-/1200-talet befästes ashʿarismens ställning som den domine-
rande teologiska skolan i Nordafrika. En särskilt betydelsefull text i regionen 
var al-Juwaynīs al-Irshād ilā l-qawāṭiʿ min al-adilla (”Vägledningen till de 
definitiva bevisen”) till vilken flera kommentarer författades.222 Under 600-
/1200-talet spreds den avicenniskt influerade teologin bland nordafrikanska 

 
 
218 Se avsnitt 3.3–3.5 nedan. 
219 Būsklāwī, ”Baʿḍ simāt”; Būqalī, Athār al-fikr al-falsafī, 100–106; Olson, ”Beyond the 
Avicennian turn”, 104–105. 
220 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 137–138. 
221 Olson, ”Beyond the Avicennian turn”, 115–120.  
222 Aḥnāna, Taṭawwur, 185–196. 



 

 77 

ashʿariter, inte minst genom al-Rāzīs verk.223 Ett exempel på sådan nordafri-
kansk ashʿarism är Ibn ʿArafas (d. 803/1401) al-Mukhtaṣar al-kalāmī (”Den 
teologiska handboken”) som han själv beskriver som ”strukturerad enligt [al-
Bayḍāwīs] Ṭawāliʿ al-anwār” – enligt al-Sanūsī ett typexempel på ashʿaritiska 
verk som har ”proppats fulla med avicennisk filosofi”.224 Al-Sanūsī var väl 
medveten om både den juwayniska och den rāzianska trenden, men föredrog 
den förra.225 Al-Sanūsī kritiserar vissa senare ashʿariter för att ägna allt för 
stort utrymme i sina verk åt heretiska idéer från avicennisk filosofi, dolda 
bakom en invecklad och vilseledande terminologi. Det bör dock förstås i för-
hållande till al-Sanūsīs ambition att författa teologiska verk på olika nivåer; 
han verkar främst ha motsatt sig sådana filosofiska diskussioner på nybörjar-
nivå. Samtidigt reflekterar hans exklusiva fokus på teologisk jalīl al-kalām ett 
avståndstagande från den senare ashʿarismens upptagenhet med filosofisk 
daqīq al-kalām. Al-Sanūsī verkar ha betraktat den juwayniska ashʿarismen 
som inriktad på teologins huvuduppgift – att definiera och försvara trons in-
nehåll samt ange skäl som leder till personlig övertygelse – och den rāzianska 
ashʿarismen som en supplementär sysselsättning för avancerade studenter.226 
Det reflekterar inte bara teoretiska avvägningar hos al-Sanūsī, utan även prak-
tiska. Al-Sanūsī strävade efter att återställa teologins, enligt honom, verkliga 
uppgift: att vägleda människor i deras relation till Gud. Därför kan al-Sanūsīs 
teologiska projekt betraktas som ett försök till teologisk förnyelse utifrån ett 
etiskt imperativ snarare än ett spekulativt sådant. 

Föreställningen om al-Sanūsī som teologins förnyare (mujaddid) i 800-
/1400-talets Nordafrika återfinns redan hos Ibn ʿAskar al-Shafshāwunī (d. 
986/1578). Han beskriver al-Sanūsī som ”den som förnyade religionen åt detta 
samfund mot slutet av [det nionde/femtonde] århundradet” – en referens till 
den berömda hadithen: ”I början/slutet av varje sekel sänder Gud någon/några 
till detta samfund som förnyar deras religion åt dem.”227 Även nutida forskare 

 
 
223 Thiele, ”Ashʿarism in the Ḥafṣid era” 317–330; Olson, ”Beyond the Avicennian turn”, 111–
112. 
224 Ibn ʿArafa, Mukhtaṣar, 74; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 137. 
225 Al-Sanūsīs Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā och Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā innehåller många re-
ferenser till senare ashʿariter som al-Rāzī, al-Bayḍāwī och al-Taftāzānī. Al-Mallālī nämner i sin 
biografi över al-Sanūsī att denne författade en kommentar till ʿAḍud al-Dīn al-Ījīs Jawāhir al-
ʿulūm (”Lärornas essenser”), även känd som Jawāhir al-kalām (”Teologins essenser”). Al-
Mallālī såg aldrig kommentaren själv, men fann en beskrivning av den bland de skrifter som 
al-Sanūsī efterlämnade vid sin död. Han beskriver al-Ījīs Jawāhir al-kalām som ett teologiskt 
verk ”enligt filosofernas metod (ʿalā ṭarīq al-ḥukamāʾ)”. Al-Mallālī, Mawāhib, 367–368. 
226 Olson, ”Beyond the Avicennian turn”, 114–115. 
227 Abū Dāwūd, Sunan, 6:349 (nr 4291). Formuleringen ʿalā raʾs kulli miʾat ʿām i hadithen kan 
beteckna både början och slutet av varje sekel. Ordet man kan beteckna både ”någon” och 
”några” eftersom det används för både män och kvinnor i singular och plural. Enligt al-Munāwī 
innebär förnyelse (tajdīd) att ge nytt liv åt ”de rättsliga normer som har förfallit, de profetiska 
sedvänjor vars landmärken har försvunnit och de såväl inre som yttre religiösa läror som har 
hamnat i skymundan”. Därmed förklaras tajdīd i termer av att återställa den profetiska tradi-
tionens ursprungliga aktualitet i förhållande till rådande omständigheter. Al-Munāwī jämför 
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har noterat al-Sanūsīs ambition att förnya teologin genom att återuppväcka 
den preavicenniska ashʿarismen, tillbakavisa olika former av imitativ tro 
(taqlīd) och tillgängliggöra grundläggande ashʿaritisk teologi för allmän-
heten.228 Enligt Nuh Keller bygger islamisk teologi på ett etiskt snarare än spe-
kulativt imperativ; dess syfte är att vägleda människan i hennes relation till 
Gud genom att (1) definiera trons innehåll, (2) visa att det är möjligt för för-
nuftet att acceptera detta och (3) presentera skäl för personlig övertygelse.229 
Denna syn på teologins uppgift stämmer överens med al-Sanūsīs. Han kritise-
rade senare ashʿaritiska teologer som, enligt honom, hängav sig åt filosofisk 
spekulation utan skönjbar praktisk relevans för människans tro och relation 
till Gud. Samtidigt försvarade han kalām-teologin mot de som avfärdade den 
som en apologetisk verksamhet som för länge sedan hade spelat ut sin roll. 
Medan en del andra teologer, däribland al-Ghazālī, menade att man inte borde 
utsätta massorna för kalām, menade al-Sanūsī tvärtom att alla muslimer, oav-
sett bakgrund, har ett behov av kalām för att definiera trons innehåll, påvisa 
dess förnuftighet och framföra skäl för personlig övertygelse.230 För att uppnå 
detta återvände han till de tidiga ashʿariterna, särskilt al-Juwaynī, och presen-
terade en systematiserad version av deras teologi i manual- och kommentar-
form, om än påverkad av senare nordafrikansk ashʿarism. Al-Sanūsīs manua-
ler och kommentarer utgör en sammanhängande teologisk läroplan, från 
grundläggande till avancerad nivå, formulerad i syfte att tillgängliggöra den, 
enligt honom, ursprungliga ashʿaritiska teologin. 

Denna syn på teologins syfte innebar, för al-Sanūsī, även en nära relation 
till sufismen. Al-Sanūsī studerade al-Juwaynīs Irshād ilā l-qawāṭiʿ min al-
adilla under en annan ashʿaritisk-sufisk teolog i Tlemcen, Abū l-Qāsim al-
Kinbāshī.231 Būnābī noterar att det kan ha bidragit till al-Sanūsīs syn på teolo-
gins rationella kunskap (maʿrifa ʿaqliyya) som en nödvändig grund och för-
beredelse för den djupare, erfarenhetsmässiga kunskap (maʿrifa dhawqiyya) 

 
 
förnyarnas roll i den islamiska traditionen med israeliternas profeter som kom, en efter en, för 
att påminna israeliterna om förbundet med Gud. Al-Munāwī, Fayḍ al-Qadīr, 1:14. Även om 
olika islamiska inriktningar genom historien har haft olika syn på tajdīd har de varit överens 
om syftet att återställa den profetiska traditionen genom att återställa dess aktualitet i samtiden. 
Historiskt sett har tajdīd främst betecknat intellektuell förnyelse och epitetet mujaddid användes 
vanligtvis som en tillbakablickande hedersbenämning på särskilt framstående lärda – med vissa 
undantag såsom al-Suyūṭī (d. 911/1505) som lanserade sig själv som sin tids mujaddid. Det är 
framför allt i modern tid som tajdīd har kommit att fungera som rubrik för såväl intellektuell 
och andlig som politisk och samhällelig förnyelse, vilket om inte annat visar på begreppets 
skiftande användning i olika kontexter, även om samtliga användningar utgår från en övergri-
pande diskurs med vissa gemensamma teman och uttryck. Se Landau-Tasseron, ”Cyklical re-
form”; Algar, ”Centennial renewer”; Hernandez, Legal thought, 101–136.  
228 Būsklāwī, ”Baʿḍ simāt”, 4–7. 
229 Keller, ”Kalam and Islam”. 
230 För al-Ghazālīs ståndpunkt, se t.ex. Iljām al-ʿawāmm ʿan ʿilm al-kalām.  
231 Al-Mallālī, Mawāhib, 70–71; Ibn Maryam, Bustān, 238; al-Tinbuktī, Nayl al-ibtihāj, 564; 
Kenny, Muslim theology, 22. 
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som uppstår i den personliga relationen till Gud.232 Något liknande kan sägas 
om de mer berömda sufiska läromästare under vilka al-Sanūsī studerade andra 
ämnen: al-Ḥasan Abarkān (d. 857/1453), Ibrāhīm al-Tāzī och ʿAbd al-
Raḥmān al-Thaʿālabī.233 Det är tydligt att al-Sanūsī deltog i en redan etablerad 
ashʿaritisk-sufisk tradition genom att ytterligare systematisera dess teologi i 
manual- och kommentarform. En tidigare pionjär inom denna nordafrikanska 
tradition av ashʿaritisk kalām och junaydisk taṣawwuf var Abū Madyan 
Shuʿayb b. al-Ḥusayn (d. 594/1198) som kom från Cantillana i Andalusien, 
men som höll till i Nordafrika och sedermera dog i närheten av Tlemcen, där 
hans grav har förblivit ett berömt besöksmål. Abū Madyans efterlämnade 
skrifter reflekterar liknande ashʿaritisk-sufiska perspektiv, även om de foku-
serar på sufism snarare än teologi.234 Al-Sanūsīs sufiska initiationskedja (sil-
sila) sträcker sig tillbaka, via Ibrāhīm al-Tāzī och andra läromästare, till Abū 
Madyan.235 Den mest kände företrädaren för nordafrikansk ashʿarism och suf-
ism på al-Sanūsīs tid, möjligtvis med undantag av honom själv, var Aḥmad 
Zarrūq (d. 899/1493). Han studerade under al-Sanūsī och beskrev honom se-
nare som ”vår läromästare” (shaykhunā).236 Medan Aḥmad Zarrūq främst blev 
ihågkommen för sin sufism, blev al-Sanūsī främst ihågkommen för sin teologi. 

Al-Sanūsīs verk, liksom al-Mallālīs biografi över honom, vittnar om att han 
betraktade teologin dels som en förutsättning för sufismen och dels som ett 
första steg på vägen mot en fördjupad personlig relation till Gud. Teologin 
tillhandahåller, enligt al-Sanūsī, ett ramverk av rationell och revelationell kun-
skap om Gud som förbereder och reglerar den sufiska strävan, genom ständig 
åminnelse av Gud (dhikr) och andlig disciplinering (mujāhada), efter erfaren-
hetsmässig kunskap – efter, som det heter i Gabrielhadithen, ”att tillbe Gud 
som om du kunde se honom; för även om du inte ser honom, ser han sanner-
ligen dig”.237 Man kan säga att teologin, för al-Sanūsī, bidrar med kunskap om 
Gud i tredje person (”han”) samtidigt som den förbereder för kunskapen om, 
och framför allt relationen till, Gud i andra person (”du”).238 Det är inte 

 
 
232 Būnābī, ”al-Taṣawwuf al-ʿirfānī”, 326. 
233 Al-Tinbuktī, Nayl al-ibtihāj, 564; Kenny, Muslim theology, 21–24. 
234 Se Cornells sammanställning av Abū Madyan’s skrifter i The way of Abū Madyan, 48–115. 
Den inkluderar en troslära, kallad al-ʿAqīdat al-mubāraka (”Den välsignade trosläran”), som 
påminner om den almohadiske ledaren Ibn Tūmarts (d. 524/1130) troslära, al-Murshida (”Väg-
ledningen”). Al-Sanūsī sägs ha skrivit en kommentar till den senare, men Olson noterar att det 
är osäkert om al-Sanūsī verkligen författade en sådan kommentar: ”[W]hile there are several 
extant manuscripts of such a text indicating attribution to al-Sanūsī, other copies of that same 
text are attributed to a different person, making their authorship uncertain.” Olson, ”Beyond the 
Avicennian turn”, 108fn21. Se även Kenny, Muslim theology, 44–45. 
235 Al-Mallālī, Mawāhib, 77–78. 
236 Zarrūq, Ightinām al-fawāʾid, 185. Se även Serrano Ruano, ”Later Ashʿarism”, 528; Kenny, 
Muslim theology, 29. 
237 Muslim, Ṣaḥīḥ, 23–24 (nr 8). 
238 För distinktionen mellan ”jag–det-relationer” och ”jag–du-relationer”, se Martin Bubers 
klassiker Jag och du. Likt andra sufiska lärda talar al-Sanūsī om den djupare erfarenheten av 
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förvånande med tanke på al-Sanūsīs bakgrund: han var en karakteristisk sun-
nitisk teolog från den postklassiska perioden som företrädde en av de fyra 
rättsskolorna (den mālikitiska), en av de två teologiskolorna (den ashʿaritiska) 
och en andlig praxis utifrån sufismen. Enligt den tidigare nämnda Gabriel-
hadithen sade profeten Muhammed att religionen består av tre dimensioner: 
islam (”underkastelse”), īmān (”tro”) och iḥsān (”dygd”). Många sunniter be-
traktade, likt al-Sanūsī, rättsläran som läran om islām, teologin som läran om 
īmān och sufismen som läran om iḥsān – teoretiskt åtskilda, men praktiskt 
förenade.239 

Sufismen kan beskrivas som islamisk dygdetik – med olika grader av 
mystik – som betonar människans personliga relation till Gud. Klassiska och 
postklassiska lärda framställer ofta sufismen i termer av själslig rening 
(tazkiyat al-nafs) och förvärv av dygder (akhlāq maḥmūda) för att närma sig 
Gud. I relation till detta betonar man lärjungeskapet under en andlig läromäs-
tare, vanligtvis benämnd shaykh i nordafrikansk kontext, med de första mus-
limernas relation till profeten Muhammed som förebild. En av de mest be-
römda definitionerna kommer från al-Sanūsīs elev, Aḥmad Zarrūq: ”Sufismen 
har definierats och förklarats på närmare tvåtusen olika sätt, men samtliga de-
finitioner kretsar kring en och samma sak: att uppriktigt rikta sig till Gud (ṣidq 
al-tawajjuh ilā allāh).”240 Om teologin, för postklassiska sunniter som al-
Sanūsī, stod för läran om tron utifrån förnufts- och uppenbarelsemässiga re-
sonemang, stod sufismen för läran om trons etiska, andliga och erfarenhets-
mässiga fördjupning. Al-Sanūsīs teologiska manualer författades, undervisa-
des och spreds i sammanhang där man gemensamt, utifrån de sufiska lärorna, 
strävade efter att omsätta teologin i ṣidq al-tawajjuh ilā allāh. 

 
 
Guds närvaro i termer av fanāʾ (”utplåning”) och baqāʾ (”fortvaro”): det förra avser erfaren-
heten av Gud utan att erfara hans skapelse, inte ens sig själv, medan det senare avser erfaren-
heten av Gud genom att också erfara hans skapelse. Även detta förblir en jag–du-relation eller 
snarare en du–jag-relation. Vanligtvis betraktas fanāʾ som ett förstadium till baqāʾ. Det senare 
innebär att man ”återvänder” till skapelsen, efter den mystika enhetsupplevelsen, med personlig 
insikt om att skapelsen egentligen inte är något annat än Guds handlingar som reflekterar hans 
fullkomliga essens och attribut. Särskilt i den ”nyktra” junaydiska sufismen har baqaʾ betraktats 
som ett mer fullkomligt tillstånd än fanāʾ. Se t.ex. Wilcox, ”Dual mystical concepts”; Karamus-
tafa, Sufism, 16–18. I sin kommentar till Guds namn förklarar al-Sanūsī människans förhåll-
ningssätt till namnet Allāh: ”Detta namn betecknar Guds essens, attribut och handlingar; om 
man är medveten om Guds fullkomlighet och unikhet i dessa tre avseenden försvinner alla andra 
essenser, attribut och handlingar från ens hjärta [så att man inte är medveten om något annat än 
Gud]. Därför är Allāh det högsta namnet – unikt och allomfattande – och [upprepningen av det 
är] den åminnelse (dhikr) som utmärker de som har erfarit fanāʾ och baqāʾ.” Al-Sanūsī, Sharḥ 
al-asmāʾ al-ḥusnā, 26–27.  
239 Se t.ex. Spevack, Archetypal scholar, 37–48. 
240 Aḥmad Zarruq, Qawāʿid al-taṣawwuf, 24. 
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3.3 Troslärorna och deras kommentarer 
Al-Sanūsīs mest berömda verk är hans fyra teologiska manualer eller trosläror 
(ʿaqāʾid) till vilka han författade sina egna kommentarer. Det längsta verket 
är al-ʿAqīdat al-kubrā (”Den stora trosläran”) med dess medföljande kom-
mentar.241 Det var al-Sanūsīs första teologiska verk. Därefter följde al-ʿAqīdat 
al-wusṭā (”Den mellersta trosläran”) med dess medföljande kommentar, vil-
ken han, enligt egen utsago, författade på grund av att ”vissa uppfattade den 
[stora trosläran] som alltför lång och dess kommentar som alltför avance-
rad”.242 Dessa två manualer, inklusive deras kommentarer, förutsätter jämfö-
relsevis mer förkunskaper än den tredje och den fjärde: al-ʿAqīdat al-ṣughrā 
(”Den lilla trosläran”), även kallad Umm al-barāhīn (”De fundamentala bevi-
sen”), och Ṣughrā al-ṣughrā (”Den mindre trosläran”).243 Åtminstone al-
ʿAqīdat al-ṣughrā verkar dock ha författats för mer eller mindre dedikerade 
teologistudenter, om än nybörjare, snarare än för folk i allmänhet.244 Även en 
femte ännu kortare manual, utan medföljande kommentar, tillskrivs al-Sanūsī, 
men det är oklart om han själv författade den.245 Utöver dessa manualer och 
kommentarer författade han även en introduktion till teologin, al-Muqaddimāt 
(”Inledningarna”), med en medföljande kommentar, vilken förklarar de be-
grepp som används i manualerna, särskilt i al-ʿAqīdat al-ṣughrā.246 Al-Mallālī 
nämner att al-ʿAqīdat al-kubrā författades först och att Ṣughrā al-ṣughrā och 
al-Muqaddimāt författades efter al-ʿAqīdat al-ṣughrā. Därutöver nämner al-
Sanūsī själv att al-ʿAqīdat al-wusṭā författades efter al-ʿAqīdat al-kubrā. En-
ligt Kenny författades manualerna och kommentarerna troligtvis i fallande 
ordning, från den längsta till den kortaste, följt av al-Muqaddimāt.247 

Samtliga manualer har samma tvådelade struktur: en sektion om det som är 
nödvändigt, omöjligt och möjligt beträffande Gud, inklusive argumenten för 
detta, och en annan sektion om det som är nödvändigt, omöjligt och möjligt 

 
 
241 Al-Sanūsī verkar ha baserat al-ʿAqīdat al-kubrā, vilken han även kallade ʿAqīdat ahl al-
tawḥīd (”Monoteisternas troslära”), på en liknande troslära av Ibn Marzūq al-Ḥafīd (d. 
842/1439) med titeln ʿ Aqīdat ahl al-tawḥīd al-mukhrija min ẓulumat al-taqlīd (”Monoteisternas 
troslära som befriar en från imitationens mörker”). Kenny, Muslim theology, 36. 
242 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 123. 
243 Al-ʿAqīdat al-ṣughrā benämns ibland även al-ʿAqīdat al-sanūsīyya eller bara al-Sanūsiyya 
(”Den sanusidiska trosläran”). Den alternativa titeln Umm al-barāhīn, som blev populär efter 
al-Sanūsīs död, kan även översättas som ”Bevisens fundament” eller ”Bevisens moder”. Se al-
Sharfāwīs introduktion till al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 65. 
244 Olson, Creed, belief, and the common folk, 90–100; Olson, ”Beyond the Avicennian turn”, 
108–109. 
245 Den kallas ibland för Ṣughrā ṣughrā al-ṣughrā (”Den allra minsta trosläran”) eller al-Ḥafīda 
(”Barnbarnet”) eftersom den är två ”generationer” bort från sin ”moder”, Umm al-barāhīn (bok-
stavligen ”Bevisens moder”). Se al-Sharfāwīs introduktion till al-Sanūsī, Sharḥ al-
Muqaddimāt, 36–37. 
246 Enligt al-Mallālī skrevs al-Muqaddimāt som en introduktion till al-ʿAqīdat al-ṣughrā. Al-
Mallālī, Mawāhib, 350. 
247 Kenny, Muslim Theology, 50. 
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beträffande sändebuden, inklusive argumenten för detta. Al-Sanūsī skiljer inte 
på ”sändebud” (rasūl, pl. rusul) och ”profeter” (nabī, pl. anbiyāʾ, nabiyyūn), 
utan använder bara termen ”sändebud”.248 Utöver dessa två huvudsektioner 
innehåller troslärorna ytterligare material av skiftande längd. Samtliga inleds 
med ett avsnitt som uttrycker den ashʿaritiska ståndpunkten att varje moraliskt 
ansvarig person (mukallaf) måste ha något slags rationellt skäl för sin tro, obe-
roende av uppenbarelsen.249 Med undantag av den längsta, al-ʿAqīdat al-
kubrā, innehåller de även ett avsnitt om de tre modaliteterna för rationella ut-
sagor ”kring vilka alla frågor inom kalām-teologin kretsar”: nödvändighet 
(wujūb), omöjlighet (istiḥāla) och möjlighet (jawāz).250 Samtliga trosläror ut-
går från ashʿarismens lära om tretton nödvändiga gudomliga attribut som varje 
människa bör känna till: existens (wujūd), begynnelselöshet (qidam), bestän-
dighet (baqāʾ), olikhet från skapade ting (mukhālafa lil-ḥawādith), självstän-
dighet (qiyām bi-nafsihi), enhet (waḥdāniyya), makt (qudra), vilja (irāda), ve-
tande (ʿilm), liv (ḥayāt), hörande (samʿ), seende (baṣar) och tal (kalām). Det 
omöjliga beträffande Gud inbegriper motsatserna till dessa attribut, medan det 
möjliga inbegriper ”att göra eller inte göra det som är möjligt”.251  

Sändebudens nödvändiga attribut är sannfärdighet (ṣidq), pålitlighet 
(amāna) och fullständig förmedling av allt som de har anförtrotts att förmedla 
(tablīgh), och deras omöjliga attribut är motsatserna till de föregående. Det 
möjliga för sändebuden är ”alla slags mänskliga tillstånd, däribland sjukdo-
mar, så länge dessa inte medför någon brist i deras upphöjda ställning”.252 I de 
två längsta troslärorna noterar al-Sanūsī att tron på sändebuden även inbegri-
per en rad trosartiklar som härleds från deras uppenbarelser. Beroende på 
längd innehåller troslärorna således ytterligare material, men samtliga kretsar 
kring Guds respektive sändebudens nödvändiga, omöjliga och möjliga attri-
but. De innehåller rationella argument för samtliga attribut med utgångspunkt 
i det så kallade kosmologiska kalām-argumentet för Guds existens. Kommen-
tarerna bidrar i sin tur med detaljerade förklaringar: mer avancerade i kom-
mentarerna till de två längre manualerna, något mindre avancerade i kommen-
tarerna till de två kortare. 

Det som skiljer al-ʿAqīdat al-ṣughrā från de övriga manualerna är utlägg-
ningen om hur trosbekännelsen (”det finns ingen gud utom Gud, och Muham-
med är hans sändebud”) inbegriper alla grundläggande trosartiklar. Det är en 
anledning till manualens popularitet. Utläggningen om trosbekännelsen, såväl 
i manualen som i kommentaren, berör även teologins andliga dimensioner. 
Redan i inledningen till kommentaren betonar al-Sanūsī vikten av lärande 

 
 
248 Se kap. 5 nedan. 
249 Se kap. 4–5 nedan. 
250 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 88, 194. Denna förkunskap verkar tas för given i al-
ʿAqīdat al-kubrā. 
251 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 92. 
252 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 95. 
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från, och sällskap med, kvalificerade läromästare som själva har omsatt den 
teologiska kunskapen i etiska och andliga dygder.253 Vikten av sällskap 
(ṣuḥba) med dygdiga läromästare är ett återkommande tema i den islamiska 
lärotraditionen, men al-Sanūsīs betoning på detta i ett teologiskt verk är bety-
delsefull. Den reflekterar hans ashʿaritisk-sufiska syntes enligt vilken kalām 
lägger grunden för taṣawwuf – en syntes som han delade med flera av sina 
egna lärare.254 Al-Sanūsīs inledande ord om vikten av kvalificerade läromäs-
tare antyder att han författade verket för elever som skulle ägna en ansenlig 
tid åt studier.255 Men han betonar inte bara läromästarens intellektuella kvali-
fikationer, utan även dennes etiska och andliga dygder: 

Först och främst åligger det varje förnuftig person att se över vem som kan 
hjälpa honom att förverkliga denna kunskap och att slå följa med någon av de 
föredömliga läromästare (aʾimma – ”imamer”) som Gud har stärkt genom in-
siktens ljus, de som i sina hjärtan avhåller sig från världslig flärd, som lider 
med de utblottade och som visar ömhet mot de svaga bland de troende. Den 
som finner någon med sådana egenskaper i denna tid, vari det goda är ytterst 
sällsynt, bör hålla fast vid denne och inse att han inte kommer att finna någon 
liknande i samtiden. […] Den som däremot studerar denna lära hos personer 
som åtar sig att undervisa utan att besitta de nämnda egenskaperna, den slår 
följe med sådana vars sällskap gör mer skada än nytta i detta liv och i det kom-
mande.256 

Förutom ”insiktens ljus” betonar al-Sanūsī karaktärsegenskaper som avhåll-
samhet (zuhd), medlidande (ishfāq) och ömhet eller barmhärtighet (raʾfa).257 
Senare i kommentaren talar han i detalj om ytterligare dygder och erfarenheter 
som kan uppnås när teologins utsagor om tron kompletteras med sufismens 
åminnelse av Gud (dhikr) och andliga disciplinering (mujāhada). Eftersom 
teologin inte bara handlar om teoretisk kunskap räcker inte heller en lärare 
med bara teoretiska kvalifikationer. Al-Sanūsī understryker att en lärare utgör 
ett föredöme, en imām i bokstavlig bemärkelse, att ta efter, särskilt i ens kun-
skapssökande. Det påminner om den sufiska betoningen på lärjungaskap: 
”Den som inte har sett någon som har lyckats”, som det brukar heta, ”kommer 
inte själv att lyckas”.258 Från al-Sanūsīs övriga verk är det uppenbart att han 

 
 
253 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 136. Al-Sanūsī diskuterar även behovet av ”lärda 
som lever som de lär” (ʿulamāʾ ʿāmilīn) i al-Manhaj al-sadīd, 462–465. 
254 På ett liknande sätt betonar al-Sanūsīs elev al-Mallālī behovet av ṣuḥba i inledningen till sin 
biografi över al-Sanūsī. Även han tillhörde den nordafrikanska ashʿaritisk-sufiska traditionen. 
Al-Malālī, Mawāhib, 31–39.  
255 Olson, ”Beyond the Avicennian turn”, 109. 
256 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 136. 
257 Al-Dasūqī kommentarer att ”insiktens ljus” (nūr al-baṣīra) avser ”kunskap” (ʿilm). Al-
Dasūqī, Ḥāshiya, 91. Formuleringen skulle kunna antyda kunskap genom ingivelse (ilhām) och 
avtäckande (kashf), men eftersom all kunskap, enligt al-Sanūsī, ytterst sett är ”ingiven” av Gud 
är det rimligt att tolka uttrycket som en referens till kunskap i allmänhet, oavsett uppkomst.  
258 Ar. man lam yara mufliḥan lā yufliḥ. Se t.ex. Ibn ʿAjība, Futūḥāt, 93. 
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betraktade teologin som grunden för människans andliga relation till Gud. Te-
ologin tillhandahåller ett slags karta med hjälp av vilken den vägfarande 
(sālik) kan finna sin väg (ṭarīq) och inleda sin färd (sayr) mot Gud – för att 
använda typiska sufiska termer – med alla de andliga stadier (maqāmāt), till-
stånd (aḥwāl) och mystika erfarenheter (kashf) som denna färd kan tänkas in-
nebära. Al-Sanūsī betonar, till exempel, att ashʿarismens ockasionalistiska 
lära om Gud som skaparen av både orsak och verkan vid varje tillfälle – den 
enda och omedelbara orsaken till allt som sker – förbereder en på att fullstän-
digt förlita sig på Gud, trots ens ofrånkomliga deltagande i skapelsens orsaks-
samband.259 Förutom att teologin lägger grunden för sufismen, fungerar teolo-
gins läror även som ett ramverk som reglerar tolkningen av erfarenheterna på 
den andliga vägen. Det ovan sagda förklarar varför en lärare som saknar 
grundläggande dygder som måttfullhet och medlidande, en lärare som inte 
själv har börjat förverkliga trons andliga dimensioner, vore olämplig; en sådan 
lärares sällskap är, enligt al-Sanūsī, mer skadligt än nyttigt. 

Al-Sanūsīs sufiska orientering är ännu tydligare i diskussionen om att min-
nas Gud (dhikr) genom att upprepa trosbekännelsen.260 I manualen säger al-
Sanūsī: ”Därför åligger det varje förnuftig person att ständigt upprepa trosbe-
kännelsen, medveten om alla de trossatser som den inbegriper, tills betydel-
serna blir en del av hans kött och blod. Därigenom kommer personen, om Gud 
vill, att bevittna några av dess oräkneliga hemligheter och under.”261 I kom-
mentaren föreslår al-Sanūsī ett praktiskt tillvägagångssätt: man börjar med att 
tvaga sig, klär sig i rena kläder, söker sig till en avskild plats, vänder sig i 
böneriktningen, prisar Gud och ber om förlåtelse (”om så bara hundra 
gånger”), ber om välsignelse för profeten (”om så bara femhundra gånger”) 
och börjar sedan upprepa trosbekännelsen. Han beskriver ingående vad som 
ska sägas, hur man ska förstå de specifika orden och hur såväl ens inre som 
yttre tillstånd bör vara i de olika stegen.262 Vidare diskuterar han nyttan av att 
ständigt minnas och upprepa trosbekännelsen, framför allt i termer av de and-
liga dygder som består av att man karaktärsmässigt förkroppsligar trosbekän-
nelsens betydelser. Han nämner bland annat avhållsamhet (zuhd), förtröstan 

 
 
259 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 153, 188–189, 219–223, 329–330. 
260 Den allmänna betydelsen av dhikr är både att minnas och att nämna – besläktat med hebre-
iskans zeker och ständigt återkommande i olika former i både Hebreiska bibeln och Koranen – 
men ordet används här i den specifika betydelsen av att minnas och åkalla Gud genom att, tyst 
eller hörbart, upprepa böner och lovprisningar. Praxisen utgår från generella uppmaningar i 
koranverser som ”Minns mig så skall jag minnas er; var mig tacksamma, inte otacksamma” 
(2:152), ”Troende! Minns/åkalla ständigt Gud och prisa honom morgon och kväll” (33:41–42) 
och ”Är det inte genom att minnas/åkalla Gud som hjärtan finner ro” (13:28). Sådan åminnelse 
av Gud finns i olika former inom de flesta islamiska inriktningar, men har en särskilt viktig roll 
i sufiska sammanhang där kontinuerlig dhikr ses som avgörande för att fördjupa relationen till 
Gud och, som det uttrycks i Gabrielhadithen, ”tillbe Gud som om du kunde se honom; för även 
om du inte ser honom, ser han sannerligen dig”. Muslim, Ṣaḥīḥ, 23–24 (nr 8). 
261 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 100. 
262 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 318–328. 
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(tawakkul), frihet (ghinā), blyghet (ḥayāʾ), osjälviskhet (īthār) och tacksamhet 
(shukr), men konstaterar att ”nyttorna är många och den som vill åtnjuta dem 
måste sträva, utifrån dessa förutsättningar, för att på så sätt begripa dem ge-
nom att erfara dem”.263 Al-Sanūsī diskuterar även underverk (karāmāt), såsom 
välsignelse av mat och pengar som gör att en liten mängd räcker till många, 
men understryker att man aldrig ska avse sådant med sin tillbedjan, eftersom 
det leder till ”dolt avguderi” (shirk khafī) på så sätt att man inte längre tillber 
Gud för hans skull, av kärlek till honom, utan för att uppnå världsliga nyttor.264 

Al-Sanūsīs relaterar de andliga dygderna direkt till de ashʿaritiska lärorna 
om Guds attribut: samtliga dygder handlar om att förkroppsliga insikten att 
allt i skapelsen har sin grund i Guds allomfattande vetande, vilja och makt. 
Skapelsen med alla dess skeenden är ytterst sett Guds handlingar. Teologin 
tillhandahåller teoretiska verktyg som möjliggör förnufts- och uppenbarelse-
mässig kunskap om Gud som den ende sanne Guden varpå allt annat, vid varje 
tillfälle, beror; sufismen tillhandahåller en praktisk metod och ett praktiskt 
sammanhang för att omsätta denna kunskap i andliga dygder och erfara den 
på ett personligt plan. Den förra kunskapen räcker för frälsning ur ett eskato-
logiskt perspektiv, menar al-Sanūsī, men den senare behövs för att uppriktigt 
rikta sig till Gud och uppnå ”den största friheten [som är den] från att slava 
under skapade ting”.265 Detta visar att al-Sanūsī inte betraktade kalām-teologin 
som en rent apologetisk verksamhet för att försvara den islamiska tron, utan 
som en konstruktiv disciplin som behövs för att förstå vad tron innebär och 
för att påbörja strävan mot en djupare relation till Gud. Trots att hans teolo-
giska manualer och kommentarer fokuserar på trons kognitiva och proposit-
ionella innehåll utgår de från ett komplementärt förhållande mellan ashʿaritisk 
teologi och junaydisk sufism. 

3.4 Kommentaren till Guds 99 namn 
Ett av de verk som tydligast reflekterar al-Sanūsīs ashʿaritisk-sufiska syntes 
är Sharḥ al-asmāʾ al-ḥusnā (”Kommentaren till Guds skönaste namn”). Det 
rör sig om en koncis teologisk och sufisk kommentar (41 sidor i den tryckta 
utgåvan) till ett hundratal gudomliga namn. Flera koranverser talar om Guds 
”allra skönaste namn” (7:180, 17:110, 20:8, 59:24), men al-Sanūsī utgår i 
första hand från en berömd hadith, förmedlad av al-Bukhārī (d. 256/870) och 
Muslim (d. 261/875), enligt vilken profeten Muhammed sade: ”Gud har 99 
namn – hundra minus ett – och den som lär sig dem (man aḥṣāhā) kommer att 

 
 
263 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 331. 
264 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 331–333. 
265 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 324. 
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inträda paradiset.”266 I vissa versioner av hadithen, förmedlade av bland andra 
al-Tirmidhī (d. 279/892) och Ibn Mājah (d. 273/887), åtföljs detta uttalande 
av olika uppräkningar av 99 namn.267 Al-Sanūsīs urval utgår från den uppräk-
ning av 99 namn som al-Tirmidhī förmedlar, förutom att han lägger till al-
Jawwād (”den Givmilde”) och byter ordning på vissa namn. Han tolkar den 
ovan citerade hadithen som ”den som lär sig namnen både teoretiskt (ʿilman) 
och praktiskt (ʿamalan)” och beskriver sin kommentar som en utläggning om 
vad Guds namn betyder och hur människan bör förhålla till dessa betydelser. 
Han utgår från att Guds namn, såsom de har uppenbarats för profeterna, inte 
bara indikerar vem och hur Gud är, utan även vilka och hur Guds tjänare bör 
vara. Al-Sanūsī förklarar namnens betydelser ur ett teologiskt perspektiv för 
att sedan utlägga ”tjänarens andel” (ḥaẓẓ al-ʿabd) i dessa betydelser i termer 
av etiska och andliga dygder. 

Al-Sanūsī var långt ifrån den första ashʿaritisk-sufiska teologen att författa 
en kommentar till Guds namn så som de omnämns i Koranen och haditherna. 
Tidigare exempel inkluderar Abū l-Qāsim al-Qushayrī (d. 465/1072), Abū 
Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505/1111), Abū Bakr b. al-ʿArabī (d. 543/1148) och 
Muḥammad b. Aḥmad al-Qurṭubī (d. 671/1273).268 Även al-Sanūsīs elev 
Aḥmad Zarrūq (d. 899/1493) författade en kommentar till Guds namn. Deras 
verk uppvisar olika betoningar på teologiska respektive etiska och andliga frå-
gor, men samtliga utgår från den ashʿaritisk-sufiska traditionen och samtliga 
företräder ett dygdetiskt perspektiv på Guds namn.269 Den mest berömda 

 
 
266 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ, 9:118 (nr 7392); Muslim, Ṣaḥīḥ, 1235 (nr 2677). 
267 De hadithlärda betraktar dessa uppräkningar som senare tillägg av förmedlare på 100-/700-
talet och anser dem därmed vara otillförlitliga som profetiska uttalanden. Det betyder inte att 
de ifrågasätter namnen i sig, vilka kommer från koranverser och hadither, utan enbart att upp-
räkningarna skulle komma från profeten själv. Trots detta blev al-Tirmidhīs uppräkning stan-
dardurvalet i senare diskussioner om Guds namn. Förutom al-Sanūsī utgår bland andra al-
Qushayrī, al-Ghazālī och Aḥmad Zarrūq från al-Tirmidhīs uppräkning i sina kommentarer till 
Guds namn. Se Haddad, ”Beautiful names of Allah”. 
268 Al-Qushayrī, Sharḥ asmāʾ allāh al-ḥusnā [al-Taḥbīr fī ʿilm al-tadhkīr]; Abū Bakr b. al-
ʿArabī, al-Amad al-aqṣā fī sharḥ asmāʾ allāh al-ḥusnā wa-ṣifātihi al-ʿulā; al-Qurṭubī, al-Asnā 
fī sharḥ asmāʾ allāh al-ḥusnā. Se även Aḥmad b. Maʿadd al-Uqlīshīs (d. 550/1155) al-Inbāʾ fī 
sharḥ ḥaqāʾiq al-ṣifāt wa-l-asmāʾ. Utöver dessa finns det även ashʿaritiska kommentarer som 
fokuserar på de teologiska dimensionerna av Guds namn, snarare än de andliga och etiska, 
såsom Abū Bakr al-Bayhaqīs (d. 458/1065) al-Asmāʾ wa-l-ṣifāt. 
269 Kommentarer till Guds namn författades även inom den filosofisk-sufiska tradition som Ibn 
al-ʿArabī och hans elever utvecklade. De frångår ashʿarismens strikta åtskillnad mellan skapare 
och skapelse för att istället betrakta de gudomliga namnen som ”ontologiska relationer” (nisab, 
sg. nisba) mellan Gud och hans skapelse. Ett par exempel på akbaritiska sufier som författade 
sådana kommentarer, förutom Ibn al-ʿArabī själv, är Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī (d. 673/1275) och 
ʿAfīf al-Dīn al-Tilimsānī (d. 690/1291). Även Ibn Barrajāns (d. 536/1141) massiva kommentar, 
Sharḥ asmāʾ allāh al-ḥusnā (”Kommentar till Guds allra skönaste namn”), kan betraktas som 
en föregångare till den ”ontologiska vändningen” i Ibn al-ʿArabīs efterföljd. Se Casewit, ”al-
Ghazālī’s virtue ethical theory”, 164; Shahzad, ”Ibn ʿArabī’s contribution”; Ebstein, ”In truth 
you are the polytheist”. Om Ibn Barrajān, se Böwering and Casewit, A Qurʾān commentary, 1–
45; Casewit, ”Reconsideration”; Casewit, Mystics of al-Andalus. 
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dygdetiska teorin om Guds namn återfinns i al-Ghazālīs kommentar, vilken 
kretsar kring idén om att på ett analogt sätt ”efterlikna Guds karaktärsegen-
skaper” (takhalluq bi-akhlāq allāh).270 Al-Ghazālī betonar att de gudomliga 
namnens yttersta verklighet övergår människans fattningsförmåga, men vid-
håller att människan trots det kan erfara och internalisera aspekter av namnens 
betydelser och återspegla dem genom andlig disciplinering och dygdigt le-
verne. Människan kan därmed erhålla karaktärsmässiga ”andelar” (ḥuẓūẓ, sg. 
ḥaẓẓ) av de gudomliga namnens betydelser, förstådda analogt utifrån männi-
skans förutsättningar som ändlig varelse. 

Denna dygdetiska teori om Guds namn företräddes av sufiska lärda redan 
före al-Ghazālī, men hans kommentar ökade dess popularitet i teologiska sam-
manhang, särskilt västerut i Nordafrika och Andalusien. Alla var dock inte 
bekväma med idén om att ”efterlikna Guds karaktärsegenskaper”: vissa me-
nade att den likställer människliga egenskaper med gudomliga; andra menade 
att den antyder en enkelriktad mänsklig aktivitet som bortser från Guds nåd 
(tawfīq).271 Al-Qushayrī föredrog istället termerna adab och taʾaddub i bety-
delsen ”förhållningssätt” till ett visst namn eller attribut. Abū Bakr b. al-ʿArabī 
kritiserade föreställningen att alla gudomliga namn utom Allāh inbegriper 
egenskaper som människan bör eftersträva i den mån det är möjligt som 
skapad varelse. Han avfärdade hadithen om att ”efterlikna Guds karaktärs-
egenskaper” som falsk och menade att även om den vore autentisk borde den 
snarare tolkas som en uppmaning att efterlikna de karaktärsegenskaper som 
Gud har lovordat i uppenbarelsen och som hans profeter har förkroppsligat 
genom historien.272 Därför var Abū Bakr b. al-ʿArabī ytterst noggrann med att 
tydliggöra ”de exklusivt gudomliga egenskaper som skiljer Gud från hans tjä-
nare” i sin diskussion om namnens etiska och andliga implikationer.273 

Al-Sanūsī talar inte om att ”efterlikna Guds karaktärsegenskaper” i sin 
kommentar, till skillnad från Aḥmad Zarrūq som vidhåller att alla namn utom 
Allāh inbegriper karaktärsegenskaper som människan bör eftersträva.274 Istäl-
let talar al-Sanūsī om ”tjänarens andel” med fokus på människans förhåll-
ningssätt till Gud och till Guds skapelse utifrån namnens betydelser. Enligt  

 
 
270 Enligt de hadithlärda saknar hadithen om takhalluq bi-akhlāq allāh grund som profetiskt 
uttalande. Casewit noterar att vissa teologer såsom al-Ghazālī använde uttrycket som en koncis 
referens till ett kluster av mer tillförlitliga texter. Casewit, ”al-Ghazālī’s virtue ethical theory”, 
157–158fn2. Ibn al-ʿArabī m.fl. härleder liknande betydelser från hadithen: ”Gud skapade 
Adam till sin avbild (ʿalā ṣuratihi).” Shahzad, ”Ibn ʿArabī’s contribution”, 10–11. Se även Jon-
son, Med tanke på tron, 133, för liknande resonemang inom kristen teologi: ”Människan är 
ämnad att försöka återspegla dessa gudomliga egenskaper, även om hon klarar av att göra det 
endast på ett analogt och begränsat sätt, eftersom hon är ändlig.” 
271 Casewit, ”al-Ghazālī’s virtue ethical theory”, 192. 
272 Han jämför uttrycket ”Guds karaktärsegenskaper” (akhlāq allāh) med uttrycket ”Guds hus” 
(buyūt allāh) som referens till moskéer i betydelsen att Gud har upphöjt dem och kallat folk till 
dem. Abū Bakr b. al-ʿArabī, al-Amad al-aqṣā, 1:231.  
273 Abū Bakr b. al-ʿArabī, al-Amad al-aqṣā, 1:231.  
274 Aḥmad Zarrūq, Sharḥ asmāʾ allāh, 26. 
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al-Sanūsī indikerar namnen vem och hur Gud är på ett sätt som samtidigt in-
dikerar vem och hur människan bör vara som Guds tjänare. Därmed ligger 
hans tillvägagångssätt närmare Abū Bakr b. al-ʿArabī än al-Ghazālī, även om 
skillnaderna mellan dem delvis handlar om terminologiska preferenser. Al-
Sanūsī förklarar de flesta namn i termer av Guds handlingar som i sin tur går 
tillbaka på tre ”grundläggande” attribut: allvetande, allmakt och allrådande 
vilja. Dessa förklaringar ligger till grund för hans sufiska utläggningar om 
människans förhållningssätt till de gudomliga namnen, vilka knyter an till den 
ashʿaritisk-sufiska idén om att allt som sker i skapelsen ytterst sett är Guds 
handlingar som manifesterar hans attribut. Sammantaget illustrerar verket 
sambandet mellan al-Sanūsīs ashʿaritiska teologi och junaydiska sufism. De 
ashʿaritiska förklaringarna till Guds namn upprättar det teologiska ramverk 
inom vilket de sufiska utläggningarna om människans etiska och andliga re-
spons på namnen äger rum. Den stora skillnaden mot al-Sanūsīs övriga verk 
är att kommentaren till Guds namn ger lika stort utrymme åt teologin som 
sufismen: den ena hälften ägnas åt att teologiska förklaringar av Guds namn, 
den andra hälften åt sufiska utläggningar om deras betydelse för människans 
förhållningssätt till Gud och i förlängningen till Guds skapelse. 

3.5 Kommentaren till Kifāyat al-murīd 
Al-Sanūsīs mest detaljerade diskussion om sufism återfinns i al-Manhaj al-
sadīd (”Den rätta metoden”) som är en kommentar till den 355 verser långa 
lärodikten Kifāyat al-murīd (”Det som räcker för sökaren”) av Abū l-ʿAbbās 
Aḥmad al-Zawāwī al-Jazāʾirī (d. 884/1479).275 Kommentaren benämns ofta 
Sharḥ al-jazāʾiriyya (”Kommentaren till al-Jazāʾiriyya”). Abū l-ʿAbbās al-
Jazāʾirī tillhörde samma ashʿaritisk-sufiska tradition som al-Sanūsī. Större de-
len av lärodikten (vers 1–305) berör kalām-teologins grundläggande ämnen, 
men den avslutas med ett avsnitt (vers 306–348) om sufismens grunder med 
betoning på karaktärsmässiga laster att motverka och dygder att eftersträva. 
Teologin i kommentaren känns igen från al-Sanūsīs övriga verk. Det utmär-
kande är den avslutande delen om sufisk dygdetik. Al-Sanūsī citerar ashʿari-
tisk-sufiska läromästare som al-Qushayrī, al-Ghazālī och Ibn ʿAṭāʾillāh (d. 
709/1309) och refererar till tidigare sufiska personligheter som Dhū l-Nūn al-
Miṣrī (d. ca. 245/859–860), al-Sarī al-Saqaṭī (d. 253/867) och al-Junayd al-
Baghdādī (d. 297/910). Han konstaterar att avsnittet om sufism i strikt mening 
inte hör hemma i en teologisk manual, men tillägger att författaren har gjort 
rätt i att inkludera det eftersom sufismen berör resultaten av ”kunskapen om 
Gud och kunskapen om sändebudens sannfärdighet”.276 Det är tydligt att al-

 
 
275 Al-Sanūsī nämner själv att kommentaren färdigställdes 883/1478 i al-Manhaj al-sadīd, 584.  
276 Al-Sanūsī, al-Manhaj al-sadīd, 462. 
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Sanūsī betraktade teologi och sufism som två teoretiskt åtskilda, men praktiskt 
sammanlänkande, ämnen: 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att handlande i enlighet med det som 
nämns i detta avsnitt [om sufismen] gör det möjligt för den troende att skörda 
frukterna av kunskapen om de trossatser som tidigare har nämnts och därmed, 
genom Guds nåd, stiga upp till de förtrogna gudsvännernas högsta nivåer – de 
som har uppnått de högsta stadierna av islām, īmān och iḥsān. Det sker genom 
att man kapar alla grenar av avguderi och förnekelse, inklusive deras avtryck i 
det inre och det yttre, precis som man kapar deras rötter i hjärtat, på tungan och 
på lemmarna.277 

Återigen understryker al-Sanūsī att den ashʿaritiska teologin, med dess beto-
ning på att allt som sker i skapelsen ytterst sett är Guds handlingar, lägger 
grunden för sufismens strävan efter andliga dygder och erfarenhetsmässig 
kunskap. Det är ingen tillfällighet att Abū l-ʿAbbās al-Jazāʾirī, efter att ha be-
tonat behovet av en dygdig läromästare, beskriver kombinationen av fullstän-
dig förtröstan (thiqa) och sannfärdighet (ṣidq) som ”den närmaste vägen till 
Gud”.278 Al-Sanūsī menar att sufismen börjar med insikten att allt som sker är 
Guds handlingar, vilken ligger till grund för ens förtröstan och uppriktighet. 
Han framhåller dock att Gud har uppmanat människorna att förhålla sig till 
hans ”sedvänja i skapelsen”, vilken innebär att etiska och andliga dygder er-
hålls genom lärjungeskap under läromästare som själva förverkligat dessa 
dygder. På typiskt sufiskt manér skiljer al-Sanūsī på ḥaqīqa och sharīʿa: det 
förra refererar till ”den yttersta verkligheten” som innebär att det enda som 
verkligen existerar (essentiellt och oberoende av allt annat) är Gud; det senare 
refererar till ”den uppenbarade lagen” som gäller inom ramen för skapelsens 
ordning och som tydliggör hur människan bör leva i denna ordning utan att 
glömma ”den yttersta verkligheten”. Al-Sanūsī understryker att man bör leva 
i skapelsen enligt den uppenbarade vägledningen och profeternas exempel, 
men samtidigt inse att allt som sker ytterst sett är Guds handlingar som reflek-
terar hans attribut.279 Det innebär att man, ur ett sharīʿa-perspektiv, eftersträ-
var etiska och andliga dygder genom att slå följe med föredömliga läromäs-
tare, även om hela processen från början till slut, ur ett ḥaqīqa-perspektiv, 
utgörs av Guds handlingar.280 Detta reflekterar dels ashʿarismens ockasional-
ism, enligt vilken Gud skapar både orsak och verkan vid varje tillfälle, och 
dels ashʿarismens kasb-teori om moraliskt ansvar, enligt vilken människan 

 
 
277 Al-Sanūsī, al-Manhaj al-sadīd, 462. 
278 Al-Sanūsī, al-Manhaj al-sadīd, 465. 
279 Se al-Sanūsī Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 226, där han citerar uttrycken ”inget existerar utom 
Gud och hans attribut och handlingar” och ”allt som existerar vid sidan av Gud och hans attribut 
är hans handlingar”. Al-Sanūsī citerar Ibn Dihāq (d. 611/1214–1215), men uttrycket kommer 
ursprungligen från al-Ghazālī. Se t.ex. al-Ghazālī, al-Maqṣid al-asnā, 111: ”Inget existerar 
utom Gud och hans handlingar.” 
280 Al-Sanūsī, al-Manhaj al-sadīd, 466–468. 
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”förvärvar” (yaksibu eller yaktasibu) sina handlingar genom sin upplevda för-
måga att välja dem, trots att Gud egentligen skapar hela skeendet.281 Al-
Sanūsīs utläggning om sufisk dygdetik i al-Manhaj al-sadīd präglas av sådana 
ashʿaritiska utgångspunkter och påminner om tidigare ashʿaritisk-sufiska verk 
på samma tema. Det som möjligtvis utmärker al-Manhaj al-sadīd är att al-
Sanūsī systematiskt relaterar de etiska och andliga dygderna till den ashʿari-
tiska teologins grunder, vilket illustrerar hans ashʿaritisk-sufiska syntes. 

3.6 Reflektion över al-Sanūsīs syntes 
El Shamsy menar att den islamiska lärotraditionen under den senare postklas-
siska perioden inte bara kännetecknades av snäv skolasticism, utan i sufiska 
sammanhang även av ”epistemologisk esoterism” som innebar att man priori-
terade gudomlig ”inspiration” (ilhām) och ”avtäckning” (kashf) framför argu-
mentation och noggrann analys. Till skillnad från tidigare, då inspiration ge-
nerellt sett inte betraktades som en giltig kunskapskälla i offentliga samman-
hang, vidhöll allt fler postklassiska lärda att inspiration och andlig erfarenhet 
inte bara utgjorde en giltig väg till kunskap, utan i själva verket överträffande 
andra vägar. Det medförde, enligt El Shamsy, att bokstudier sågs som en ytlig 
och meningslös sysselsättning eller i bästa fall som en förberedelse för ”riktig 
kunskap”, det vill säga esoterisk sådan. I kombination med den allt snävare 
skolasticismen, vilken prioriterade sentida manualer och kommentarer fram-
för klassiska primärkällor, underminerade denna epistemologiska esoterism 
det tidigare bildningsidealet (”the widely read scholar who was intellectually 
at home in different periods and possessed a diachronic view of the literatures 
he studied”).282 El Shamsy daterar den skolastiska och esoteriska trenden till 
1500–1900, strax efter al-Sanūsīs död 895/1490. 

Al-Sanūsīs manualer och kommentarer är typiska exempel på postklassisk 
kommentarlitteratur. Diskussionen ovan visar även att sufiska idéer om inspi-
ration och erfarenhetsmässig kunskap spelar en viktig roll i hans teologi, även 
om den är sekundär i förhållande till förnufts- och uppenbarelsemässig kun-
skap. Al-Sanūsīs syn på taḥqīq (”kritisk verifikation”) påminner likaså om den 
postklassiska tendensen att likställa taḥqīq med att antingen omformulera te-
ologiska argument till syllogismer för att sedan utvärdera deras giltighet eller 
uppnå personlig visshet genom andlig erfarenhet och inspiration. El Shamsy 

 
 
281 Se al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 376–388; al-Sanūsī, Sharḥ al-muqaddimāt, 149–
158. Kasb innebär, enligt al-Sanūsī, att människans skapade förmåga (qudra ḥāditha) relaterar 
till och sammanfaller med vissa handlingar eller skeenden, men utan att på något sätt påverka 
dem, eftersom Guds eviga förmåga (qudra azaliyya) skapar allt som sker, såväl orsak som ver-
kan, vid varje tillfälle. Al-Sanūsī beskriver människan som ”förutbestämd i skepnad av en aktör 
med fri vilja” (majbūr fī qālib mukhtār). Al-Sanūsī, Sharḥ al-muqaddimāt, 152–153, 156–158. 
282 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 54. 
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kontrasterar denna syn på taḥqīq mot bland andra al-Shawkānīs (d. 
1255/1838) syn på taḥqīq som en mer omfattande kritisk utvärdering av hävd-
vunna åsikter och argument på såväl rationella som historiska grunder.283 Även 
om al-Sanūsī troligtvis ansåg att han bedrev taḥqīq i den senare meningen går 
det inte att bortse från att hans utvärdering av tidigare åsikter och argument 
var ganska begränsad; han konsulterade måhända fler källor än många andra 
postklassiska teologer, men han förblev beroende av sentida sammanfatt-
ningar av tidigare källor. 

Trots dessa initiala likheter skiljer sig al-Sanūsī från El Shamsys beskriv-
ning av postklassisk bildningskultur. Den sufiska traditionens dygdetik och 
inspirerade ”inre” kunskap är avgörande för al-Sanūsī, men regleras alltid av 
förnuftets och uppenbarelsens ”yttre” kunskap.284 Till skillnad från de sufiska 
lärda som El Shamsy citerar vidhåller al-Sanūsī att kalām-teologin, liksom 
andra discipliner i det offentliga rummet, måste utgå från rationella resone-
mang, tillförlitliga vittnesmål (särskilt från profeterna) och yttre sinneserfa-
renheter – inte från inspiration eller andliga upplevelser. Al-Sanūsī återkom-
mer till detta i sina diskussioner om skillnaden mellan utsagor som grundar 
sig på förnuftet (ḥukm ʿaqlī), på uppenbarelsen (ḥukm sharʿī) och på sinnes-
erfarenheten (ḥukm ʿ ādī).285 När han diskuterar ”inspiration” och ”avtäckning” 
relaterar han det till den ashʿaritiska teologin och understryker att sådana er-
farenheter bara beaktas om de bekräftar och fördjupar trons redan fastställda 
innehåll. Han menar att de erfarenheter som bör beaktas är sådana som av-
täcker tingen ”så som de verkligen är i sig själva” – det vill säga som Guds 
handlingar – snarare än sådana som förutser framtiden eller föreslår vad en 
viss person bör eller inte bör göra.286  

I samband med sin kritik mot föreställningen om nödvändiga orsakssam-
band i skapelsen påpekar al-Sanūsī att sunniterna, med vilka han menar 
ashʿariterna, ”inte har lurats av de skapade tingen” eftersom ”tingens verkliga 
natur har avtäckts för dem”. Han menar att ”detta är den avtäckning som Gud 
förärar sina förtrogna vänner (awliyāʾ) för att rädda dem från förnekelse och 
irrlära i fråga om trons grunder” och konstaterar att ”de som har tagit emot 
Guds nåd inte bryr sig om någon annan typ av avtäckning”.287 Al-Sanūsī för-
nekar inte att andra typer av avtäckning kan äga rum och att de kan utgöra 
mirakel som Gud förärar vissa personer, men han understryker att sådana er-
farenheter är sekundära i förhållande till erfarenheter som bekräftar, 

 
 
283 El Shamsy, Rediscovering the Islamic classics, 59. Se även kap. 2 ovan. 
284 De arabiska termerna som motsvarar ”inre” och ”yttre” är bāṭin och ẓāhir, vilka al-Sanūsī 
använder i sina verk. T.ex. al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 324; al-Sanūsī, al-Manhaj al-
sadīd, 462. 
285 T.ex. al-Sanūsī, Sharḥ al-muqaddimāt, 130–146. 
286 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 291; al-Mallālī, Mawāhib, 125–126. 
287 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 291. 
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kompletterar och fördjupar ens tro.288 I sin biografi över al-Sanūsī citerar al-
Mallālī de två sufishejkerna Abū l-Ḥasan al-Shādhilī (d. 656/1258) och Ibn 
ʿAṭāʾillāh al-Sakandarī som understryker att ”andliga mirakel”, såsom kun-
skap om Gud och förtröstan, utan tvekan är viktigare än ”yttre förnimbara mi-
rakel”, såsom oförmedlad kunskap om tidigare eller kommande händelser.289 
Al-Mallālī återger även al-Sanūsīs egna ord: 

Avtäckning (mukāshafa) innebär inte att den gudsvän som erfar avtäckningen 
säger till någon att utföra vissa handlingar, efter att ha fått insikt om dennes 
situation, eftersom det innebär att man sysselsätter sig med annat än Gud. Så-
dant är inte särskilt imponerande. Sann avtäckning berör Gud och hans sände-
bud på så sätt att personen förstår Guds ord och sändebudets ord (må Gud väl-
signa och skänka honom frid) samt de rationella hemligheter och gudomliga 
upplysningar som de inbegriper. Därigenom uppenbaras dolda kunskaper, sub-
tila insikter och gudomliga sanningar. Varje gång personen upprepar Guds ord 
eller sändebudets ord erhåller han nya insikter, hemligheter, visdomar och in-
dikationer som han tidigare inte hade. Det skulle fortsätta om han så skulle 
recitera [deras ord] för evigt. Detta är den sanna avtäckning genom vilken män-
niskan fördjupar sin kunskap, kärlek och närhet till Gud. Denna avtäckning 
skänker Gud enbart sina särskilt utvalda och förtrogna vänner.290 

Al-Sanūsī sparar inte på de sufiska termerna, men det är uppenbart att hans 
ashʿaritiska teologi sätter ramarna för de andliga erfarenheter som bearbetas 
inom sufismen. Al-Sanūsīs syn på teologi och sufism i termer av 
förnuftsmässig ”objektivitet” respektive erfarenhetsmässig ”subjektivitet” 
påminner om Sherman Jacksons resonemang: ”Theology is ultimately a nego-
tiated product, the medium through which religious communities conceptual-
ize and talk about God in the public space, where the only valid form of 
knowledge is objective knowledge to which everyone has ostensibly equal ac-
cess.”291 Al-Sanūsī vidhåller att Gud är skaparen av all kunskap och att Gud 
skulle kunna skänka människor kunskap utan rationell, testimoniell eller em-
pirisk evidens. Han menar dock att teologins anspråk på allmängiltighet inne-
bär att den måste utgå från kunskapskällor som alla har mer eller mindre lika 
tillgång till. Det är inom ramen för teologin som en sådan allmängiltig lära 
som al-Sanūsī inordnar den sufiska strävan efter andliga dygder och personlig, 
erfarenhetsmässig kunskap. Som Jackson uttrycker det: 

 
 
288 Se t.ex. al-Sanūsīs berättelser om sin fars och sina lärares kashf-upplevelser, återgivna av al-
Mallālī i Mawāhib, 45–47, 66–70, 72–74, 85–86. Al-Mallālīs biografi innehåller även ett kapi-
tel om al-Sanūsīs egna ”mirakel och avtäckningar”. Al-Mallālī, Mawāhib, 95–128. 
289 Al-Mallālī, Mawāhib, 95–96. 
290 Al-Mallālī, Mawāhib, 125–126. Al-Mallālī avslutar citatet med orden ”eller som han sade 
(aw-kamā qāla)”, vilket antyder att han åtminstone delvis parafraserar al-Sanūsīs ord. 
291 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 161–162. 
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There is, however, another kind of knowledge: experiential knowledge. This 
knowledge is highly subjective, private, and hopelessly contingent on a live 
and personal relationship. Experiential knowledge need not be viewed as a mu-
tually exclusive, hostile competitor of theology’s ”public reason”; ideally, ex-
periential knowledge is simply a complement to theology. This is the kind of 
knowledge that alerts us to such differences as those between knowing, for 
example, as a conceptual fact, that so and so is a generous person and knowing, 
as an ineffable truth, that so and so will share his or her wealth with me. Know-
ing of someone’s generosity may be learned through reliable reports, commu-
nal consensus, or even rational deduction. Knowing, however, that this person 
will share his or her wealth with me is contingent on the kind of relationship I 
have with him or her. Time and again, this is what we witness in Qurʾānic 
depictions of the prophets and their respective communities. It is God’s rela-
tionship with Abraham, Moses, Jesus, Pharaoh, the Children of Israel – even 
Satan – that informs God’s actions toward them, not a fixed list of names and 
attributes, even if such a list might rightfully apply to God. God’s mercy, 
wrath, wisdom, power, and so on, are not static and unchanging in their appli-
cation. They are informed, rather, by the actions, inactions, and indeed even 
the attitudes of those on whom they are visited.292 

På ett liknande sätt kan man förklara al-Sanūsīs syntes: junaydisk taṣawwuf 
kompletterar ashʿaritisk kalām som ett sätt att karaktärs- och erfarenhetsmäss-
igt förverkliga dess insikter. Samtidigt tydliggör al-Sanūsī att kalām lägger en 
nödvändig grund för taṣawwuf och likaså fastställer en standard för tolkningen 
av de personliga erfarenheterna. För al-Sanūsī är kalām en konstruktiv disci-
plin som behövs för att förstå trons innebörd och för att inleda sin andliga färd 
mot en djupare, personlig relation till Gud – från att teologiskt känna till Gud 
till att sufiskt känna Gud. 

Även om El Shamsys kritik mot ”postklassisk esoterism” inte kan tillämpas 
på al-Sanūsī finns det andra möjliga invändningar mot al-Sanūsīs ashʿaritisk-
sufiska syntes (vid sidan av specifika invändningar mot ashʿaritisk teologi och 
junaydisk taṣawwuf som separata läror). En avgörande fråga är om islamisk 
teologi någonsin har bedrivits på det sätt som al-Sanūsī förespråkar. Har 
kalām-teologin (rationella och revelationella resonemang om trons innehåll 
och innebörd) verkligen bedrivits oberoende av sufismens ämnesområden 
(dygdetik, erfarenhet, tradition och lärjungaskap)? Al-Sanūsī framställer teo-
login som den primära vetenskapen som genom förnuft och uppenbarelse till-
handahåller objektiva och universella sanningar som varje förnuftig och upp-
riktig människa bör komma fram till. Sufismen kompletterar sedermera dessa 
sanningar med läror och praktiker genom vilka man kan göra sanningarna till 
ens egna, bland annat genom att förkroppsliga dem som dygder och förverk-
liga dem som erfarenheter. Detta reflekterar ashʿariternas tendens att likställa 
förnuftet som sådant med kalām-teologins förnuftstradition och betrakta den 
som teologins neutrala utgångspunkt. Men om man ur ett macintyreskt 

 
 
292 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 162–163. 
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perspektiv betraktar rationalitet som traditionsbunden, om än delvis traditions-
överlappande, och abstrakt universalism som ett varken uppnåeligt eller önsk-
värt ideal framstår al-Sanūsīs förnuftsretorik som problematisk. Kan teologin 
utifrån universella förnuftsprinciper, oberoende av specifika traditioner, verk-
ligen tillhandahålla universella sanningar som varje förnuftig människa med 
god vilja måste acceptera? Eller förutsätter den teologiska verksamheten även 
hos al-Sanūsī en viss tradition – ett historiskt utsträckt och socialt förkropps-
ligat meningsutbyte? Kan man verkligen hävda, så som al-Sanūsī tycks göra, 
att teologin helt och hållet föregår den etiska och andliga tradition inom vilken 
den bedrivs? 

Faktum är att al-Sanūsī själv formulerade sin teologi med utgångspunkt i 
en viss ashʿaritisk teologitradition som i sin tur utgick från en viss islamiserad 
aristotelisk-nyplatonsk förnuftstradition. Utanför teologins område verkade 
al-Sanūsī likaså inom en bredare sunnitisk tradition av mālikitisk rättspraxis 
och sufisk dygdetik som låg till grund för hans teologiska verksamhet. Det går 
inte bortse från att teologin är en tolkande verksamhet – oavsett om man pri-
oriterar ”förnuft” eller ”uppenbarelse” – som bedrivs inom ramen för specifika 
traditioner. Dessa traditioner inbegriper många företeelser som al-Sanūsī 
överlåter till sufismen: särskilda institutioner, auktoriteter, praktiker, etiska 
normer och erfarenheter. Istället för att envisas med den postklassiska retori-
ken om att kalām-teologin föregår allt sådant skulle en nutida bearbetning av 
al-Sanūsīs ashʿaritisk-sufiska syntes behöva göra upp med den abstrakta uni-
versalism som präglar hans teologiska retorik. Ett alternativ vore ett slags par-
tikulär universalism som bland annat erkänner den junaydiska sufismens läror 
och praktiker, inte minst dygdetiken, som konstitutiva delar av den tolknings-
tradition utifrån vilken teologin bedrivs och utifrån vilken sanningsanspråken 
uttrycks.293 Det skulle, om inte annat, innebära en större historisk och herme-
neutisk medvetenhet om den teologiska tolkningsprocessens förutsättningar. 
Dessa frågor om tradition och tolkning kommer jag att utforska vidare i de tre 
stundande kommentarkapitlen. 
  

 
 
293 Se kap 1. 
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4. Metaetik: ”Det är obligatoriskt utifrån 
uppenbarelsen” 

Det är obligatoriskt utifrån uppenbarelsen för varje moraliskt ansvarig 
person att ha kunskap om det som är nödvändigt beträffande vår Herre samt 
det som är omöjligt och det som är möjligt. Det är likaså obligatoriskt för ve-
derbörande att ha kunskap om dessa saker beträffande sändebuden (välsignelse 
och frid över dem).294 

De tre följande kapitlen består av kommentarer till det ovan citerade stycket 
från al-Sanūsīs manual, al-ʿAqīdat al-ṣughrā. Istället för att översiktligt kom-
mentera hela texten har jag valt att ingående kommentera tre delar av detta 
stycke som berör avgörande teman i islamisk teologi: (1) metaetik, (2) naturlig 
teologi och (3) profetologi. Det första kapitlet berör frågor om moralisk onto-
logi och epistemologi med utgångspunkt i al-Sanūsīs tes att moraliska värden, 
moralisk kunskap och moraliskt ansvar uteslutande härrör från Guds befall-
ningar så som de uttrycks i profetiska uppenbarelser. Inledningsvis (4.1–4.2) 
går jag igenom olika metaetiska teorier bland kalām-skolorna för att tydlig-
göra sammanhanget för den strikta ”voluntaristiska” och ”befallningsrätts-
liga” teori – så kallad divine command theory – som al-Sanūsī företräder. Där-
efter presenterar jag (4.3) ett antal invändningar mot al-Sanūsīs befallningste-
ori som istället ger stöd åt muʿtaziliternas och māturīditernas naturrättsliga 
tolkningar av Koranens etiska utsagor. Utifrån detta diskuterar jag (4.4) möj-
liga modifikationer av al-Sanūsīs befallningsteori och reflekterar slutligen 
(4.5) över alternativa perspektiv på uppenbarelsens och profetskapets etiska 
funktioner. Kapitlets metaetiska ämne är långt ifrån originellt, men filosofer 
och teologer har genom historien varit nödgade att bemöta det. Alvin Plan-
tingas påpekande om kristen etik gäller även islamisk: 

In ethics, for example, perhaps the chief theoretical concern, from the theistic 
perspective, is the question of how are right and wrong, good and bad, duty, 
permission and obligation related to God and to his will and to his creative 
activity? This question doesn’t arise, naturally enough, from a non-theistic per-
spective; and so, naturally enough, non-theist ethicists do not address it. But it 
is perhaps the most important question for a Christian ethicist to tackle.295 

 
 
294 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 89. 
295 Plantinga, ”Advice to Christian philosophers”, 269. 
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Under de första århundradena av islams historia utvecklade muslimska teolo-
ger och rättslärda en rad olika metaetiska teorier, från naturrättsliga till befall-
ningsrättsliga. Diskussionerna pågår fortfarande men tycks ha fått ökad bety-
delse i akademiska sammanhang på senare år. Vissa har utmanat den historiskt 
sett dominerande ashʿaritiska befallningsteorin till förmån för olika former av 
muʿtazilitisk och māturīdisk naturrätt som, enligt dem, bättre överensstämmer 
med Koranen.296 Andra har försvarat den ashʿaritiska befallningsteorin, men 
föreslagit justeringar i ljuset av nutida (framför allt kristen) metaetik.297 Ytter-
ligare andra har visat på betydande variation inom den ashʿaritiska tradi-
tionen, däribland att många senare ashʿariter, särskilt efter al-Ghazālī och al-
Rāzī, utvecklade en konsekventialistisk etik som skiljer sig från den tidiga 
ashʿarismens renodlade befallningsteori.298 Vissa studier har varit strikt idé-
historiska försök att lyfta fram delvis bortglömda eller förbisedda sidor av den 
islamiska lärotraditionen.299 Andra har haft uttalade kritiska och konstruktiva 
ambitioner att inte bara studera tidigare metaetiska meningsutbyten utan att 
dessutom delta i dem.300 Detta kapitel ingår i den senare kategorin. 

4.1 Islamisk metaetik 
I det ovan citerade stycket från al-ʿAqīdat al-ṣughrā uttrycker al-Sanūsī den 
ashʿaritiska ståndpunkten att varje moraliskt ansvarig person – det vill säga 
varje könsmogen människa vid sina sinnens fulla bruk som har nåtts av det 
profetiska budskapet – är förpliktigad att förankra sin tro på Gud och hans 
sändebud i kunskap. Det innebär för al-Sanūsī att varje sådan person bör ha 
åtminstone något eller några rationella skäl för sin tro – skäl som är oberoende 
av uppenbarelsen – för att undvika cirkelresonemang om trons grunder. I ma-
nualen nämner al-Sanūsī bara att kunskapen varpå tron bygger är obligatorisk, 
men det är uppenbart från sammanhanget, liksom från hans kommentar, att 
förpliktelsen berör både tron och kunskapen varpå tron bygger. Han definierar 
kunskap (maʿrifa) som ”sann övertygelse utifrån evidens” (jazm muṭābiq ʿan 
dalīl) och tro (īmān) som ”själens samtycke till kunskapen” (ḥadīth al-nafs al-
tābiʿ lil-maʿrifa) i betydelsen att man till det inre bekräftar och bejakar den 

 
 
296 Hourani, Reason and tradition, 23–48; al-Attar, Islamic ethics; Harvey, Qur’an and the just 
society. Se även Fakhry, Ethical theories, 31–45; Abou El Fadl, Reasoning with God; Akyol, 
Reopening Muslim minds. 
297 Farahat, ”Commands as divine attributes”; Yöney, ”Islam”. Se även Farahat, Foundation of 
norms. 
298 Shihadeh, Teleological ethics. 
299 T.ex. Shihadeh, Teleological ethics; Vasalou, Ibn Taymiyya’s theological ethics.  
300 T.ex. Jackson, Islam and the problem of black suffering; Harvey, Qur’an and the just society. 
Ett annat exempel är Farahats idéhistoriska studie, The foundation of norms in Islamic juris-
prudence and theology, som har en konstruktiv ambition att bidra till nutida etisk diskussion. 
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berörda kunskapen.301 Tron har även andra dimensioner i islamisk teologi, men 
kalām-teologerna brukar, likt al-Sanūsī, fokusera på tron som ett bekräftande 
(taṣdīq) och ett bejakande (idhʿān) av det profetiska budskapets proposition-
ella innehåll.302 

Enligt al-Sanūsī utgår förpliktelsen att tro och förankra tron i kunskap, lik-
som alla andra moraliska förpliktelser, från Guds befallning i uppenbarelsen 
(al-sharʿ) snarare än från förnuftet (al-ʿaql). Den arabiska termen sharʿ be-
tecknar hela den uppenbarade vägledningen med alla dess direktiv, inklusive 
sådant som berör trosföreställningar, handlingar, dygder och andlighet, men 
den översätts lämpligen som ”uppenbarelse” i detta sammanhang. Den kan 
översättas som ”lag” eller ”uppenbarad lag” om lag förstås i vid bemärkelse 
som en dynamisk vägledning som berör det mänskliga livets samtliga dimen-
sioner.303 Beträffande förpliktelsen att tro utifrån kunskap hänvisar al-Sanūsī 
till flera koranverser och hadither, såsom uppmaningen i Koranen 47:19: ”Vet 
att det inte finns någon gud utom Gud.”304 Al-Sanūsīs formulering ”det är ob-
ligatoriskt utifrån uppenbarelsen” understryker att etiska värden uteslutande 
härrör och härleds från uppenbarelsen, även om den tolkas med hjälp av för-
nuftet. Det moraliska ansvaret inför Gud förutsätter att man har nåtts av det 
uppenbarade budskapet på ett tillförlitligt sätt och kunnat tillägna sig dess di-
rektiv. Det finns inga moraliska värden som föregår uppenbarelsen och som 
människan kan urskilja med hjälp av förnuftet; moraliska värden etableras ge-
nom gudomliga befallningar som förmedlas genom profetiska uppenbarelser 
och som tolkas av profetiskt grundade gemenskaper i förhållande till specifika 
historiska situationer. 

Denna typ av metaetisk teori brukar benämnas ”teorin om gudomlig befall-
ning”, från engelskans divine command theory, men benämns här ”befall-
ningsteori” eller ”befallningsrätt” eftersom andra befallningsteorier inte är ak-
tuella i sammanhanget. En annan vanlig benämning är ”teologisk voluntar-
ism” som refererar till betoningen på Guds vilja (lat. voluntas) som grund för 
moraliska värden. Det finns vissa nyansskillnader mellan ”befallningsteori” 
och ”voluntarism”, men i al-Sanūsīs fall skulle båda termer kunna användas: 
Gud väljer att befalla vad han vill och etablerar därmed moraliska värden för 
människan att rätta sig efter.305 Även om al-Sanūsī skiljer mellan Guds vilja 
(irāda) och Guds befallning (amr), på så sätt att Guds vilja alltid sker till skill-
nad från hans befallning, förblir Gud fri att befalla vad han vill. Jag refererar 
dock till al-Sanūsīs metaetik som befallningsteoretisk eller befallningsrättslig. 

 
 
301 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 126; al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā al-ṣughrā, 131. 
302 Al-Sanūsīs trosbegrepp diskuteras vidare i kap. 5. 
303 Termerna sharʿ och sharīʿa används ofta synonymt. Båda kan, vid sidan av det ovan 
nämnda, även beteckna ”lag” i snäv bemärkelse som regler för handlingar. Se t.ex. al-Aṣfahānī, 
Mufradāt, 450–451 (s.v. sharʿ). 
304 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 145. 
305 Se t.ex. Murphy, ”Theological voluntarism”. 
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Detta kapitel bortser från de specifika frågor som berör al-Sanūsīs förståelse 
av tron och den kunskap som bör ligga till grund för tron (”att veta det som”) 
för att istället fokusera på hans ashʿaritiska befallningsteori (”enligt den up-
penbarade lagen”). Därför kommer diskussionen främst att beröra metaetiska 
frågor om moralisk ontologi och epistemologi. 

Bland muslimska teologer finns det olika åsikter om varför människan är 
moraliskt ansvarig att tro – att bekräfta Gud som Gud och sändebuden som 
Guds sändebud – och vilka detta ansvar gäller. Likaså finns det olika åsikter 
om huruvida människan är moraliskt ansvarig att förankra denna tro i rationell 
kunskap samt varför och vilka detta i sådana fall gäller. Dessa meningsskilj-
aktigheter härrör från olika perspektiv på moralisk ontologi och epistemologi. 
Finns det över huvud taget objektiva moraliska värden som föregår uppenba-
relsen? Kan människor genom förnuftet urskilja dem? Och är människor i så-
dana fall moraliskt ansvariga att handla i enlighet med dessa värden? Eller 
krävs uppenbarelsen för att människor ska kunna urskilja gott och ont, rätt och 
fel, i moralisk mening? Motsättningarna handlar inte om uppenbarelsens 
centralitet inom rättslära och etik, utan snarare om uppenbarelsens nödvän-
dighet för moralisk kunskap och moraliskt ansvar.306 

Åsikterna bland muslimska teologer spänner från strikt naturrätt till strikt 
befallningsrätt. Det bör noteras att muslimska teologer historiskt sett inte har 
använt arabiska motsvarigheter till termen ”naturrätt”, såsom qānūn tabīʿī, 
utan snarare uttryckt skillnaden mellan naturrätt och befallningsrätt i termer 
av förnuftets förmåga eller oförmåga att urskilja moraliska värden utan till-
gång till särskilda profetiska uppenbarelser. Är moraliska värden rationella 
(ʿaqlīyya) och i någon mån tillgängliga för förnuftet eller revelationella 
(sharʿiyya) och därmed otillgängliga för förnuftet i avsaknad av profetiska 
uppenbarelser? Man skulle således kunna tala om ”förnuftsrätt” respektive 
”uppenbarelserätt”, men ”naturrätt” respektive ”befallningsteori” och ”teolo-
gisk voluntarism” används genomgående i sekundärlitteraturen, vilket även 
underlättar jämförelsen med andra traditioner. 

De flesta teologiska och rättsliga inriktningar är överens om att det grund-
läggande villkoret för att människan ska bli moraliskt ansvarig (mukallaf) in-
för Gud är att hon förstår vad detta ansvar innebär.307 Det bygger på den kora-
niska principen att Gud inte ålägger någon en tyngre moralisk börda än denne 
kan bära (K. 2:286). Därför vidhåller samtliga att ett fungerande förnuft är en 
förutsättning för moraliskt ansvar; allvarligt psykiskt sjuka personer eller barn 
utan ”urskiljningsförmåga” (tamyīz) räknas, till exempel, inte som moraliskt 
ansvariga. Enligt de flesta är inte heller barn med urskiljningsförmåga ansva-
riga förrän de har nått puberteten, eftersom deras förnuft och omdöme dess-
förinnan inte är tillräckligt utvecklade. Många teologer och rättslärda nämner 

 
 
306 Farahat, Foundation of norms, 29, 41. 
307 Al-Shawkānī, Irshād al-fuḥūl, 1:92–93. 
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även villkoret att ens sinnen, framför allt syn och hörsel, fungerar tillräckligt 
väl för att man ska kunna tillägna sig kunskap om det moraliska ansvarets 
innebörd. Det bör noteras att frågan om moraliskt ansvar (taklīf) i teologiska 
sammanhang i första hand berör människans ansvar inför Gud och hennes 
eskatologiska öde i livet efter detta – icke-ansvariga personer anses i allmän-
het vara garanterade frälsning – medan frågan i rättsliga sammanhang även får 
praktiska konsekvenser här och nu: Vilka personer är, till exempel, ålagda och 
ansvariga följa vissa rättsliga regler? 

Den stora skillnaden mellan de teologiska inriktningarna berör synen på 
uppenbarelsens betydelse för det moraliska ansvaret: Är det ett villkor att 
människan, förutom det ovan nämnda, har nåtts av det profetiska budskapet 
på ett tillförlitligt sätt och därmed har tillgång till uppenbarelsen? Eller är för-
nuftet tillräckligt för att man ska bli moraliskt ansvarig? Många tidiga teologer 
och rättslärda uttryckte detta genom frågan om huruvida det är obligatoriskt 
att ”visa tacksamhet mot välgöraren” (shukr al-munʿim) – närmare bestämt 
tacksamhet mot Gud genom tro och tillbedjan – utifrån förnuftets urskiljnings-
förmåga eller utifrån Guds befallning.308 Vissa företrädde naturrättsliga teorier 
enligt vilka uppenbarelsen bekräftar, förtydligar och kompletterar redan exi-
sterande moraliska värden, medan andra företrädde befallningsrättsliga teorier 
enligt vilka Guds befallning i uppenbarelsen etablerar moraliska värden. Yt-
terlighetspositionerna kännetecknade inledningsvis 300-/900-talets och 400-
/1000-talets muʿtaziliter respektive ashʿariter, men utöver dessa fanns även en 
rad mellanliggande ståndpunkter varav några kommer att diskuteras nedan. 
Syftet är att tydliggöra bakgrunden för såväl al-Sanūsīs befallningsteori som 
de nutida diskussionerna om islamisk metaetik. 

Muʿtaziliterna 
Muʿtaziliterna företrädde olika naturrättsliga perspektiv.309 Enligt dem finns 
det objektiva moraliska värden i skapelsen som människan kan urskilja med 
hjälp av förnuftet. Den profetiska uppenbarelsens funktion är att bekräfta och 
uppdaga redan existerande värden snarare än att etablera dem. Eftersom för-
nuftet på egen hand kan urskilja gott och ont, rätt och fel, vidhöll 

 
 
308 Al-Shawkānī, Irshād al-fuḥūl, 2:1163–1167. Se även Zysow, ”Two theories”; Emon, Islamic 
natural law, 42–43. Även Swinburne diskuterar detta med referens till medeltida skolastiker 
som Thomas av Aquino och Duns Scotus: ”For, I suggest, among the necessary moral truths is 
the truth that it is very good to reverence the good and the wise and the truly great, and obliga-
tory to thank and please benefactors. […] God keeps us in existence from moment to moment, 
gives us knowledge and power and friends; and all the help that other benefactors give us arises 
from God sustaining in them the power to do so. Hence it becomes a duty to thank him and 
please him abundantly.” Swinburne, Revelation, 90. 
309 T.ex. Hourani, Reason and tradition, 15–48, 57–108; Jackson, Islam and the problem of 
black suffering, 47–73; Vasalou, Moral agents; Emon; Islamic natural law, 40–89; al-Attar, 
Islamic ethics, 44–140.  
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muʿtaziliterna att förnuftet räcker för att göra människor moraliskt ansvariga 
inför Gud, oavsett om de har nåtts av det profetiska budskapet eller inte. Detta 
ansvar gäller både tro och handling, såsom att bekräfta Guds enhet och visa 
honom tacksamhet samt upprätthålla rättvisa och motverka förtryck, men inte 
specifika rituella regler, såsom hur och när böner ska utföras.310 Vissa muʿta-
ziliter menade att handlingar är essentiellt goda eller onda, medan andra vid-
höll att handlingar är goda eller onda beroende på deras kontextspecifika 
”konfiguration” (wajh) och att människan är utrustad med mentala kategorier 
varmed hon kan urskilja gott och ont.311 Samtliga ansåg att förnuftet är till-
räckligt för att urskilja moraliska värden på ett sätt som gör människan ansva-
rig inför Gud att rätta sig efter dessa värden. På grund av betoningen på ob-
jektiva moraliska värden, oberoende av Guds uppenbarade befallningar, aktu-
aliserades det så kallade teodicéproblemet – vanligtvis diskuterat under rubri-
ken ”om rättvisan” (fī l-ʿadl) – på ett helt annat sätt hos muʿtaziliterna än hos 
deras ashʿaritiska meningsmotståndare. Detaljer om muʿtazilitisk teodicé 
hamnar utanför kapitlet, men det bör noteras att dessa frågor om moralisk on-
tologi och epistemologi hänger samman med frågan om Guds rättvisa och 
godhet i klassisk kalām-teologi.312 

De tidiga ashʿariterna 
”De tidiga” betecknar vanligtvis ashʿariterna fram till al-Juwaynī (d. 
478/1085), inklusive skolans ”förste grundare” Abū l-Ḥasan al-Ashʿarī (d. 
324/936) och ”andre grundare” Abū Bakr al-Bāqillānī (d. 403/1013), medan 
”de senare” vanligtvis betecknar ashʿariterna från och med al-Ghazālī (d. 
505/1111) och framför allt Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/ 1210). En avgörande 
skillnad är det påtagliga inflytandet från den avicenniska filosofin hos de se-
nare ashʿariterna. Syftet med att åtskilja dem i detta sammanhang är att man 
kan skönja en förändring i synen på moralisk ontologi och epistemologi. Även 
senare ashʿariter företrädde befallningsteorier, men många underbyggde dem 
med konsekventialistiska perspektiv som möjliggjorde en mer rationalistisk 
etik, framför allt genom läran om ”lagens övergripande syften” (maqāṣid al-
sharīʿa). De tidiga företrädde en mer renodlad befallningsteori. 

Enligt de tidiga ashʿariterna bestäms moraliska värden uteslutande av Guds 
befallning, vilket innebär att den enda källan till moralisk kunskap är profe-
ternas uppenbarelser. Medan muʿtaziliterna vidhöll att uppenbarelsen bekräf-
tar och förtydligar redan existerande moraliska värden vidhöll ashʿariterna att 
uppenbarelsen, som en manifestation av Guds befallning, etablerar dem. 

 
 
310 Se t.ex. al-Zuḥaylī, Uṣūl al-fiqh, 1:121–123. 
311 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 56.  
312 Shihadeh, ”Theories of ethical value”, 384–388. Se även Heemskerk, Suffering in Muʿtazi-
lite theology. 
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Ashʿariterna förankrade sin befallningsteori i en långtgående skepticism mot 
förnuftets förmåga att självständigt urskilja kategoriska och universella mora-
liska värden – till skillnad från hypotetiska eller instrumentella sådana – och 
argumenterade med utgångspunkt i människans ofrånkomliga subjektivism 
för en rent uppenbarelsebaserad etik.313 Därför menade ashʿariterna att männi-
skor inte är moraliskt ansvariga inför Gud för några handlingar förrän de har 
tagit del av uppenbarelsen på ett tillförlitligt sätt. 

Enligt ashʿariterna är människors vardagliga moraliska språk och preferen-
ser inget annat än sociala konventioner som har uppstått på grund av männi-
skans benägenhet att föredra nytta, njutning och fullkomlighet framför skada, 
smärta och bristfällighet.314 Dessa konventioner reflekterar inga objektiva mo-
raliska värden och kan inte heller ligga till grund för det moraliska ansvaret 
inför Gud; de berör, med andra ord, inte frågan om ”vad som föranleder beröm 
i den här världen och belöning i den kommande”.315 Följaktligen härrör och 
härleds alla moraliska värden från Guds befallningar, förmedlade verbalt ge-
nom profetiska uppenbarelser och praktiskt genom profetiska levnadsmönster. 
Eftersom Guds befallningar enbart berör skapelsen betonar ashʿariterna även 
att Guds handlingar är fullständigt fria från moraliska förpliktelser och re-
striktioner. Medan muʿtaziliterna menade att Gud befaller det goda för att det 
är gott – för att anknyta till dilemmat i Platons Eutyfron – menade ashʿariterna 
att det goda är gott därför att Gud befaller det.316 

De senare ashʿariterna 
Hur kan människan vara moraliskt ansvarig att bekräfta uppenbarelsen om 
moralisk kunskap enbart erhålls från denna uppenbarelse? Förutsätter inte det 
en föregående kunskap som gör människan ansvarig? Som svar på frågan gav 
först al-Ghazālī och sedan al-Rāzī etiken en mer konsekventialistisk utform-
ning. Al-Ghazālī menar i korthet att människan har en naturlig benägenhet att 
sträva efter nytta och undvika skada. Utifrån det motiveras människan i mötet 
med en profet, eller dennes förmedlade uppenbarelse, att undersöka och så 
småningom acceptera dennes uppenbarade budskap, utan att det förutsätter 
moraliska värden oberoende av Guds uppenbarade befallningar.317 Al-Rāzī ut-
vecklade detta till en subjektiv konsekventialism enligt vilken goda handlingar 
är sådana som är nyttiga, leder till nytta eller motverkar skada, medan onda 
handlingar är sådana som är skadliga, leder till skada eller motverkar nytta. 
Eftersom nytta och skada skiljer sig från person till person och situation till 
situation kan samma handling kan vara god för en person om den föranleder 

 
 
313 Farahat, Foundation of norms, 52–57. 
314 Shihadeh, ”Theories of ethical value”, 398–402. 
315 Zuḥaylī, Uṣūl al-fiqh, 1:120–121. 
316 Platon, Skrifter, 1:77. 
317 Al-Ghazālī, Iqtiṣād, 71–73, 250–253. 
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nytta och njutning, men ond för en annan person om den föranleder skada och 
lidande. Al-Rāzī håller med de muʿtaziliter som menar att en handlings mora-
liska status styrs av dess kontextspecifika konfiguration (wajh) på så sätt att 
de specifika omständigheterna påverkar bedömningen av nytta och skada. 
Trots att hans teori innebär ett slags egoism leder den inte till en krass hedon-
ism eftersom dess njutningshierarki inkluderar högre intellektuella och and-
liga njutningar – i detta liv och i det kommande.318 

Eftersom moraliska värden, enligt al-Rāzī, är subjektiva och eftersom Gud 
inte berörs av nytta eller skada gäller sådana etiska värden inte honom. Där-
med upprätthåller al-Rāzī ashʿariternas ståndpunkt att Guds handlingar är fria 
från moraliska förpliktelser samtidigt som han skiljer sig från dem i synen på 
moraliska värden, vilka han beskriver som rationella (ʿaqliyya) snarare än re-
velationella (sharʿiyya). Enligt al-Rāzī är det bara genom betraktelsen av nytt-
torna eller skadorna, både i detta liv och i det kommande, som det blir nöd-
vändigt att följa de gudomliga befallningarna, inte minst för att den utlovade 
belöningen i det kommande livet (ruʾyat allāh eller visio beatifica) överträffar 
alla njutningar i detta liv.319 Därmed utvecklar al-Rāzī ashʿarismens befall-
ningsteori till en konsekventialistisk teori samtidigt som han bibehåller tesen 
att människors moraliska ansvar inför Gud förutsätter att de har nåtts av det 
profetiska budskapet och kunnat tillägna sig uppenbarelsen.  

Många senare ashʿariter teoretiserade även om den uppenbarade lagens 
högre syften, men till skillnad från muʿtaziliterna byggde man sina resone-
mang på empirisk observation. Ashʿariternas betoning på Guds allmakt och 
fria vilja uteslöt idén att lagen måste ha övergripande syften (maqāṣid) och 
nyttor (maṣāliḥ), men de ansåg det vara fullt möjligt – till och med högst san-
nolikt med tanke på Guds välvilja så som den beskrivs i Koranen – att en sådan 
struktur ändå skulle kunna upptäckas. Med utgångspunkt i induktiv observa-
tion (istiqrāʾ) argumenterade man att lagen syftar till att värna religion (dīn), 
liv (nafs), intellekt (ʿaql), egendom (māl), heder (ʿirḍ) och släktskap (nasab). 
Enligt ashʿariterna styrs Guds handlingar inte av några motiv, men det motsä-
ger inte att Gud i sin välvilja uppenbarar en lag utifrån det som är bäst för 
människan. Därmed möjliggjorde man rationella etiska resonemang utifrån 
nytta och skada som i sin tur kunde användas för att fördjupa förståelsen av 
lagen och bedöma analoga tillämpningar av regler i nya situationer.320  

Māturīditerna 
Abū Manṣūr al-Māturīdī (d. 333/944) och de tidiga māturīditerna, eller ḥana-
fiterna som de inledningsvis kallades, företrädde ett slags naturrätt enligt 

 
 
318 Shihadeh, ”Theories of ethical value”, 402–404. Se även Shihadeh, Teleological ethics. 
319 Shihadeh, ”Theories of ethical value”, 404; al-Rāzī, Maṭālib, 3:289–290. 
320 El Shamsy, ”Wisdom”, 30–34. 
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vilken Guds befallningar i uppenbarelsen bekräftar, förtydligar och komplet-
terar redan befintliga objektiva moraliska värden.321 De menade att förnuftet 
kan urskilja grundläggande moraliska värden och därmed göra generella be-
dömningar av vad som är gott och ont. Människan är moraliskt ansvarig inför 
Gud för sådana trosföreställningar och handlingar som hon genom förnuftet 
kan bedöma utan tillgång till uppenbarelsen. För övriga trosföreställningar 
och handlingar krävs dock uppenbarelsen. Māturīditernas metaetik bygger på 
deras förståelse av Guds visdom (ḥikma): skapelsen, liksom uppenbarelsen, 
reflekterar Guds visdom på ett sätt som människan genom sitt förnuft (ʿaql) 
och sin naturliga disposition (fiṭra) kan urskilja. Māturīditerna medger att Gud 
befaller det goda för att det är gott, men förnekar att det skulle existera en 
moralisk ordning oberoende av honom; skapelsens moraliska ordning utgår 
från Guds visdom precis som hans uppenbarade befallningar. Många senare 
māturīditer vidhöll att det visserligen finns objektiva etiska värden som män-
niskor kan urskilja utan tillgång till uppenbarelsen, men att de i sådana fall 
bara är moraliskt ansvariga för själva tron på Gud; det moraliska ansvaret för 
övriga handlingar kräver tillgång till uppenbarelsen. Särskilt i sin tidigare 
form utstakar den māturīdiska teologin en medelväg mellan muʿtazilismen 
och ashʿarismen – inom metaetiken liksom inom teologin i allmänhet.322  

4.2 Al-Sanūsīs befallningsteori 
Utifrån utläggningen ovan är det möjligt att ytterligare förtydliga al-Sanūsīs 
metaetik. Med formuleringen ”utifrån uppenbarelsen” uttrycker han den ti-
diga ashʿarismens befallningsteori: moraliska värden bestäms uteslutande av 
Guds befallningar och därför är uppenbarelsen människans enda källa till mo-
ralisk kunskap. Även om människan skulle kunna urskilja något av det som 
Gud har befallt kommer Gud inte att hålla henne ansvarig för några handlingar 
förrän hon har nåtts av det profetiska budskapet och tagit del av uppenbarel-
sen. Al-Sanūsī ger ingen detaljerad förklaring till ”utifrån uppenbarelsen” i 
sin kommentar utan fokuserar istället på sådant som berör själva tron. Han 
noterar att ”moraliskt ansvarig” avser en könsmogen person vid sina sinnes 
fulla bruk (bāligh ʿāqil).323 Att han utelämnar villkoret att denne ska ha nåtts 
av det profetiska budskapet beror antagligen på att det är uppenbart från ma-
nualen. På annat håll påpekar al-Sanūsī att uttrycket ”utifrån uppenbarelsen” 

 
 
321 Harvey, Qur’an and the just society, 33–38. Se vidare al-Māturīdī, Kitāb al-tawḥīd; al-
Māturīdī, Taʾwīlāt ahl al-sunna. 
322 Jackson, Islam and the problem of black suffering, 104. Flera ḥanbalitiska teologer, såsom 
Ibn Taymiyya (d. 728/1328) och Ibn al-Qayyim (d. 751/1350), företrädde ett metaetiskt per-
spektiv som delvis påminner māturīdisk naturrätt, även om de inte delade māturīditernas syn på 
uppenbarelsen som en tidslig, verbal manifestation av Guds eviga, icke-verbala tal.  
323 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 126.  
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egentligen är överflödigt eftersom ”alla lagar och regler ändå fastställs genom 
uppenbarelsen enligt sunniterna”.324 Det är tydligt att ”utifrån uppenbarelsen” 
syftar till att avvisa den muʿtazilitiska åsikten om att förnuftet på egen hand 
kan fastställa moraliska värden.325 Han beskriver denna åsikt som en villfarelse 
som i värsta fall kan leda till otro (kufr) om det går så långt att profetskapet 
förnekas med motiveringen att förnuftet gör uppenbarelsen överflödig.326 

Al-Sanūsī diskuterar moralisk ontologi och epistemologi på olika sätt i sina 
verk, men fokuserar framför allt på Guds handlingar snarare än människornas: 
Kan man tala om gott och ont i förhållande till Guds handlingar? Ämnet dyker 
upp i förhållande till frågan om vad som är möjligt för Gud, vilket al-Sanūsī 
genomgående uttrycker i termer av att ”det är möjligt för Gud att göra allt som 
är [logiskt] möjligt och likaså att inte göra det”.327 Allt som sker, oavsett om 
människor uppfattar det som gott eller ont, sker i enlighet med Guds allomfat-
tande vetande, vilja och makt. Al-Sanūsī betonar Guds fullständigt fria vilja 
samtidigt som han kritiserar de muʿtazilitiska åsikterna att Gud måste göra det 
som är ”fördelaktigt” (ṣalāḥ) eller ”mest fördelaktigt” (aṣlaḥ) för människor. 
Skapelsen tillhör Gud, understryker al-Sanūsī, och Gud har all rätt att göra vad 
han vill med sin skapelse. För ashʿariter som al-Sanūsī är Guds handlingar 
goda för att de är Guds handlingar, inte för att de bedöms vara sådana utifrån 
en extern etisk standard. Om Gud gör det som människor uppfattar vara gott 
eller fördelaktigt gör han det för att han vill – som ett uttryck för välvilja (faḍl) 
och barmhärtighet (raḥma) – inte för att han måste. 

Denna betoning på att Gud kan göra vad han vill betyder inte att Gud gör 
eller kommer att göra vad som helst. Resultatet för al-Sanūsī, liksom för andra 
ashʿariter, är inte en föreställning om Gud som nyckfull och oberäknelig, utan 
en betoning på att uppenbarelsen är oumbärlig för människans kunskap om 
Gud och hans relation till skapelsen. Utifrån förnuftet, menar al-Sanūsī, är det 
till exempel möjligt att Gud evigt bestraffar de som tror och lever ett rättskaf-
fens liv, precis som det är möjligt att han evigt belönar dem, men uppenbarel-
sen fastställer att han kommer att skänka dem evig belöning.328 Al-Sanūsī är 

 
 
324 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 125. 
325 Al-Dasūqī, Ḥāshiya, 69; al-Sharqāwī, Ḥāshiya, 102. 
326 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 289–290; al-Sanūsī, Sharḥ al-muqaddimāt, 196–198. 
327 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 92. 
328 En vanlig invändning är att det, på ashʿaritiska grunder, inte finns någon garanti för att Gud 
talar sanning i uppenbarelsen: till skillnad från muʿtaziliterna kunde ashʿariterna inte hävda att 
Gud inte ljuger för att skulle vara moraliskt ont och till skillnad från māturīditerna kunde de 
inte heller hävda att Gud inte ljuger för att skulle strida mot hans visdom. En förklaring som al-
Sanūsī ger är att lögn eller lögnaktighet (kadhib) är något bristfälligt och alla attribut som inbe-
griper brister är omöjliga för Gud, medan sanningsenlighet (ṣidq) är något fullkomligt och alla 
fullkomliga attribut är nödvändiga för Gud. Han nämner även argument som bygger på tidigare 
diskussioner om Guds vetande (ʿilm) och tal (kalām), såsom att ”det är omöjligt att Gud skulle 
ljuga, eftersom hans meddelelse stämmer överens med hans vetande och eftersom denna med-
delelse i enlighet med vetandet kan inte vara annat än sanningsenlig”. Al-Sanūsī, Sharḥ al-
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noga med att betona att Gud inte styrs av några motiv: ”Precis som det är 
omöjligt att Guds vilja skulle styras av motiv är det omöjligt att hans faststäl-
lande av en viss handling som obligatorisk, förbjuden eller någon annan rätts-
lig status skulle styras av ett visst motiv; alla handlingar är nämligen likvär-
diga på så sätt att de är hans skapelser.” Han menar att de rättslärdas tal om 
”lagens orsaker” (ʿilal, sg. ʿilla) ska förstås i termer av ”indikationer” 
(amārāt), så att till exempel förmågan att berusa är en indikation på att en viss 
dryck är förbjuden att förtära snarare än en orsak till förbudet.329 Gud skulle 
således kunna ha uppenbarat en helt annan lag, men valde i sin välvilja och 
nåd att uppenbara en dynamisk lag med rationellt begripliga etiska normer 
vars övergripande syften människan kan förstå och dra nytta av. 

Sammantaget företräder al-Sanūsī en strikt ashʿaritisk befallningsteori som 
betonar den koraniska uppenbarelsens unika auktoritet: om det inte finns några 
objektiva moraliska värden, tillgängliga för förnuftet, är uppenbarelsen den 
enda källan till kunskap om vad som är gott och ont, rätt och fel; om allt är 
möjligt för Gud är uppenbarelsen den enda källa till kunskap om hur Gud fak-
tiskt förhåller sig till sin skapelse. Hur al-Sanūsī ställde sig till al-Rāzīs kon-
sekventialism är svårt att bedöma, men förmodligen ansåg han inte att det 
fanns något behov av att fördjupa metaetiken i sina kommentarer, särskilt inte 
i kommentaren till al-ʿAqīdat al-ṣughrā. Däremot noterar han i kommentaren 
till al-ʿAqīdat al-kubrā att det moraliska ansvaret att undersöka och i förläng-
ningen acceptera profeternas uppenbarelser – varigenom Guds befallningar 
manifesteras – inte förutsätter en föregående kunskap om att det är obligato-
riskt, utan enbart möjligheten till sådan kunskap.330 Människan blir med andra 
ord moraliskt ansvarig att bekräfta det profetiska budskapet och förhålla sig 
till dess direktiv genom möjligheten att uppnå kunskap om att budskapet är 
sant, en möjlighet som aktualiseras när budskapet når henne på ett tillförlitligt 
sätt. I fråga om Guds handlingar är resultatet av den tidiga ashʿarismens be-
fallningsteori och den rāzifierade ashʿarismens konsekventialism till stor del 
detsamma: Guds handlingar står över alla moraliska bedömningar och uppen-
barelsen snarare än förnuftet försäkrar människan om Guds välvilliga och nå-
defulla förhållningssätt till skapelsen. 

Al-Sanūsī försvarar ashʿarismen mot muʿtazilitiska invändningar, men 
nämner inga andra företrädare för naturrätt. Det beror dels på muʿtazilismens 
roll som ashʿarismens arketypiska meningsmotståndare och dels på ashʿarism-
ens dominans bland 800-/1400-talets nordafrikanska sunniter. Även de flesta 
senare kommentatorer till al-Sanūsīs verk nöjer sig med att kontrastera 
ashʿarismen mot muʿtazilismen. Det visar om inte annat ashʿariternas 

 
 
ʿaqīdat al-ṣughrā, 236; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 567–568; al-Sanūsī, Sharḥ al-
ʿaqīdat al-wusṭā, 459–460. 
329 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 98. Den arabiska termen för orsak, ʿilla, motsvaras av 
den latinska termen ratio legis (”lagens orsak/tanke”).  
330 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 126. 
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dominans över den teologiska dagordningen under den postklassiska peri-
oden. Tittar man närmare på andra inriktningar, särskilt māturīdismen, står det 
dock klart att dessa metaetiska frågor inte alls var så avgjorda, inte ens inom 
den sunnitiska traditionen, som al-Sanūsī och hans kommentatorer ger sken 
av. Det finns såväl deskriptiva som konstruktiva skäl att relatera al-Sanūsīs 
teologiska projekt till övriga inriktningar inom den islamiska lärotraditionen.  

4.3 Invändningar mot befallningsteorin 
Meningsskiljaktigheterna innanför och utanför den islamiska traditionen an-
tyder att det inte finns några definitiva svar i dessa metaetiska frågor om mo-
ralisk ontologi och epistemologi – åtminstone inga svar som kan förväntas 
övertyga varje förnuftig och uppriktig människa. Det går visserligen att fram-
föra gedigna argument för den ena eller andra teorin, utifrån den ena eller 
andra intellektuella traditionen, men som i de flesta metaetiska diskussioner 
handlar det om att överväga fördelar och nackdelar snarare än att slutgiltigt 
bevisa en viss teoris sanning. För al-Sanūsī verkar det bara ha funnits två al-
ternativ: ashʿaritisk befallningsteori eller muʿtazilitisk naturrätt. Det är förstå-
eligt med tanke på hans kontext. Inte nog med att māturīdisk teologi inte hade 
någon nämnvärd spridning västerut; senare māturīditer rörde sig dessutom i 
riktning mot ashʿarismen, vilket gjorde att skillnaderna alltmer suddades ut. 
Det är dock uppenbart att den sunnitiska traditionen, för att inte tala om den 
ännu vidare islamiska traditionen, inbegriper alternativa metaetiska teorier 
som utmanar den historiskt sett dominerande ashʿaritiska befallningsteorin. 

En avgörande fråga i islamiska sammanhang är hur de metaetiska teorierna 
förhåller sig till Koranen. Liksom de rationella argumenten kan de koraniska, 
eller revelationella, argumenten svårligen beskrivas som definitiva; Koranen 
kan helt enkelt tolkas på olika sätt utifrån olika teologiska traditioner. Beträf-
fande moralisk ontologi och epistemologi har ett antal nutida teologer och 
idéhistoriker, liksom tidigare muʿtaziliter och māturīditer, argumenterat för att 
något slags naturrättsligt perspektiv stämmer bäst överens med Koranen etiska 
utsagor.331 I detta avsnitt kommer jag att relatera al-Sanūsīs ashʿarism till deras 
diskussioner och reflektera över invändningar mot ashʿarismens befallnings-
teori. Det finns förstås andra relevanta invändningar mot befallningsteorin, 
däribland de senaste decenniernas augustinska och thomistiska kritik av teo-
logisk voluntarism i Duns Scotus (d. 1308) och William Ockhams (d. 1347) 
efterföljd.332 Diskussionen om teorins koraniska förankring är dock avgörande 

 
 
331 Hourani, Reason and tradition, 23–48; al-Attar, Islamic ethics; Harvey, Qur’an and the just 
society. 
332 T.ex. Milbank, Theology and social theory. 



 

 107 

i islamiska sammanhang, inte minst för al-Sanūsī och andra ashʿariter i och 
med deras betoning på Koranens unika auktoritet i etiska frågor. 

Den främsta islamiska invändningen mot ashʿarismens befallningsteori är 
att Koranen tycks förutsätta objektiva moraliska värden som människan åt-
minstone delvis kan urskilja med hjälp av förnuftet, utan tillgång till särskilda 
uppenbarelser. Koranen framhåller nämligen kontinuiteten mellan skapelse 
och uppenbarelse, även i fråga om förutsättningarna för moralisk kunskap, 
däribland genom hänvisningarna till Guds ”tecken” eller ”budskap” (āyāt) i 
både skapelsen och uppenbarelsen. Den islamiska lärotraditionen har förvisso 
dominerats av en långtgående teologisk voluntarism, till stor del på grund av 
ashʿarismens spridning, men dess koraniska förankring är långt ifrån uppen-
bar.333 Detta argument kan framföras ur muʿtazilitiska, māturīdiska och ḥan-
balitiska perspektiv – kanske även ur ett modifierat ashʿaritiskt.334 Ett exempel 
är Harveys argument för en māturīdisk naturrättslig metaetik. Han diskuterar 
fyra koraniska teman i förhållande till moralisk ontologi och epistemologi: (1) 
Guds ursprungliga förbund med hela mänskligheten, (2) människans naturliga 
gudstillvända disposition (fiṭra), (3) profetskapet vars vägledning komplette-
rar människans fiṭra och hjälper henne att bekräfta och upprätthålla det ur-
sprungliga förbundet, (4) det kommande livet vari människan på olika sätt 
möter konsekvenserna av sitt leverne.335 Utifrån en ”holistisk läsning” av de 
koraniska berättelserna om dessa stadier föreslår Harvey följande: 

The Qur’an sets the establishment of justice within society as a central goal of 
human life, yet inextricably links it with the inward quest to be true to the spir-
itual covenant with one’s Creator. Here, then, is a moral teleology to which the 
normative function of the sharīʿa, the divine law and moral code, is directed. 
If human beings, by virtue of their intelligence and free will, are able to despoil 
the world, so too are they called to act as its stewards. The guidance delivered 
through revelation, whether in the form of commandments, prohibitions, or 
recommendations, is not merely to test the obedience of moral agents, but to 
embed wise purposes (ḥikmas) within the life of the wider community. Based 
on this understanding, societal justice (qisṭ) is the condition of society realized 
by the Wisdom (ḥikma) of God’s Writ (kitāb), which matches the Scale (mīzān) 
of moral value.336 

Harvey menar att Koranen antyder en moralisk ordning som Gud i sin visdom 
har nedlagt i skapelsen och som åtminstone delvis är tillgänglig för männi-
skans förnuft och intuition. Han argumenterar vidare för den tidiga 
māturīdiska ståndpunkten att människan är moraliskt ansvarig att inte bara tro 
på Gud, utan även att upprätthålla ett moraliskt leverne, oavsett tillgång till 

 
 
333 Hourani, Reason and tradition, 23–48; Brown, ”Islamic ethics”, 182. 
334 T.ex. Hourani, Reason and tradition; al-Attar, Islamic ethics; Harvey, Qurʾān and the just 
society; Yöney, ”Islam”. Se även Jackson, Islam and the problem of black suffering. 
335 Harvey, Qurʾān and the just society, 9–25. 
336 Harvey, Qurʾān and the just society, 191. 



 

 108 

profetiska uppenbarelser. Liknande naturrättsliga argument har framförts tidi-
gare med referens till muʿtazilitisk metaetik. George Hourani och Mariam al-
Attar, till exempel, argumenterar för att Koranens etiska utsagor motsäger en 
renodlad befallningsteori. De påpekar att Koranen talar till såväl troende som 
icke-troende, däribland avgudadyrkare utan tillgång till tidigare uppenbarel-
ser, och använder redan existerande etiska termer för att förmedla bud-
skapet.337 Avgörande termer som godhet (ḥusn) och rättvisa (ʿadl) samt ondska 
(sūʾ) och förtryck (ẓulm) hade varit en del av arabernas gemensamma språk 
långt före Muhammeds koraniska förkunnelser. Koranen anspelar på åhörar-
nas allmänna förförståelse av dessa begrepp, till exempel: ”Gud påbjuder rätt-
visa (ʿadl), godhet (iḥsān) och givmildhet mot närstående (ītāʾ dhī l-qurbā) 
och förbjuder det skändliga (faḥshāʾ), förkastliga (munkar) och kränkande 
(baghy). Han förmanar er för att ni skall vara uppmärksamma.”338 (16:90) Om 
godhet och rättvisa reduceras till gudomliga befallningar, och om ondska och 
förtryck reduceras till gudomliga förbud, blir sådana verser intetsägande: 
”Gud befaller det han befaller och förbjuder det han förbjuder.”339 Detsamma 
kan sägas om andra moraliska termer om de tolkas befallningsrättsligt.340 

En annan vanlig invändning, som relaterar till den förra, berör de koraniska 
beskrivningarna av Gud och hans handlingar i etiska termer: sådana beskriv-
ningar blir intetsägande för människor om Guds godhet och rättvisa inte har 
någon som helst analog relation till mänsklig godhet och rättvisa. Därmed får 
befallningsteorin problematiska konsekvenser även på andra teologiska områ-
den. Ferhat Yöney sammanfattar invändningen som följer: 

So, if divine justice and other ethical attributes of God are interpreted as DCT 
[Divine Command Theory], either God becomes devoid of these perfections in 
the real sense because what is good and just is determined wholly by His com-
mands or will (whatever He does will be good even when He punishes believ-
ers and condemns them to eternal damnation), or His moral goodness will be 
meaningless for us if His justice and other moral attributes are completely 
without parallel to human moral terms.341 

En annan invändning är att Koranen antyder att människan har en viss förmåga 
att på egen hand utröna vad som är gott och ont. Al-Attar hänvisar bland annat 
till eden i Koranen 91:7–8 som ofta tolkas som att Gud har ingivit människan 
en förmåga att urskilja gott och ont: ”Vid själen och den som har fullkomnat 

 
 
337 Hourani, Reason and tradition, 29–36; al-Attar, Islamic ethics, 12–13. 
338 Se även Bernströms friare översättning: ”Gud befaller att rättvisa skall råda [människor 
emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och han förbjuder 
alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en 
kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.” 
(16:90) 
339 Se Yöney, ”Islam”, 417. 
340 Hourani, Reason and tradition, 32; al-Attar, Islamic ethics, 17. 
341 Yöney, ”Islam”, 418. 
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henne och givit henne insikt om både hennes syndfullhet (fujūr) och gudak-
tighet (taqwā).”342 Detta argument kan stärkas ytterligare med referens till den 
återkommande koraniska termen maʿrūf (”allmänt godtaget [som rätt och rim-
ligt]”) som ofta tycks referera till extrakoranisk kunskap om moraliska vär-
den.343 Även om al-Sanūsī inte diskuterar dessa och liknande koranverser som 
antyder moralisk kunskap oberoende av uppenbarelsen är det troligt att han, 
likt andra ashʿariter, skulle tolka dessa utifrån befallningsteorin – till exempel 
genom att läsa verserna 16:90 och 91:7–8 eller de som refererar till maʿrūf 
som generella verser vars specifika betydelser fastställs av den övriga uppen-
barelsen (inklusive både koranverser och hadither). Därför påpekar Harvey att 
ashʿariterna tvingas till omständliga hermeneutiska manövrar ”to serve an ar-
gument that originates from theological, not Qur’anic, concerns”.344 

En ytterligare invändning skulle kunna göras på historiska grunder: Vad 
kan de berörda koranverserna ha avsett i förhållande till sin ursprungliga kon-
text och hur kan de ha uppfattats av de ursprungliga åhörarna? Harvey argu-
menterar med hänvisning till Daniel Madigans The Qurʾān’s self-image 
(2001) för att den återkommande koraniska frasen ”(före)skriften och visdo-
men” (al-kitāb wa-l-ḥikma) bör förstås som en referens till dels Guds auktori-
tativa tilltal i uppenbarelsen och dels de visa moraliska syften som detta tilltal 
inbegriper – därav hans engelska översättning ”the Writ and the Wisdom”.345 
Denna läsning är filologiskt och teologiskt övertygande och undviker den rätt-
mätiga kritiken mot tolkningen av frasen som ”Koranen och Sunnan” för att 
inte beakta frasens vidare koraniska användning. Men frågan är om inte frasen 
även knyter an till tidigare judiska och kristna naturrättsliga föreställningar 
om ”lagen” och ”visdomen”, såsom hos den grekisk-judiske filosofen Filon 
från Alexandria (d. ca. 50 e.Kr).346 Spänningen mellan ”lag” och ”visdom” 
finns redan i Hebreiska bibeln, om man till exempel jämför Moseböckerna 
med Ordspråksboken, och frågan om deras förhållande diskuterades i rab-
binska och patristiska sammanhang fram till Koranens tillkomst på 600-talet. 
Saqib Hussain argumenterar i en kommande avhandling att Koranen anknyter 
till dessa meningsutbyten genom att framställa lagen som ett uttryck för vis-
dom i naturrättslig mening (ḥikma på arabiska och ḥokhmā på hebreiska).347 
Koranens version av de tio budorden i Sūrat al-Isrāʾ (17:22–39) och den gyl-
lene regeln i Sūrat al-Baqara (2:267–269) beskrivs som uttryck för ḥikma och 

 
 
342 Al-Attar, Islamic ethics, 15. Se även Bernströms översättning: ”Vid människans väsen och 
Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla], och nedlagt i henne 
både syndfullhet och gudsfruktan.” (91:7–8) 
343 Yöney, ”Islam”, 419–421; Reinhart, ”What we know about maʿrūf”. 
344 Harvey, Qurʾān and the just society, 15. 
345 Harvey, Qur’an and the just society, 17–19. För exempel på frasens användning i Koranen, 
se 2:129, 151, 231; 3:48, 81, 164; 4:54, 113; 5:110; 6:89; 45:16; 62:2. 
346 Om Filons naturrättsliga syn på den mosaiska lagen, se Martens, One God, one law. 
347 Hussain, Wisdom in the Qur’an. Han presenterar sina slutsatser i en intervju med Gabriel S. 
Reynolds: Reynolds, ”Saqib Hussain”, 31:40–45:40. 
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därutöver nämns ḥikma i samband med uppmaningen att återvända till Abra-
hams ursprungliga tro (16:123–125). Dessa tre fenomen – de tio budorden, 
den gyllene regeln och det abrahamitiska (”förmosaiska”) idealet –  
associerades ofta med naturrätt eller naturlig visdom i senantikt judiskt och 
kristet tänkande.348 Det tydligaste exemplet är den tidigare nämnda Filon som 
försökte visa att den bibliska visdomstraditionen utgör en judisk motsvarighet 
till den grekiska naturrättstraditionen. Hans verk och idéer förblev populära i 
den senantika världen ända fram till Koranens tillkomst på 600-talet. De sen-
antika judiska och kristna diskussionerna om visdom som en abrahamitisk 
motsvarighet till grekisk naturrätt skulle kunna förklara Koranens särskilda 
användning av ḥikma som komplement till kitāb. Det skulle ytterligare stärka 
argumentet att Koranen, tvärtemot ashʿariternas eisegesis, förutsätter att män-
niskan har en viss förmåga att urskilja moraliska värden med hjälp av förnuftet 
och att de uppenbarade befallningarna verifierar och specificerar snarare än 
etablerar sådana värden. 

Yöney håller med om att de koraniska invändningarna innebär problem för 
ashʿarismens renodlade befallningsteologi, men menar att de kan undvikas ge-
nom vissa modifikationer. Han argumenterar för en modifierad befallningste-
ori, influerad av Robert Merrihew Adams, som han menar bär vissa likheter 
med al-Ghazālīs och al-Rāzīs teorier.349 Yöney börjar med att skilja mellan 
”det goda” och ”det rätta”: det moraliskt goda baseras på och förklaras utifrån 
Guds väsen, medan det moraliskt rätta bestäms av och förklaras utifrån Guds 
befallningar och vilja. Guds fullkomliga godhet är en del av hans väsen och 
denna godhet utgör standarden till vilken andra goda ting analogt förhåller sig, 
men aldrig fullt ut motsvarar. Faktumet att Gud inte kan vara något annat än 
god – inte kan vara ond och inte kan utföra onda handlingar – begränsar inte 
Guds vilja och allmakt på något relevant sätt. Den enda ”begränsningen” är 
Guds fullkomlighet: 

So moral properties such as being just, compassionate and generous are 
grounded in God’s nature. That is to say, justice is a perfection and morally 
good because God is perfectly just. With this metaphysical relation between 
moral goodness and God, both God’s perfect goodness on the one hand and 
His omnipotence, freedom and sovereignty over the realm of moral goodness 
on the other, are maintained.350 

Det innebär att Guds fullkomliga godhet föregår hans befallningar och därmed 
att det goda föregår det rätta. Eftersom Guds befallningar utgår från hans full-
komliga godhet är det otänkbart att han skulle befalla något moraliskt ont. 

 
 
348 Se Marten, One God, one law, 84, 89, 91, 141–143. Se även Birnbaum och Dillon, Philo of 
Alexandria, som introducerar och översätter Filons De Abrahamo (”Om Abraham”). Se vidare 
Hussain, Wisdom in the Qur’an; Reynolds, ”Saqib Hussain”, 31:40–45:40. 
349 Yöney, ”Islam”, 431; Adams, Finite and infinite goods. 
350 Yöney, ”Islam”, 423. 
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Bland nutida befallningsteoretiker finns det olika idéer om hur Gud kommu-
nicerar dessa befallningar – Adams, till exempel, menar att det sker genom 
människans medvetande och inte bara genom särskilda uppenbarelser – men 
det viktiga i sammanhanget är frågan om grunden till det goda och det rätta. 
För att undvika de ovan nämnda invändningarna föreslår Yöney en modifierad 
ashʿaritisk befallningsteori som innebär (1) att moraliska värden existerar ob-
jektivt i betydelsen att de är oberoende av människors subjektiva uppfatt-
ningar, (2) att moraliska värden inte är godtyckliga eftersom de grundar sig i 
Guds fullkomliga godhet, (3) att Gud kan beskrivas som fullkomligt god utan 
att godhet reduceras till att han följer sina egna befallningar och (4) att män-
niskor har en viss naturlig förmåga att urskilja gott och ont samt att Guds be-
fallningar inte bara kommuniceras genom profetiska uppenbarelser.351 Sam-
mantaget möjliggör modifikationerna en mer övertygande tolkning av Kora-
nens etiska språk än ashʿariternas renodlade befallningsteori. Även al-Sanūsīs 
teori skulle kunna modifieras på ett liknande sätt; det skulle innebära juste-
ringar och omformuleringar av vissa traditionella lärosatser, men inte på ett 
sätt som principiellt motsäger hans ashʿariska teologi. Samtidigt går det inte 
att bortse från att den māturīdiska traditionen faktiskt föregriper flera av dessa 
modifikationer. Istället för att modifiera māturīdismen i ashʿaritisk riktning, 
som under den postklassiska perioden, finns det koraniska skäl att modifiera 
ashʿarismen i māturīdisk riktning.  

4.4 Māturīdiska modifikationer 
Māturīditerna, särskilt al-Māturīdī själv, erbjuder ett kombinerat natur- och 
befallningsrättsligt perspektiv som, med utgångspunkt i Guds visdom, bekräf-
tar de moraliska värdenas objektivitet och människans möjlighet att åt-
minstone delvis urskilja dem, utan att för den sakens skull inskränka Guds 
allmakt.352 Ur ett sådant perspektiv kan godhet förklaras med referens till Guds 
fullkomliga godhet. Guds befallningar är goda därför att de kommer från en 
fullkomligt god skapare, även om människors naturliga begränsningar innebär 
att de inte alltid kan urskilja denna godhet. Māturīditer uttrycker vanligtvis 
detta i termer av att Guds visdom ligger till grund för såväl skapelsen som 
uppenbarelsen och att människan genom sitt förnuft kan urskilja dess uttryck. 
Det māturīdiska perspektivet föregriper distinktionen mellan det goda och det 
rätta, enligt vilken det förra baseras på och förklaras utifrån Guds godhet, 

 
 
351 Yöney, ”Islam”, 425–428. 
352 Al-Māturīdī formulerar sin teori i teologiverket Kitāb al-tawḥīd och korankommentaren 
Taʾwīlāt ahl al-sunna. Huruvida man vill benämna den ”naturrättslig” eller ”befallningsrättslig” 
är mindre viktigt. Harvey föredrar att beskriva al-Māturīdīs teori som ”natural law”, medan 
Cakmak föredrar ”soft divine command theory”. Se Harvey, Qur’an and the just society, 191; 
Cakmak, ”Analogies”, 474.  



 

 112 

medan det senare bestäms av och förklaras utifrån Guds befallningar. Rättvisa 
på mänsklig nivå är gott (ḥasan) därför att det på ett analogt sätt motsvarar 
Guds fullkomliga rättvisa och rätt (farḍ eller wājib, ”obligatoriskt”) därför att 
Gud genom särskilda uppenbarelser befaller det. Att Guds befallningar (som 
grund för det rätta) överensstämmer med hans fullkomlighet (som grund för 
det goda) förklaras i sin tur genom att Guds fullkomliga visdom är ett av hans 
”essentiella attribut” (ṣifāt dhātiyya). 

Människans moraliska ansvar berör det rätta som Gud befaller och som 
överensstämmer med det goda, vilket analogt relaterar till Guds fullkomliga 
godhet. Människan kan genom sitt förnuft förstå det goda i generella termer 
och därmed även förstå det rätta som Gud befaller, men det är först genom den 
profetiska uppenbarelsen som hon erhåller djupare och mer detaljerad insikt 
om vad det senare innebär. Men räcker denna generella förståelse av det goda 
för att människan ska bli moraliskt ansvarig inför Gud att göra det rätta? 
Māturīditerna är överens om att förnuftet räcker för att förstå att det är gott 
och rätt att tro på Gud, vilket gör människan ansvarig, men de har olika åsikter 
om huruvida detsamma kan sägas om övriga handlingar vars godhet förnuftet 
kan urskilja. Oavsett vilket undgår māturīditerna de tidigare nämnda invänd-
ningarna mot al-Sanūsīs ashʿaritiska befallningsteori. Sådana māturīdiska mo-
difikationer vore dock möjliga i relation till al-Sanūsīs teologi; man skulle 
mycket väl kunna argumentera för att människor kan förstå det goda i gene-
rella termer, men att uppenbarelsen krävs för att de ska bli ansvariga inför Gud 
att göra det rätta, inklusive ”att ha kunskap om det som är nödvändigt beträf-
fande vår Herre samt det som är omöjligt och det som är möjligt”. 

Det kan framstå som att frågan om människans ”prerevelationella” mora-
liska ansvar saknar praktiska konsekvenser. Den tycks bara aktualiseras för 
människor som antingen inte känner till det profetiska budskapet över huvud 
taget eller som bara har erfarit det i förvrängd form. En del ashʿariter påpekar 
att ytterst få människor kan ha undgått profeternas gemensamma budskap om 
tron på Gud; även om de skulle ha undgått budskapet i muhammedsk form har 
de troligtvis tillgång till återstoder av tidigare profeters kallelser.353 Faktum är 
dock att naturrättsliga perspektiv, enligt vilka förnuftet kan urskilja moraliska 
värden utan referens till särskilda uppenbarelser, skulle kunna leda till omfat-
tande etisk och rättslig förnyelse i islamiska sammanhang. Det visar om inte 
annat Harveys förhållandevis återhållsamma nymāturīdiska naturrättsteori.354 
Förutsatt att de etablerade rättsskolornas tolkningar inte tas för givna, på så 
sätt att metaetiska teorier enbart syftar till att rättfärdiga redan befintliga slut-
satser, skulle alternativa metaetiska utgångspunkter mycket väl kunna bidra 
till sådan förnyelse. 

 
 
353 T.ex. al-Dasūqī, Ḥāshiya, 70. 
354 Harvey, Qur’an and the just society. 
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Därutöver kan metaetiska perspektiv ha betydelse för människans förhåll-
ningssätt till både skapelsen och uppenbarelsen. Koranens budskap uttrycks 
till stor del genom specifika berättelser, framför allt om profeterna och deras 
gemenskaper, som tillsammans gestaltar mänsklighetens övergripande berät-
telse – från mänsklighetens ursprungliga förbund och jordiska skapelse, via 
profeterna och deras gemenskaper genom historien, till den yttersta dagen och 
livet efter detta. Hur man deltar i denna berättelse, på olika platser i olika tider, 
beror åtminstone delvis på förståelsen av profetskapets och uppenbarelsens 
betydelse. Istället för att reduceras till ett moraliskt test av människors lydnad, 
som hos al-Sanūsī och hans ashʿaritiska likar, innebär det naturrättsliga per-
spektivet att uppenbarelsen verifierar, specificerar och fullföljer det goda som 
människans förnuft delvis kan förstå på egen hand. Därtill bidrar uppenbarel-
sen till att forma ett specifikt historiskt sammanhang vari det rationellt begrip-
liga goda gemensamt kan eftersträvas. 

Det māturīdiska perspektivet möjliggör även ett analogt sätt att tala om 
Gud. Om skapelsen, inklusive människans förnuft, reflekterar Guds visdom är 
skapelsen en källa till insikt om Skaparen. Det antyds i Koranens återkom-
mande referenser till skapelsens ”tecken” (āyāt): ”På jorden finns tecken för 
de som har visshet och så även inom er själva – ser ni inte det?” (K. 51:20–
21). Människans begränsade förnuft kan inte uttömma Guds visdom, men ana-
loga resonemang med utgångspunkt i skapelsen, inte minst i människan själv, 
kan bidra till insikt om, och framför allt relation till, Skaparen: ”Vi skall visa 
dem våra tecken vid horisonterna och inom dem själva tills det står klart för 
dem att detta är sanningen” (K. 41:53). Såväl ashʿariter som māturīditer vid-
håller att både världen och uppenbarelsen består av Guds āyāt – ”tecken” eller 
”budskap” – men māturīditernas betoning på Guds visdom som genomsyrar 
hela skapelsen ger större betydelse åt tecknen i världen utan att för den sakens 
skull förringa tecknen i uppenbarelsen. De senare är inte väsensskilda från de 
förra, utan intensifieringar av dem. Därför kan de senare inte förstås utan hän-
visning till de förra och vice versa. Skapelsen indikerar inte bara att Skaparen 
är, såsom al-Sanūsī och ashʿariterna i praktiken hävdar, utan på olika sätt även 
vem och hur han är. På så sätt erkänns skapelsen i māturīdisk teologi som en 
lika oundviklig som oumbärlig utgångspunkt för människans förståelse av, 
och förhållande till, det gudomliga. 

Sammantaget är grunden till all moral, ur ett māturīdiskt perspektiv, Guds 
eviga visdom genom vilken han skapar världen med vissa moraliska förutsätt-
ningar och uppenbarar skriften med vissa moraliska befallningar. Människor 
kan genom gemensam reflektion över sina erfarenheter nå insikt om grund-
läggande moraliska värden även utan tillgång till uppenbarelsen. För de som 
bekräftar uppenbarelsen kompletteras ”skapelseetiken” med ”uppenbarelse-
etiken”. Som jag tidigare har nämnt skulle de ovan nämnda aspekterna av 
māturīdisk naturrätt kunna införlivas i en modifierad ashʿaritisk metaetik en-
ligt vilken Guds fullkomliga godhet (”det goda”) föregår hans uppenbarade 
befallningar (”det rätta”) och enligt vilken människor delvis kan förstå det 
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goda så som det reflekteras i skapelsen, även om de inte är moraliskt ansvariga 
att göra det rätta förrän de har fått tillgång till uppenbarelsen. En sådan modi-
fikation av al-Sanūsīs befallningsteori skulle undvika de ovan nämnda invänd-
ningarna och åtminstone leda till en mer övertygande koranisk etik. 

4.5 Profetskapets funktioner 
Det är möjligt att ta ytterligare ett steg och ompröva föreställningen att uppen-
barelsens etiska funktion enbart är att tillhandahålla etiska eller rättsliga pro-
positioner i form av (direkta eller indirekta) befallningar och förbud: vad män-
niskan måste göra (farḍ, wājib), bör göra (mandūb), får göra (mubāḥ), inte bör 
göra (makrūh) och inte får göra (ḥarām). Inte bara den ashʿaritiska utan även 
den muʿtazilitiska och māturīdiska synen på uppenbarelsens etiska funktion 
begränsas mer eller mindre till detta, vilket har präglat islamisk rättslära ge-
nom historien.355 Inom kalām-teologin har profetisk uppenbarelse nästan ute-
slutande förståtts i propositionella termer: gudomlig kommunikation som pro-
feterna, åtminstone de profeter som benämns sändebud, har haft i uppdrag att 
förmedla till människor.356 Man har förvisso tillskrivit profetskapet ytterligare 
funktioner som inte begränsas till förmedling av propositionell kunskap, där-
ibland att manifestera och exemplifiera dygdiga karaktärsegenskaper och 
gudstillvänt leverne.357 Men i rättsliga sammanhang har profetskapets etiska 
funktion reducerats till förmedling och måhända exemplifiering av proposi-
tionell kunskap om vad människan bör eller inte bör göra. Det finns dock skäl 
att fundera över alternativa perspektiv. Kan uppenbarelsens etiska betydelse 
verkligen begränsas, som al-Sanūsī antyder, till befallningar och förbud? 

Oavsett hur man betraktar Muhammed (som genuin profet eller inte) och 
Koranen (som genuin uppenbarelse eller inte) går det inte att bortse från deras 
historiska följder i och med den nya abrahamitiska tradition som de gav upp-
hov till. Den koraniska förkunnelsen blev det språk med vilket muslimer kom 
att förstå skapelsen och förhålla sig till dess skapare. Minnena av profeten, 

 
 
355 För ett par exempel ur al-Sanūsīs verk, se Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 433–436, och Sharḥ 
ṣughrā l-ṣughrā, 187. I Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 434, fastslår han till exempel att sändebudens 
primära uppdrag är att förmedla ”Guds befallningar, förbud och tillåtelser samt sådant som 
relaterar till detta [såsom löften om belöning och hot om bestraffning]”.  
356 Uppenbarelse och profetskap diskuteras vidare i kap. 6. 
357 Se t.ex. den māturīdiske teologen Abū l-Muʿīn al-Nasafīs (d. 508/1114) Tabṣirat al-adilla, 
1:659–773. Hans diskussion om profetskapet antyder även anledningen till att islamisk metaetik 
utgår nästan uteslutande från ett propositionellt uppenbarelsebegrepp: epistemologiskt sett klas-
sificeras kunskap genom profetisk uppenbarelse som ”information” (khabar) eller, mer speci-
fikt, ”sanningsenlig information” (khabar ṣādiq) – ett slags motsvarighet till den nutida episte-
mologiska kategorin ”vittnesmål”. Sådan information utgör, enligt kalām-teologerna, en av de 
tre huvudsakliga kunskapskällorna vid sidan av förnuftet och de fem sinnena. Uppenbarelsens 
etiska funktion ansågs följaktligen vara att tillhandahålla ”sanningsenlig information” om etiska 
värden. Al-Nasafī, Tabṣirat al-adilla, 1:141–150, 664. 
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förkroppsligade i praktiker och institutioner, formade de sammanhang vari det 
koraniska språket fick sin mening. De muslimer som har företrätt naturrätts-
liga perspektiv har aldrig, åtminstone inte som muslimer, reflekterat över 
skapelsen utan den koraniska uppenbarelsen; de har reflekterat över skapelsen 
genom uppenbarelsen inifrån den gemensamma tradition som bildades i min-
net av Muhammeds profetiska gärning. Ur ett historiskt perspektiv kan denna 
insikt leda till något som påminner om Talal Asads idé om islam som diskursiv 
tradition: ”a tradition of Muslim discourse that addresses itself to conceptions 
of the Islamic past and future, with reference to a particular Islamic practice 
in the present.”358 En diskursiv tradition är, enligt Asad, ”an insistent present, 
one that disciplines those who belong to it through a heritage (a language, an 
activity, a way of being).”359 Ur ett teologiskt perspektiv kan det därtill betrak-
tas som ett faktiskt syfte med profetskapet: att bjuda in människor till gemen-
samma traditioner i profeternas efterföljd inifrån vilka såväl skapelsens som 
uppenbarelsens tecken kan urskiljas och uttolkas. Profeterna påminner män-
niskan om hennes gudstillvända disposition (fiṭra) och ställföreträdarskap 
(khilāfa) och ger hennes förnuft (ʿaql) ett specifikt sammanhang för att ur-
skilja och eftersträva det goda och det sköna – ytterst sett Gud själv. (Den 
arabiska term som används för moralisk godhet, ḥusn, betyder både godhet 
och skönhet.) Ur ett sådant perspektiv tillhandahåller uppenbarelsen inte bara 
propositionell kunskap om moraliska värden, utan framför allt ett samman-
hang och ett språk (eller åtminstone möjligheten att lära sig ett språk) varmed 
tecknen i skapelsen kan tolkas. Skapelsen är full av mening, även moralisk 
sådan, men blir meningsfull först med en viss språkförståelse – ett visst sätt att 
ta del av denna mening. I förlängningen handlar ”islamisk naturrätt” om att 
försöka urskilja godhet och skönhet genom snarare än utan uppenbarelsen.360 
Detta kan uttryckas i termer av ett slags hermeneutisk profetologi enligt vilken 
uppenbarelsen och profetskapet bland annat syftar till att förnya förutsättning-
arna för den hermeneutiska cirkel utifrån vilken människan tolkar tillvaron.361 

Lärotraditionens discipliner, inklusive rättsläran, kan betraktas som den 
muslimska gemenskapens pågående tolkningar av Guds tecken i både skapel-
sen och uppenbarelsen. Naturrätt är med andra ord en kontinuerlig process 
snarare än en komplett produkt: målet för färden må förbli detsamma – det 
goda och det sköna – men sättet att färdas förblir föränderligt i en föränderlig 
skapelse.362 Även historiskt sett har islamiska naturrättsliga diskussioner, un-
der rubriken al-taḥsīn wa-l-taqbīḥ al-ʿaqliyān, framför allt handlat om att teo-
logiskt förklara förutsättningarna för moralisk kunskap och moraliskt leverne, 

 
 
358 Asad, Asad, ”Idea of an anthropology of Islam”, 20. Se även Anjum, ”Islam as a discursive 
tradition”. 
359 Asad, ”Thinking about religion through Wittgenstein”, 411. 
360 Jfr. diskussionen om naturlig teologi i kap. 5 nedan. 
361 Se vidare i kap. 5–6. 
362 Distinktionen mellan process och produkt kommer från Lloyd, Black natural law, viii. 
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snarare än att fastställa en specifik uppsättning normer som varje människa 
måste rätta sig efter.363 Människan har visserligen en grundläggande förmåga 
att urskilja gott och ont i generella termer, som en vis skapelse av en oändligt 
vis skapare, men denna förmåga uttrycks och utvecklas genom reflektion över 
specifika företeelser i specifika sammanhang. Det är en sak att hävda att det 
på ett principiellt plan är gott att ”visa tacksamhet mot välgöraren”, som 
kalām-teologerna uttrycker det, men en helt annan sak att bedöma hur det ska 
omsättas i praktiken. För muslimska teologer har Koranens direktiv legat till 
grund för bedömningen av hur förnuftets generella urskiljning av det goda ska 
förverkligas i specifika sammanhang, men ur ett historiskt perspektiv måste 
man tillägga att Koranens funktion som historisk händelse till stor del har varit 
att tillhandahålla det specifika sammanhang vari denna etiska och rättsliga be-
dömning har ägt rum. Ett sådant perspektiv tydliggör den tolkande verksam-
hetens historiska bundenhet, vilket om inte annat kan motverka hermeneutiskt 
naiva antaganden om ”naturens” eller ”skriftens” definitiva och statiska bety-
delser oberoende av sammanhang. 

Den katolska moralteologen Jean Porter föreslår med referens till MacIn-
tyres traditionsbegrepp att naturrätten bör betraktas som ”a specific moral 
tradition which cannot be adequately understood apart from some account of 
its historical development and social location”.364 Hon påpekar att skolastisk  
naturrätt utvecklades som en teologisk lära på bibliska grunder och att skolas-
tikerna själva inte såg någon motsättning mellan universella naturrättsliga  
anspråk och partikulära biblisk-kristna utgångspunkter: ”[T]he scholastics of-
fered a perspectival interpretation of a universal phenomenon, the functioning 
of God’s wisdom through nature and human reason.”365 Detsamma gäller 
kalām-teologernas koraniska naturrättsteorier. Vidare ställer Porter frågan: 

Does the history of reflection on the natural law reflect the development of a 
moral theory that can be justified on rational grounds, without reference to 
specific theological commitments, or other socially specific claims? Or does 
this history reflect the development of an account of morality that depends in 
some integral way (not necessarily in every respect) on theological or other 
particular commitments?366 

Till skillnad från de flesta moderna naturrättsteoretiker argumenterar Porter, 
enligt mig på ett övertygande sätt, för den senare hållningen. I likhet med sina 

 
 
363 Notera att muʿtaziliter och māturīditer företrädde en koranisk naturrätt som rättfärdigades 
och uttolkades på koraniska grunder, vilket innebär att de nutida försöken att framställa dem 
som islamiska motsvarigheter till europeiska upplysningstänkare är historiskt missvisande. Ett 
exempel är Akyol, Reopening Muslim minds. 
364 Porter, ”Tradition of civility”; Porter, Nature as reason, 1–52; Porter, ”Does the natural 
law”. Se även Porter, Natural and divine law. 
365 Porter, ”Tradition of civility”, 33.  
366 Porter, ”Tradition of civility”, 44.  
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skolastiska föregångare likställer hon naturrätten med en viss förmåga att göra 
rationella bedömningar, alternativt med vissa generella principer för sådana 
bedömningar, men påpekar att detta säger mer om hur etisk reflektion går till 
än om vad denna reflektion faktiskt bör komma fram till. Det rör sig med andra 
ord om en så grundläggande förmåga, om så generella principer, att den prak-
tiska omsättningen kan ske på en rad olika sätt beroende på sammanhang: 
”[N]ormative precepts are always specified through communal processes, 
more or less explicit and authoritative, through which the general precepts of 
the natural law are given concrete meaning and force.”367 Min poäng ovan är 
att formeringen av sådana sammanhang – vari den etiska reflektionen över 
”the functioning of God’s wisdom through nature and human reason” äger 
rum – mycket väl kan betraktas som ett av uppenbarelsens eller profetskapets 
syften. Det motsäger inte att uppenbarelsen även kommer med specifika be-
fallningar, men en måhända mer avgörande funktion är att formera det sam-
manhang utifrån vilket tolkningen av både skapelse och uppenbarelse (som 
sammanhängande uttryck för Guds visdom) sker. Jag konstaterade i kapitel 1 
att en tradition inte bör betraktas som en behållare för sanning, utan som ett 
sammanhang utifrån vilket sanning kan sökas. Något liknande kan sägas om 
profetskapets etiska funktion: inte bara att kommunicera direktiv om moralisk 
godhet, utan framför allt att formera ett sammanhang vari sådan godhet kan 
eftersträvas och så gott som möjligt efterlevas. 

Denna diskussion rör sig sakteligen bort från al-Sanūsīs specifika formule-
ring i al-ʿAqīdat al-ṣughrā till vidare frågor om uppenbarelse och profetskap. 
Därmed knyter den an till de kommande kapitlens ämnen: naturlig teologi och 
profetologi. Det traditionsperspektiv som har introducerats ovan återkommer 
i dessa kapitel och integreras ännu tydligare i al-Sanūsīs teologi. I detta kapitel 
har jag kritiskt bemött al-Sanūsīs befallningsteori, vilken jag finner varken 
rationellt eller revelationellt övertygande, men jag har samtidigt försökt bear-
beta den konstruktivt på ett sätt som inte medför någon principiell motsägelse 
med hans teologiska grundhållning. Därutöver har jag låtit denna bearbetning 
ligga till grund för vidare reflektioner över uppenbarelsens och profetskapets 
funktioner – eller, om man så vill, dess ändamål och syften (maqāṣid).  

Det kan redan nu konstateras att min kommentar till al-Sanūsīs formulering 
i manualen, ”det är obligatoriskt utifrån uppenbarelsen för varje moraliskt 
ansvarig person”, skiljer sig i flera avseenden från traditionella kommentarer 
i postklassisk stil. Samtidigt har jag förhållit mig till texten på ett sätt som 
motsvarar det jag i kapitel 2 benämnde ”kommentarens historiska syften och 
uppgifter”: (1) att förklara, (2) att fördjupa, (3) att försvara, (4) att förbättra, 
(5) att vid behov förkasta. I jämförelse med de två nästkommande kapitlen har 
jag rört mig förhållandevis långt ifrån al-Sanūsīs specifika formulering; jag 
har låtit den sätta agendan för kapitlet, men inte styra innehållet i samma 

 
 
367 Porter, ”Does the natural law”, 88. 
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utsträckning som i senare kapitel. Kapitlet visar på ett möjligt sätt att kom-
mentera texter genom artiklar eller kapitel om specifika textavsnitt som kan 
publiceras självständigt eller sammanställas till en komplett kommentar. Yt-
terligare metakommentarer av detta slag får dock vänta till den avslutande dis-
kussionen efter de två kommande kapitlen. 
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5. Naturlig teologi: ”Att ha kunskap om vår 
Herre” 

Det är obligatoriskt utifrån uppenbarelsen för varje moraliskt ansvarig person 
att ha kunskap om det som är nödvändigt beträffande vår Herre samt det 
som är omöjligt och det som är möjligt. Det är likaså obligatoriskt för veder-
börande att ha kunskap om dessa saker beträffande sändebuden (välsignelse 
och frid över dem).368 

Liksom de flesta ashʿariter menar al-Sanūsī att varje troende bör ha något eller 
några rationella argument, som inte utgår från särskilda profetiska uppenba-
relser, för sina grundläggande trosuppfattningar om Gud och sändebuden. Al-
Sanūsī företräder en naturlig teologi enligt vilken det är möjligt att nå fram till 
viss kunskap om Gud med hjälp av förnuftet, utan tillgång till uppenbarelser, 
såsom att Gud existerar och är allvetande och allsmäktig.369 För den som har 
nåtts av uppenbarelsen, vilket i första hand avser Koranen, menar al-Sanūsī 
att det är en moralisk förpliktelse att förvärva sådan kunskap. I detta kapitel 
redogör jag inledningsvis (5.1) för al-Sanūsīs syn på trons epistemiska rättfär-
digande och därefter (5.2) för det kosmologiska argument för Guds existens 
kring vilket al-Sanūsī strukturerar sin troslära. Sedan (5.3) diskuterar jag en 
rad nutida perspektiv på epistemiskt rättfärdigande i relation till al-Sanūsī och 
föreslår möjliga modifikationer av hans ståndpunkt. Avslutningsvis (5.4) re-
flekterar jag över uppenbarelsens betydelse för den typ av naturlig teologi som 
al-Sanūsī bedriver: det är trots allt uppenbarelsen som motiverar sökandet 

 
 
368 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 89. 
369 Naturlig teologi ”talar om Gud med utgångspunkt från människors erfarenheter av det egna 
livet och världen i stort, utan att bygga på några uttryckligt religiösa källor eller uppenbarelser”. 
Jonson, Med tanke på tron, 10. Såväl benämningen ”naturlig teologi” som distinktionen från 
”uppenbarelseteologi” kan problematiseras: ”Natural theology contains vital elements of scrip-
turally aided reasoning, while revealed theology invites the use of the human faculty of reason 
and lauds the correct use of reasoning.” Akhtar, ”Islamic natural theology”. Det är dock en 
vedertagen beteckning på teologisk reflektion med utgångspunkt i ”människans förnuft och 
hennes erfarenhet av denna värld” som inkluderar den typ av teologi som al-Sanūsī framför i 
sina manualer och kommentarer. Se Jonsson, Med tanke på Gud, 60; Jonsson, Med tanke på 
tron, 10. De två viktigaste distinktionerna i al-Sanūsīs teologi är den mellan skapare och skap-
else respektive den mellan förnuft (ʿaql) och uppenbarelse (sharʿ), men däremot inte mellan 
”naturligt” och ”övernaturligt”. Måhända skulle ”förnuftsteologi” eller ”skapelseteologi” 
stämma bättre överens med al-Sanūsīs egen terminologi och teologiska perspektiv, men jag ser 
ingen anledning att introducera en ny term när en vedertagen sådan finns att tillgå.  
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efter rationella argument och ger dem ett meningsfullt sammanhang. Jag re-
flekterar även över en möjlig koranisk naturlig teologi som redan från början 
tar sin utgångspunkt i den koraniska förkunnelsen.  

5.1 Epistemologiska utgångspunkter 
Följande sammanfattning bygger på al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā, inklu-
sive hans egen kommentar, men tar även hans övriga verk i beaktande. Den 
speglar likaså receptionen av al-Sanūsīs teologi i senare kommentarer. Syftet 
i detta skede är inte att reflektera över möjliga omläsningar av al-Sanūsīs tex-
ter eller alternativa förståelser av hans teologi, utan enbart att redogöra för 
hans explicita ställningstaganden i fråga om trons epistemiska rättfärdigande. 
I förbifarten kommer jag dock att relatera al-Sanūsīs ståndpunkter till nutida 
teologiska och filosofiska diskussioner för att redan nu signalera några av de 
problem som en ”nytraditionalistisk” upprepning av hans ashʿarism medför. 
Det första steget är att reda ut hans terminologi. 

I manualen (”att ha kunskap om”) uttrycker al-Sanūsī den klassiska ashʿari-
tiska hållningen att varje moraliskt ansvarig person är förpliktigad, enligt den 
uppenbarade lagen, att inte bara tro på Gud, utan även att förankra denna tro i 
kunskap. Det innebär att varje person bör ha åtminstone något eller några ra-
tionella skäl för sin tro för att undvika cirkelresonemang om trons grunder.370 
Al-Sanūsī definierar kunskap (maʿrifa) som ”sann övertygelse utifrån evi-
dens” (al-jazm al-muṭābiq ʿan dalīl) och tro (īmān) som ”inre bekräftelse av 
kunskapen” eller mer bokstavligt ”själens samtycke till kunskapen” (ḥadīth 
al-nafs al-tābiʿ lil-maʿrifa).371 I detta sammanhang gör al-Sanūsī ingen skill-
nad på ”kunskap” (maʿrifa) och ”vetande” (ʿilm), men det kan vara lämpligt 
att använda olika termer på svenska för att spegla hur dessa två arabiska termer 
ibland används med vissa nyansskillnader, såsom att ʿilm men inte maʿrifa 
används för att beteckna Guds vetande. 

 
 
370 Se t.ex. Frank, ”Knowledge and taqlīd”; El-Rouayheb, Islamic intellectual history, 173–203. 
371 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 126; al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā al-ṣughrā, 131, 186. 
Al-Sanūsī definierar inte tro (īmān) i kommentaren till al-ʿAqīdat al-ṣughrā, men däremot i 
kommentaren till Ṣughrā l-ṣughrā där han nämner två definitioner: enligt den ena definieras tro 
likt kunskap som ”sann övertygelse utifrån evidens”; enligt den andra definieras tro som ”inre 
bekräftelse av kunskapen (ḥadīth al-nafs al-tābiʿ lil-maʿrifa)”. Han tillskriver dessa definitioner 
Abū l-Ḥasan al-Ashʿarī respektive Abū Bakr al-Bāqillānī och noterar att ”vissa imamer” före-
drar den senares definition ”eftersom den bäst överensstämmer med den språkliga betydelsen 
av īmān”, vilket tyder på ett ställningstagande för definitionen av īmān som ”inre bekräftelse” 
snarare ”kunskap i sig”. Detta bekräftas av hans formuleringar på annat håll. Al-Sanūsī, Sharḥ 
ṣughrā l-ṣughrā, 186; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 150–151. Al-Mallālī förmedlar i 
sin biografi över al-Sanūsī att denne sade: ”Tron utgörs, enligt den starkaste åsikten, av den inre 
bekräftelsen av kunskapen snarare än av kunskapen i sig – detta i kontrast till al-Ashʿarīs åsikt.” 
Al-Mallālī, Mawāhib, 524–525. 
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Al-Sanūsī talar om ”kunskap” istället för ”övertygelse” i manualen för att 
understryka att det som krävs är sann övertygelse utifrån evidens. Han kon-
trasterar sådan kunskapsförankrad tro mot ”imitativ tro” (taqlīd) i betydelsen 
”sann övertygelse i trosfrågor utan evidens” (al-jazm al-muṭābiq fī ʿaqāʾid al-
īmān bi-lā dalīl).372 Det vore möjligt att översätta ʿan dalīl (”utifrån evidens”) 
och bi-lā dalīl (”utan evidens”) som ”rättfärdigad” respektive ”icke-rättfärdi-
gad” eller ”utifrån goda skäl” respektive ”utan goda skäl”, men ”evidens” lig-
ger närmare arabiskans dalīl (pl. adilla) som inom teologin används som all-
män term för olika slags evidens. Al-Sanūsī avser rationell evidens, oberoende 
av uppenbarelsen, som han menar krävs för att undvika cirkelresonemang och 
uppnå visshet om trons grunder. I manualen använder han termen burhān (pl. 
barāhīn) som i sammanhanget avser demonstrativa bevis som leder till episte-
misk säkerhet: ”slutledningar bestående av definitiva premisser som är själv-
evidenta eller som genom ytterligare slutledningar förankras i självevident 
kunskap.”373 Till sådan självevident kunskap räknar al-Sanūsī inte bara logiska 
principer, utan även direkt sinneserfarenhet, introspektion, upprepad observa-
tion och ett stort antal samstämmiga vittnesmål.374  

Det bör noteras att al-Sanūsīs krav på säker kunskap enbart gäller teologins 
grunder. I teologiska detaljfrågor liksom i övriga discipliner, såsom rättsläran 
och sufismen, räcker det vanligtvis med olika grader av probabilitet (ẓann) för 
att rättfärdiga kunskapsanspråk. I sina manualer inkluderar al-Sanūsī bara så-
dant som han menar vara grundläggande och därmed i behov av säker kunskap 
utifrån demonstrativa bevis. Därför exkluderar han teologiska detaljfrågor, 
såsom specifikationer av eskatologiska skeenden och historisk-politiska ställ-
ningstaganden beträffande profetens följeslagare och imamämbetet. 

Al-Sanūsīs definition av kunskap påminner om Platons ”sann rättfärdigad 
tro”.375 Uttrycket för ”sann” (muṭābiq) i al-Sanūsīs definition betyder orda-
grant ”överensstämmande”, vilket indikerar den korrespondensteori om san-
ning som han utgår från. Han specificerar inte vad tron överensstämmer med; 
den islamiska teologi- och filosofitraditionen inbegriper olika förklaringar av 
korrespondensteorins innebörd som vore förenliga med al-Sanūsīs formule-
ring.376 Uttrycket för ”övertygelse” (jazm) skulle kunna översättas som ”[kog-
nitiv] tro”, men al-Sanūsī avser inte tro i allmänhet utan trosvisshet eller för-
vissad övertygelse: kognitiv tro utan utrymme för rimligt tvivel. Han skiljer 
således ”övertygelse” från ”sannolikt antagande” (ẓann) liksom från ”tvivel” 

 
 
372 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 127. 
373 Al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā 70; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 201. 
374 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 134–136. 
375 Jonsson, Med tanke på Gud, 31. 
376 Se Spiker, Things as they are. Annorstädes talar al-Sanūsī om ”överenstämmelse med 
tingen-som-de-är” (muṭābiq li-mā fī nafs al-amr), men han specificerar inte betydelsen av 
”tingen-som-de-är”. Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 142; al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā 
l-ṣughrā, 128. 
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(shakk) och ”osannolikt antagande” (wahm).377 Uttrycket för ”utifrån evidens” 
kan, som sagt, översättas som ”rättfärdigad” eller ”utifrån goda skäl”, men för 
teologins grunder kräver al-Sanūsī evidens som leder till epistemisk säkerhet 
och som kan ligga till grund för den visshet som tron, enligt honom, innebär: 
”Kunskapen om Gud och om alla grundläggande trossatser bygger på demon-
strativa bevis som ytterst sett måste bygga på nödvändiga premisser; annars 
uppstår en oändlig regress och då kan vi inte uppnå den visshet (qaṭʿ) om tros-
satserna som vi är förpliktigade att uppnå.”378 

I kommentaren till Ṣughrā l-ṣughrā talar al-Sanūsī istället om ”sann över-
tygelse utifrån självevident kunskap (ḍarūra) eller demonstrativa bevis 
(burhān)”.379 I nutida termer företräder al-Sanūsī en internalism i fråga episte-
miskt rättfärdigande: kunskapen, varpå tron bygger, inbegriper att man har 
något slags kognitiv tillgång till dess skäl.380 Att veta innebär att man även är 
medveten om varför man vet. Han företräder likaså en klassisk fundamentism 
enligt vilken tron och kunskapen som tron inbegriper ytterst sett utgår från 
icke-inferentiell kunskap – ett fundament av nödvändiga premisser och själv-
evidenta trosföreställningar varpå övriga trosföreställningar bygger.381 Jag ska 
strax återkomma till dessa frågor. 

Al-Sanūsīs definition av tro stämmer överens de flesta andra ashʿaritiska 
definitioner: att aktivt bekräfta (taṣdīq), acceptera (qabūl) och bejaka (idhʿān) 
det profetiska budskapet så som det berör religionens allmänt kända grun-
der.382 Liksom de flesta kalām-teologer fokuserar al-Sanūsī på tro som försant-
hållande och bekräftande av propositioner (”kognitiv tro”) snarare än, till ex-
empel, tro som tillitsfullt förhållningssätt (”fiduciell tro”).383 På samma sätt 
åsidosätter han andra dimensioner av tron, såsom dess uttryck i handlingar och 
dygder, även om han mot slutet av kommentaren till al-ʿAqīdat al-ṣughrā dis-
kuterar etiska och andliga dygder utifrån trosbekännelsen. Kalām-teologernas 
trosbegrepp ligger närmare svenskans tro att än tro på och likaså närmare 
engelskans belief än faith. Al-Sanūsīs trosläror fokuserar på tron att Gud exi-
sterar, tron att Gud är en, tron att Gud är allvetande och så vidare, snarare än 

 
 
377 Al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā, 126. 
378 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 188. 
379 Al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā, 126. 
380 DePoe och McNabb, ”Introduction to religious epistemology”, 3. 
381 Jonsson, Med tanke på Gud, 34. 
382 T.ex. Ibn ʿArafa, Mukhtaṣar 1012–1022. I sin kommentar till al-ʿAqīdat al-ṣughrā förklarar 
al-Mārighnī (d. 1349/1930) att definitionen av tro som bekräftelse (taṣdīq) innebär att man in-
ombords bejakar (idhʿān), accepterar (qabūl) och säger till sig själv: ”Jag tror på detta och är 
nöjd med det.” Han noterar även att detta är betydelsen av ḥadīth al-nafs som al-Sanūsī själv 
talar om. Al-Mārighnī, Ṭāliʿ al-bushrā, 71. 
383 Al-Bayḍāwī (d. 719/1319) noterar att īmān rent språkligt kan beteckna både taṣdīq (”bekräf-
telse”, ”försanthållande”, ”kognitiv tro”) och wuthūq (”tillit”, ”förtroende”, ”fiduciell tro”), 
även om kalām-teologerna vanligtvis diskuterar īmān i betydelsen av ”en aktiv bekräftelse av 
sådant som utan tvekan tillhör Muhammeds religion, såsom monoteismen, profetskapet, upp-
ståndelsen och belöningen eller bestraffningen”. Al-Bayḍāwī, Tafsīr, 1:29–30 (vers 2:3). 
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tron på Gud i betydelsen att man fullständigt förlitar sig på honom. Den senare 
formen av tro som en ”tillits- eller förtroenderelation genomsyrad av kärlek” 
är viktig för sunnitiska teologer, men behandlas inte som ett huvudämne inom 
kalām-teologin, utan snarare inom sufismen.384 Med referens till Thomas av 
Aquino är det vanligt att man även talar om testimoniell tro vid sidan av kog-
nitiv och fiduciell tro.385 Kalām-teologernas trosbegrepp inbegriper en tydlig 
testimoniell dimension i det att tron likaså handlar om att bekräfta och bejaka 
profeternas förmedlade budskap – att tro Gud i det han uppenbarar genom 
profeterna. 

Enligt de flesta ashʿariter innebär det ovan sagda att moraliskt ansvariga 
personer som saknar evidens för sin tro, trots förmågan till rationell reflektion, 
har begått en synd – en moraliskt klandervärd handling – genom sin försum-
melse av förpliktelsen att förankra tron i kunskap. Denna försummelse påver-
kar dock inte personens tro som sådan, varken inför Gud (ur ett eskatologiskt 
och soteriologiskt perspektiv) eller inför människorna (ur rättsligt perspek-
tiv).386 Al-Sanūsīs ståndpunkt i frågan skiftar mellan olika verk: Är trons kun-
skapsförankring en etisk/rättslig förpliktelse på så sätt att dess försummelse 
bara innebär en synd, eller en ”trosförpliktelse” på så sätt att dess försummelse 
i själva verket innebär otro? I kommentaren till al-ʿAqīdat al-ṣughrā lutar al-
Sanūsī åt den senare åsikten om att kunskap (”sann övertygelse utifrån evi-
dens”) är ett nödvändigt villkor för trons giltighet, inte bara för dess fullkom-
lighet, vilket har mött skarp kritik från andra ashʿaritiska teologer. Han med-
ger dock att även den andra åsikten är rimlig.387 Det bör understrykas att al-
Sanūsī menar att alla som uttalar trosbekännelsen ska antas vara troende mus-
limer och behandlas som sådana i den här världen; frågan om ”imitativ tro” 
(taqlīd) handlar enbart om dess tillräcklighet inför Gud ur ett eskatologiskt 
och soteriologiskt perspektiv. Det bör även understrykas att al-Sanūsī inte me-
nar att alla troende behöver känna till teologernas specifika argument eller ens 
kunna uttrycka skälen för sin tro: ”Det är inget krav att man känner till kalām-

 
 
384 Definitionen av fiduciell tro kommer från Jonsson, Med tanke på Gud, 40. Som Hans Küng 
konstaterar: ”For Jews and Christians, as for Muslims, faith is an unconditional entrusting and 
reliance of the whole person on God and God’s word with all the forces of the spirit and dispo-
sition here and now. Faith is thus at the same time an act of knowing, willing and feeling: a 
trust which includes believing something to be true. It is an attitude – simple or very compli-
cated – which is personal, lived out and trusting: a believing attitude to life and way of life by 
which people live and think, act and suffer.” Küng, Islam, 89–90. Detta vidare trosbegrepp 
präglar islamiskt tänkande i allmänhet, men kalām-teologerna fokuserar i första hand på trons 
kognitiva dimension. 
385 Jonsson, Med tanke på Gud, 39–41. 
386 Frågan om en person är troende (och därmed muslim) eller inte har stor betydelse inom flera 
rättsliga områden, såsom rituell tillbedjan, äktenskap och arv.  
387 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 128–129. I kommentaren till al-Muqaddimāt, som 
skrevs efter kommentaren till al-ʿAqīdat al-ṣughrā, tillskriver al-Sanūsī denna mildare åsikt 
”många kritiskt utvärderande teologer” (kathīr min al-muḥaqqiqīn). Al-Sanūsī, Sharḥ al-
Muqaddimāt, 200. Se även kap. 3. 
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teologernas rationella resonemang – så som de utarbetar och strukturerar be-
visen och tillbakavisar eventuella invändningar – och inte heller att man kan 
uttrycka den generella evidens som man har inombords och som skänker en 
tilltro.”388 Sådan kunskap menar han vara tillgänglig för de flesta människor 
och fullt tillräcklig för trons giltighet i såväl denna värld som den kommande. 

Al-Sanūsīs syn på epistemiskt rättfärdigande är ett uttryck för det som bru-
kar benämnas klassisk fundamentism: för att vara rättfärdigad och därmed 
kunna betraktas som kunskap måste en trosföreställning antingen vara grund-
läggande (”omedelbart rättfärdigad i sig själv”) eller kunna härledas ur en 
grundläggande trosföreställning. Det finns stor oenighet bland fundamentister 
om vilka typer av trosföreställningar som ska betraktas som grundläggande, 
men de är åtminstone överens om att de utgörs av ”påståendesatser om att 
saker och ting förhåller sig på ett visst sätt”.389 Termen fundamentism blev 
vanlig först på 1970-talet, men fundamentiska perspektiv på epistemiskt rätt-
färdigande har haft stor betydelse inom såväl kristen som islamisk teologi och 
filosofi genom historien. Sedan mitten av 1900-talet har fundamentismen på 
allvar utmanats av alternativa teorier om epistemiskt rättfärdigande, däribland 
koherensteorier, vilket har lett till flera modifierade former av fundamentism. 
Framför allt har man vänt sig mot den strikta fundamentism som popularise-
rades från och med upplysningstiden, enligt vilken all kunskap eller rättfärdi-
gad tro ytterst sett måste vila på ett fundament av axiomatiska sanningar. Nu-
mera talar man ofta om ”klassisk fundamentism” för att särskilja denna strikta 
fundamentism från modifierade former. Klassisk fundamentism utgår från tre 
antaganden:  

1. Det finns grundläggande trosföreställningar, vilka garanterar sin egen 
sanning, som är tillgängliga för varje förnuftig människa, oavsett hi-
storisk och kulturell kontext. 

2. En serie av icke-grundläggande trosföreställningar kan härledas från 
dessa grundläggande trosföreställningar. 

3. Kopplingen mellan de grundläggande och de icke-grundläggande 
trosföreställningarna är ”sanningsbevarande” på så sätt att de grund-
läggande trosföreställningarnas sanning kan bevaras och bibehållas i 
övergången till icke-grundläggande trosföreställningar.390 

På samma sätt vidhåller al-Sanūsī att teologins läror måste rättfärdigas genom 
härledningar från definitiva trosföreställningar av ett grundläggande slag. 

 
 
388 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 134. 
389 Jonsson, Med tanke på Gud, 35. 
390 Fritt återgivet från McGrath, Scientific theology, 2:21. 
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Därför krävs demonstrativa bevis ”som består av premisser varav samtliga är 
definitivt säkra”: logiska principer, direkt sinneserfarenhet, introspektion, 
upprepad observation eller ett stort antal samstämmiga vittnesmål.391 Al-
Sanūsī menar inte att varje människa behöver känna till teologernas resone-
mang – det räcker, till exempel, att veta att skapelsen indikerar Skaparen – 
men däremot att teologerna måste tillhandahålla argument för icke-grundläg-
gande trosföreställningar utifrån grundläggande sådana. Han menar likaså att 
alla trosföreställningar som behövs för att bevisa att Koranen verkligen är en 
profetisk uppenbarelse, såsom att Gud existerar och är allvetande, måste 
bygga på rationella argument för att undvika cirkelresonemang. Först därefter 
kan Koranen, liksom den övriga förmedlingen från profeten Muhammed, an-
vändas som källa till teologisk kunskap. 

Al-Sanūsīs syn på trons epistemiska rättfärdigande är långt ifrån unik bland 
ashʿaritiska teologer. Sammanfattningen ovan bekräftas av den senare kom-
mentartraditionen kring hans teologiska manualer. Men med tanke på det sen-
aste århundradets epistemologiska utvecklingar kan al-Sanūsīs ståndpunkter i 
fråga om epistemiskt rättfärdigande te sig förlegade och okritiska.392 Den klas-
siska fundamentismen har fortfarande sina försvarare och dess fall har må-
hända överdrivits,393 men man kan åtminstone konstatera att förhållandevis få 
akademiska teologer företräder en klassisk fundamentism och evidentialism 
på samma sätt som al-Sanūsī.394 Skulle man ändå förespråka detta behövs en 
gedigen argumentation till dess försvar. Al-Sanūsī utgår från att människans 
förnuft utgör ett universellt och neutralt redskap varmed trons propositionella 
innehåll kan bedömas och bevisas, men likställer, likt många andra ashʿariter, 
förnuftet i bestämd form singular med den islamiserade aristotelisk-nypla-
tonska förnuftstraditionen. Flera av de invändningar som under de senaste de-
cennierna har riktats mot föreställningar om ett universellt och neutralt förnuft 
kan riktas mot al-Sanūsī.395 MacIntyres traditionsbegrepp med dess betoning 
på förnuftets traditionsbundenhet är ett exempel på detta.396 Utifrån insikten 
om förnuftets historiskt-kulturellt betingade karaktär finns det goda skäl att 
ifrågasätta al-Sanūsīs epistemiska utgångspunkter, särskilt den klassiska 
fundamentism som hans projekt utgår från. Och även om man skulle vidhålla 
en klassisk fundamentism är det ytterst tveksamt om al-Sanūsīs argument upp-
fyller dess krav. Med tanke på al-Sanūsīs ståndpunkt att tron måste förankras 
i sann övertygelse utifrån evidens – visshet utifrån demonstrativa bevis – 

 
 
391 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 134–136. 
392 Se t.ex. McGrath, Scientific theology, 2:20–120. 
393 DePoe, ”Classical evidentialism”, 29fn7. 
394 T.ex. Marshall, Trinity and truth, 80: ”Few theologians any longer will admit to being foun-
dationalists.” Evidentialism betecknar uppfattningen att trosföreställningar är rättfärdigade end-
ast om man har goda skäl för dem och inbegriper vanligtvis en klassisk fundamentistisk syn på 
epistemiskt rättfärdigande. Jonson, Med tanke på Gud, 162, 256–257. 
395 Se t.ex. Jonsson, Med tanke på Gud, 158–187. 
396 Se kap. 1. 
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riskerar detta att omkullkasta hela hans teologiska projekt. Men vilka är alter-
nativen? Står al-Sanūsīs teologiska projekt och faller med en övermodig 
fundamentism och evidentialism? Kan hans epistemologiska utgångspunkter 
trots allt försvaras? Eller behöver de snarare modifieras i ljuset av alternativa 
nutida perspektiv?  

5.2 Argument för Guds existens 
Innan jag närmar mig dessa frågor ska något sägas om al-Sanūsīs syn på hur 
tron faktiskt rättfärdigas. Samtliga manualer syftar till att dels fastställa grund-
läggande trosföreställningar och dels tillhandahålla argument som leder till 
personlig övertygelse och förankrar trosföreställningarna i kunskap. Manua-
lerna bygger på det kosmologiska argument för Guds existens utifrån världs-
alltets början eller uppkomst (ḥudūth) som brukar benämnas det kosmologiska 
kalām-argumentet. Kalām-teologerna själva kallade det för dalīl al-ḥudūth 
(”argumentet utifrån [universums] början”) för att särskilja det från dalīl al-
imkān (”argumentet utifrån [universums] kontingens”). Argumentet utgår från 
premisserna att allt som börjar existera måste ha en orsak för sin existens och 
att universum började existera, vilka leder till slutsatsen att universum måste 
ha en orsak (som är både evig och nödvändig). Med utgångspunkt i detta ar-
gument konstruerar al-Sanūsī en kedja av ytterligare argument för övriga tros-
föreställningar, först om Gud och därefter om sändebuden. 

Det innebär inte att al-Sanūsī underkänner andra argument, såsom teleolo-
giska argument utifrån universums ordning eller kosmologiska argument uti-
från dess kontingens. Han tycks dock ha föredragit det kosmologiska argu-
mentet utifrån universums början, troligtvis på grund av dess tillgänglighet för 
en bredare allmänhet, även om många andra postklassiska ashʿariter föredrog 
att argumentera utifrån universums kontingens.397 Al-Dasūqī noterar i sin su-
perkommentar att al-Sanūsī anspelar på argumentet utifrån universum kon-
tingens när han resonerar att ”om världen inte hade något som fick den att 
börja existera, utan den började existera av sig själv, skulle ett av två likvär-
diga ting [dvs. existens] överväga det andra [dvs. icke-existens] utan orsak”.398 
Det är dock universums början som står i centrum. Det ovan sagda innebär 
inte heller att al-Sanūsī underkänner betydelsen av argument utifrån erfarenhet 
eller inspiration på ett personligt plan. Däremot vidhåller han att sådana argu-
ment inte räcker för meningsutbyten i offentliga sammanhang och inte heller 
löser problemet med cirkelresonemang om trons grunder. Vad beträffar 

 
 
397 Se al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 198–201. I Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā beskriver al-
Sanūsī det kosmologiska kalām-argumentet som ”ett definitivt och lättförståeligt bevis”. Al-
Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 205. 
398 Al-Dasūqī, Ḥāshiya, 197. 
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teleologiska argument med utgångspunkt i universums ordning och ändamåls-
enlighet framför al-Sanūsī ett sådant argument i al-ʿAqīdat al-kubrā och al-
ʿAqīdat al-wusṭā för Guds allvetande, men inte som ett argument för Guds 
existens.399 Teleologiska argument har ingen framträdande plats i vare sig al-
ʿAqīdat al-ṣughrā eller dess kommentar. 

All kunskap och all tro kommer ytterst sett från Gud, enligt al-Sanūsī, men 
skapelsen är inrättad så att kunskap och tro vanligtvis uppstår och upprätthålls 
i samband med vissa orsaker till vilka människan måste förhålla sig, däribland 
rationella argument och andra skäl till personlig övertygelse. Även om kun-
skap kan uppstå på andra sätt, till exempel genom direkt inspiration, är män-
niskan moraliskt ansvarig att rätta sig efter skapelsens regelbundenhet, inte 
dess möjliga undantag. Det innebär i detta fall att människan bör söka argu-
ment som kan rättfärdiga tron så att den stiger från sann övertygelse till sann 
övertygelse utifrån evidens. Al-Sanūsī menar att det kosmologiska kalām- 
argumentet lyckas med detta. Han är medveten om att de flesta troende mus-
limer inte blir troende på grund av rationella argument, utan snarare på grund 
av testimoniella och experientiella skäl av olika slag, särskilt i samband med 
uppväxten. Samtidigt menar han att de flesta troende muslimer kan och bör 
rättfärdiga sin redan befintliga tro på rationella grunder och därmed fullgöra 
förpliktelsen att förankra tron i ”kunskap om det som är nödvändigt, omöjligt 
och möjligt beträffande vår Herre”. 

Al-Sanūsīs utläggning om Guds attribut utgår från de tre modaliteterna för 
rationella utsagor ”kring vilka alla frågor inom kalām-teologin kretsar”: nöd-
vändighet (wujūb), omöjlighet (istiḥāla) och möjlighet (jawāz).400 Sådana ut-
sagor bejakar eller förnekar något om något och kan antingen vara nödvän-
diga, omöjliga eller möjliga. De nödvändiga gudomliga attribut varom varje 
troende, enligt al-Sanūsī, bör ha kunskap är existens (wujūd), begynnelselös-
het (qidam), beständighet (baqāʾ), transcendens eller ”olikhet från skapade 
ting” (mukhālafa lil-ḥawādith), självständighet (qiyām bi-nafsihi), enhet 
(waḥdāniyya), makt eller förmåga (qudra), vilja (irāda), vetande (ʿilm), liv 
(ḥayāt), hörande (samʿ), seende (baṣar) och tal (kalām).401 Den troende bör 
även veta att motsatserna till dessa attribut är omöjliga och att det är möjligt 
för Gud att göra eller inte göra sådant som varken är nödvändigt eller omöjligt. 

 
 
399 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 278–287; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 298–
303. 
400 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 88. 
401 Al-Sanūsī delar upp de gudomliga attributen i fyra kategorier: (1) ”essensattributet” (al-ṣifat 
al-nafsiyya) existens; (2) ”de negativa attributen” (al-ṣifāt al-salbiyya) begynnelselöshet, be-
ständighet, olikhet från skapade ting, självständighet och enhet; (3) ”de positiva attributen” 
(ṣifāt al-maʿānī) makt, vilja, vetande, liv, hörande, seende och tal; (4) ”de derivativa attributen” 
(al-ṣifāt al-maʿnawiyya) som följer av de tidigare nämnda positiva attributen och som innebär 
att Gud är (alls)mäktig, viljande, (all)vetande, levande, hörande, seende och talande. Uppräk-
ningen ovan utelämnar al-ṣifāt al-maʿnawiyya eftersom de i praktiken består av utsagor om hur 
Gud är (i form av aktiva particip eller adjektiv) utifrån de sju positiva attributen. 
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Följande diskussion kommer att fokusera på al-Sanūsīs argument för Guds 
existens eftersom det inte finns utrymme för en detaljerad genomgång av öv-
riga argument för Guds attribut. Det bör även noteras att al-Sanūsī understry-
ker att argumenten för Guds existens, begynnelselöshet, beständighet, olikhet 
från skapade ting, självständighet, enhet, makt, vilja, vetande och liv bygger 
på förnuftet, medan argumenten för Guds seende, hörande och tal bygger på 
”Koranen, sunnan och de lärdas konsensus”.402 Han formulerar det kosmo-
logiska kalām-argumentet för Guds existens som följer: 

Beviset för Guds existens är världens början (ḥudūth). Om världen inte hade 
något som fick den att börja existera (muḥdith), utan den började existera av 
sig själv, skulle ett av två likvärdiga ting [dvs. existens] överväga det andra 
[dvs. icke-existens] utan orsak, vilket är omöjligt.  

Beviset för att världen har en början är att den inte kan skiljas från accidenser 
som har en början (aʿrāḍ ḥāditha), såsom stillhet och rörelse, och det som inte 
kan skiljas från sådant som har en början har själv en början.403  

Beviset för att accidenserna har en början är förnimmelsen av deras förändring 
från icke-existens till existens och från existens till icke-existens.404 

Al-Sanūsī använder termen ʿālam för ”världen” eller ”världsalltet”, det vill 
säga universum, vilket avser ”allt som inte är Gud (kullu mā siwā allāh)”.405 
Han använder termen ḥudūth för ”början” eller ”uppkomst” och den relaterade 
termen muḥdith för ”den som får något att börja [existera]”. Det kan tyckas 
enklare att översätta muḥdith som ”orsak”, men al-Sanūsī gör ett medvetet val 
när han talar om Gud som världsalltets muḥdith snarare än sabab eller ʿilla, 
de arabiska termerna för orsak. Anledningen är att en aktör med fri vilja (fāʾil 
mukhtār) vanligtvis inte beskrivs med termerna sabab och ʿilla, vilka associe-
ras med ofrivillig kausalitet.406 Gud är dessutom, som al-Sanūsī uttrycker det, 
”orsakernas orsakare” (musabbib al-asbāb), inte en orsak bland andra. Det rör 

 
 
402 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 94, 226–227. 
403 Al-Sanūsī menar att världen består av kroppar (ajrām), sammanhängande mängder materia, 
som ofrånkomligen har föränderliga accidenser (aʿrāḍ) såsom stillhet och rörelse. Eftersom 
accidenserna har en början måste även världen (som inte kan existera utan sådana accidenser) 
ha en början. Resonemanget utgår från att ”en oändlig regress av händelser” eller ”en oändlig 
regress av sådant som har en början” (ḥawādith lā awwala lahā), inklusive accidenser, inte kan 
existera. Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 206–208; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 
203–218. Jfr. Craigs argument för att en faktisk oändlighet inte kan existera och följaktligen 
inte heller en oändlig regress av händelser: ”Since an actual infinite cannot exist and an infinite 
temporal regress of events is an actual infinite, we may conclude that an infinite temporal 
regress of events cannot exist. Therefore, since the temporal regress of events is finite, the uni-
verse began to exist.” Craig och Sinclair, ”Kalam cosmological argument”, 117, 103–117. 
404 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 92–93, 206. 
405 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 191; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 200. 
406 Se även Jonsson, Med tanke på Gud, 305. 



 

 129 

sig dock om samma typ av kosmologiskt argument som William Lane Craig 
har populariserat i västerländska sammanhang: 

1. Om varje ting som börjar existera gäller att dess existens är förorsakad av 
någonting annat än sig självt. 

2. Universum började existera. 

3. Alltså är universums existens förorsakad av någonting annat än sig självt 
och denna orsak till universums existens kallas Gud.407 

Trots den delvis skilda terminologin och de delvis skilda sätten att rättfärdiga 
premisserna är det grundläggande argumentet från universums början det-
samma. Liksom Craig och andra förespråkare av kalām-argumentet menar al-
Sanūsī att argumentet dessutom indikerar vissa nödvändiga attribut hos uni-
versums muḥdith – det vill säga hos Gud. Enligt al-Sanūsīs fastställer argu-
mentet, genom ytterligare slutledningar, att Gud måste vara evig, olik skapade 
ting, självständig, en och unik, mäktig, viljande, vetande och levande. Craig, 
tillsammans med James D. Sinclair, argumenterar på ett liknande sätt för att 
argumentet medför att ”an uncaused, personal Creator of the universe exists, 
who sans the universe is beginningless, changeless, immaterial, timeless, spa-
celess, and enormously powerful”.408 Utifrån Ockams rakkniv argumenterar 
de även för skaparens enhet.409 Deras betoning på ”personal Creator” påminner 
om al-Sanūsīs betoning på att universums skapare måste vara levande och ve-
tande samt besitta vilja, bland annat för att det förklarar varför världen är som 
den är trots den logiska möjligheten att den skulle kunna ha varit annorlunda. 
Al-Sanūsī vidhåller att argumentet utgör ett demonstrativt bevis (burhān) som 
leder till säker kunskap om existensen av en skapare med vissa attribut, medan 
Craig och Sinclair, likt många andra nutida förespråkare av argumentet, intar 
en probabilistisk hållning: ”On the basis of the kalam cosmological argument, 
it is therefore plausible that an uncaused, personal Creator of the universe ex-
ists”.410 

Detta är inte platsen för en detaljerad filosofisk utvärdering av det kosmo-
logiska kalām-argumentet. Det är tillräckligt att notera att det förblir ett av de 
mest betydelsefulla argumenten inom nutida naturlig teologi, även om det inte 
uppfyller det hyperevidentialistiska kravet på epistemisk säkerhet. Förutsatt 
att premisserna antas vara rimliga förankrar argumentet trosföreställningen 

 
 
407 Återgivet på svenska i Jonsson, Med tanke på Gud, 306; Craig, Kalam cosmologial argu-
ment, 63. Min diskussion utgår från framställningen i Craig och Sinclair, ”Kalam cosmological 
argument”. 
408 Craig och Sinclair, ”Kalam cosmological argument”, 194. 
409 Craig och Sinclair, ”Kalam cosmological argument”, 192. 
410 Craig och Sinclair, ”Kalam cosmological argument”, 196. Se även Harvey, Transcendent 
God, 103–123.  
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om Guds existens i ett försvarligt kunskapsanspråk. Som Ulf Jonsson ut-
trycker det: ”Så givet att man accepterar att saker och ting inte börjar existera 
av sig själva utan orsak och givet att man accepterar att tala om Gud i termer 
av kausalitet, verkar det inte orimligt att, som Craig själv gör, dra slutsatsen 
att han presenterat ett giltigt och övertygande bevis för Guds existens.”411 
Dessutom kan det förstås kompletteras med ytterligare argument, såsom kos-
mologiska utifrån universums kontingens, ontologiska, teleologiska och erfa-
renhetsmässiga, för att inte tala om den filosofiska sufismens participatoriska 
förståelse av Gud som varat självt, oändligt och obegränsat, som återspeglas i 
de ändliga varelsernas begränsade vara.412 Man ska dock komma ihåg att na-
turlig teologi framför allt har fungerat som ett retrospektivt rättfärdigande av 
en redan befintlig tradition, så även hos al-Sanūsī.413 Hans avsikt var att till-
handahålla ett lättillgängligt argument som han ansåg vara tillräckligt för att 
rättfärdiga tron att Gud existerar, även om det långt ifrån uttömmer allt som 
tron innebär. Det ovan sagda påminner om Ulf Jonssons resonemang om na-
turlig teologi i den katolska traditionen: 

Frågan om Gud engagerar människans känsla och vilja i lika hög grad som 
hennes förnuft. Förnuftsresonemangen kan på sin höjd leda människan till viss-
het om att Gud finns och till insikten att hon borde forma sitt eget sätt att leva 
i enlighet med Guds vilja. Denna insikt ställer människan inför ett personligt 
existentiellt val som hon i frihet själv måste ta ansvar för. Gudsfrågan kan där-
för inte reduceras till bara något intellektuellt.414 

Al-Sanūsī menar att det kosmologiska kalām-argumentet verkligen leder till 
”visshet om att Gud finns” och till ”insikten att hon borde forma sitt eget sätt 
att leva i enlighet med Guds vilja”. Det finns relevanta invändningar mot det 
kosmologiska kalām-argumentet, liksom mot liknande argument, men såtill-
vida att man inte hävdar att sådana argument måste övertyga varje förnuftig 
och uppriktig människa, oavsett kontext, kan de betraktas som tillräckliga skäl 
för en grundläggande teism, gemensam för judisk, kristen och islamisk teo-
logi. För al-Sanūsī handlar det om att formulera ett rationellt argument, obe-
roende av eventuella uppenbarelser, som undviker cirkelresonemang om trons 
grunder. Huruvida man anser att han lyckas med detta beror till stor del på ens 
epistemologiska utgångspunkter. Därför är det lämpligt att bredda diskus-
sionen om al-Sanūsīs syn på tron och dess kunskapsförankring genom att re-
latera den till ett antal alternativa perspektiv på epistemiskt rättfärdigande.  

 
 
411 Jonsson, Med tanke på Gud, 310. 
412 Se t.ex. Ali, Philosophical Sufism; Chittick, Self-disclosure. Se även Hart, Experience of 
God, för liknande resonemang som dessutom anknyter till den filosofiska sufismen i Ibn al-
ʿArabīs efterföljd. 
413 Se Akhtar, Qurʾān and the secular mind, 340. 
414 Jonsson, Med tanke på Gud, 257. 
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5.3 Alternativa utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera tre nutida teorier om epistemiskt 
rättfärdigande i relation till islamisk teologi: (1) klassisk evidentialism, (2) fe-
nomenell konservatism och (3) korrektfunktionalism. Jag kommer även att re-
latera dem till MacIntyres traditionsbegrepp. Syftet är att, utifrån dessa teorier, 
reflektera över alternativa sätt att förstå al-Sanūsīs teologiska projekt i allmän-
het och hans epistemologiska utgångspunkter i synnerhet. Min avsikt är inte 
att spekulera i vad al-Sanūsī skulle ha tänkt om dessa teorier utan snarare att 
diskutera vad al-Sanūsī skulle ha kunnat hålla med om och hur hans teologiska 
projekt står sig i mötet med vissa nutida utmaningar. Jag beskriver dessa teo-
rier så kortfattat som möjligt, vilket innebär en hel del förenklingar; syftet är 
trots allt att skissera möjliga sätt att vidareutveckla al-Sanūsīs projekt snarare 
än att utvärdera nutida debatter om epistemiskt rättfärdigande i allmänhet.  

Klassisk evidentialism 
Evidentialism betecknar uppfattningen att trosföreställningar är rättfärdigade 
endast om man har tillräcklig evidens för dem och inbegriper i dess klassiska 
form en fundamentistisk syn på epistemiskt rättfärdigande. Sådan evidens be-
står av en persons medvetenhet om goda skäl för att anta att det propositionella 
innehållet i en viss trosföreställning är sant eller sannolikt är sant. Det som 
utmärker klassisk evidentialism och klassisk fundamentism är att de grund-
läggande trosföreställningarna, varur övriga trosföreställningar härleds, måste 
vara inkorrigibla eller ”okorrigerbara”– det vill säga att subjektet inte kan kor-
rigeras i sin trosföreställning.415 Denna uppfattning stämmer överens med al-
Sanūsīs (och de flesta andra kalām-teologers) syn på den kognitiva tron och 
dess kunskapsförankring. Även om klassisk evidentialism har blivit allt 
mindre populär under det senaste århundradet, inte minst bland teologer som 
har uppfattat dess höga krav på epistemiskt rättfärdigande som orimliga, upp-
rätthålls den fortfarande av ett betydande antal teologer och filosofer, såväl 
kristna som muslimska. Fördelen med klassisk evidentialism är att den upp-
fyller kraven på både objektiv relation till sanning och subjektiv försäkran om 
att så är fallet.416 I förhållande till naturlig teologi utgår evidentialismen från 
att trosföreställningen att Gud existerar inte är grundläggande och därför be-
höver bevisas. Det är även anledningen till att kalām-teologiska manualer in-
leds med rationella argument. 

En vanlig invändning är att den klassiska evidentialismen tycks innebära 
att varje person måste förstå och försvara traditionella teologiska argument, 
såsom de ontologiska och kosmologiska, för att dennes tro ska vara 

 
 
415 DePoe, ”Classical evidentialism”, 17. 
416 DePoe, ”Classical evidentialism”, 20. 
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epistemiskt rättfärdigad. Detta besvarade kalām-teologerna, inklusive al-
Sanūsī, genom att påpeka att det räcker att vara medveten om något slags ”ge-
nerell evidens” för att ens tro ska vara rättfärdigad, även om man är oförmögen 
att försvara eller ens förklara denna evidens.417 En annan vanlig invändning är 
att evidentialismen tycks kräva att ett definitivt argument ligger till grund för 
personens tro, vilket al-Sanūsīs framställning exemplifierar. Det är tveksamt 
om enstaka argument kan uppfylla detta. Men även om man medger att inget 
enskilt argument kan bevisa teismens sanning en gång för alla vore det fullt 
möjligt, ur ett evidentialistiskt perspektiv, att flera olika argument komplette-
rar varandra och tillsammans utgör tillräcklig evidens. 

En ytterligare invändning är att evidentialismen tycks kräva argument som 
leder till absolut säkerhet för att trosföreställningar ska rättfärdigas, vilket är 
ytterst svåruppnåeligt. Ett alternativ är förstås att anta utmaningen och försöka 
tillhandahålla sådana argument, så som al-Sanūsī gör med sina demonstrativa 
bevis. Många nutida evidentialister nöjer sig dock med probabilistiska argu-
ment, vilket innebär att man inte kräver absolut säkerhet, utan enbart tillräck-
lig sannolikhet, för att en trosföreställning ska betraktas som rättfärdigad. Ett 
relevant exempel är John Henry Newman (1801–1890) som undersökte hur 
människor tar ställning i icke-religiösa frågor och argumenterade att religiösa 
trosföreställningar kan rättfärdigas utifrån en liknande standard. Därmed kva-
lificerade han evidentialismen genom att bland annat hävda att implicita och 
kumulativa argument kan leda till rättfärdigad trosvisshet.418 

Om man tvekar inför en naturlig teologi som kräver definitiva argument 
och absolut säkerhet kan en newmansk hållning vara ett alternativ. En sådan 
skulle kunna motiveras med hänvisning till kalām-teologernas kritik av olika 
slags skepticism, vilken utgår från tillvarons begriplighet och bygger på rim-
lighetsresonemang snarare än demonstrativa bevis, och med hänvisning till 
deras rättfärdigande av tro som trots allt inte bygger på säker kunskap, såsom 
i diskussionerna om imitativ tro (taqlīd).419 Det vore svårt att hävda att al-
Sanūsīs epistemologiska utgångspunkter inte motsvarar något slags funda-
mentism, så som vissa har gjort beträffande andra teologer som Abū Manṣūr 
al-Māturīdī och Thomas av Aquino.420 Det betyder dock inte att beskrivningen 
av al-Sanūsī som evidentialist och fundamentist inte behöver kvalificeras och 
inte heller att den ashʿaritiska teologi som han företräder inte skulle kunna 
vidareutvecklas i en alternativ riktning. 

 
 
417 Se diskussionen ovan. 
418 Mitchell, ”Newman as philosopher”; Newman, Grammar of assent. 
419 Se tidigare referenser till al-Sanūsīs diskussion om taqlīd. 
420 T.ex. Harvey, Transcendent God, 10–55; Williams, ”Is Aquinas a foundationalist”. 
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Fenomenell konservatism 
Fenomenell konservatism vidhåller att erfarenheter kan tillhandahålla tillräck-
lig evidens för trosföreställningar och att sådana trosföreställningar kan vara 
rättfärdigade genom evidens även utan argument. Den grundläggande tesen 
är: ”If it seems to S that p, then, in the absence of defeaters, S thereby has at 
least some degree of justification for believing that p.”421 Fenomenell konser-
vatism är således en princip om icke-inferentiellt rättfärdigande: om något 
framstår eller verkar vara på ett visst sätt (utifrån ens samlade erfarenhet) är 
man rättfärdigad att tro det, såtillvida att det inte föreligger något som under-
gräver detta. Det innebär även att trosföreställningar kan vara rättfärdigande i 
olika grader beroende på hur starkt något framstår: något som framstår som 
helt uppenbart, såsom identitetslagen och motsägelselagen, kan därmed vara 
mer rättfärdigat än något som bara framstår som sannolikt. Detta synsätt har 
vissa beröringspunkter med Mikael Stenmarks ”presumptionism” enligt vil-
ken man bör betrakta varje övertygelse som rationell ända tills det dyker upp 
goda skäl för att anta motsatsen: ”Bara under förutsättning att man har tillgång 
till en annan och bättre alternativ övertygelse är man förpliktigad att överge 
sin tidigare uppfattning.”422 

Liksom klassisk evidentialism är fenomenell konservatism en internalistisk 
teori om epistemiskt rättfärdigande: om något framstår som sant för dig och 
du inte har någon anledning att betrakta denna erfarenhet som felaktig eller 
vilseledande är det rimligt för dig att tro på den. Den bygger även på en mo-
difierad fundamentism enligt vilken fundamenten inte behöver vara inkorri-
gibla. Faktumet att något framstår som sant ger dock enbart ett prima facie-
rättfärdigande av ens trosföreställningar; för ett ultima facie-rättfärdigande be-
höver hela ens sammantagna evidens stödja dem, vilket vanligtvis förutsätter 
ett vidare trossystem (utvecklat inom en viss tradition) som kan bemöta po-
tentiella invändningar och motargument.423 Fenomenell konservatism kan 
kombineras med olika teorier om kunskap, eftersom den primärt berör frågan 
om epistemiskt rättfärdigade. Och som sådan kan den framstå som en uppen-
bar utgångspunkt. Varför skulle man inte vara rationellt berättigad att tro nå-
got som framstår som sant och som man inte har någon anledning att betvivla 
– om man dessutom är öppen för att denna tro kan korrigeras? Vad kan man 
förväntas tro annat än det som framstår som sant för en själv?424 

Detta sätt att argumentera har vissa likheter med kalām-teologernas argu-
ment mot skepticism.425 Det är även förenligt med deras betoning på rationella 

 
 
421 Gage och McAllister, ”Phenomenal conservatism”, 63. Se även Huemer, ”Compassionate 
phenomenal conservatism”. 
422 Stenmark, Rationality in science, 193–234; Stenmark, Religioner i konflikt, 34–38. Citat från 
Jonson, Med tanke på Gud, 181. 
423 Gage och McAllister, ”PC: Response to critics”, 100 
424 Gage och McAllister, ”Phenomenal conservatism”, 65. 
425 Se t.ex. Mihirig, ”Typologies of scepticism”. 
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argument eftersom sådana ofta behövs för att en trosföreställning ska ”framstå 
som sann” utifrån ens samlade erfarenhet och verklighetsförståelse. Tron kan 
rättfärdigas genom icke-inferentiell evidens, utan argument, men i praktiken 
behöver den vanligtvis stödjas av inferentiell argumentation för att bli och för-
bli rättfärdigad, särskilt om det finns motargument och andra skäl till tvivel.426 
Goda argument är med andra ord behövliga redan från början eftersom det 
finns välkända invändningar mot teistiska övertygelser, däribland utifrån det 
ondas problem, som många är eller kommer att bli medvetna om. 

För al-Sanūsī skulle det innebära att trons kunskapsförankring är obligato-
risk för varje moraliskt ansvarig person, men att denna kunskapsförankring 
kan se olika ut beroende på personens förutsättningar. Al-Sanūsī antyder detta 
när han skiljer på de lärdas ”detaljerade” eller ”specifika” evidens (dalīl 
tafṣīlī) och de icke-lärdas ”generella” evidens (dalīl jumlī). Fenomenell kon-
servatism kan även uttryckas i islamiska termer utifrån fiṭra-begreppet: varje 
människa har, som en del av sin ursprungliga gudomliga prägling, en benä-
genhet att tro på Gud och att betrakta världen som Guds skapelse – något som 
profeternas förkunnelser i sin tur påminner henne om. Fiṭra-begreppet har 
spelat en relativt undanskymd roll inom kalām-teologin, eftersom det inte an-
sågs kunna ligga till grund för demonstrativa argument, men det nämns ofta, 
särskilt i verk riktade till en bredare allmänhet, som en grundläggande evidens 
som de rationella argumenten i ett senare skede kompletterar. 

Fenomenell konservatism kan även integreras med ”traditionsbaserad per-
spektivism” i linje med MacIntyre, enligt vilken all intellektuell verksamhet 
sker inom ramen för specifika traditioner, om än i utbyte med varandra. Så-
dana traditioner har ett indirekt inflytande på vad som är rimligt att tro ef-
tersom de påverkar hur saker och ting framstår för oss, men det är hur de fak-
tiskt framstår för oss som avgör vad vi är berättigade att tro.427 Traditionsbe-
greppet kan förklara varför det trots allt råder stora meningsskiljaktigheter i 
teologiska frågor, men även ligga till grund för en teologisk argumentation av 
typen ”profeternas förkunnelser och förebildliga leverne etablerar traditioner 
som, om de hålls levande, erbjuder unika möjligheter att urskilja och efter-
sträva det sanna, det goda och det sköna – ytterst sett att närma sig Gud”. I 
förhållande till naturlig teologi kan världen i sådana fall liknas vid en kalli-
grafi, vars skönhet kan skönjas oavsett språkkunskaper, och de profetiska tra-
ditionerna vid språk som behövs för att urskilja och förstå dess djupare bety-
delser. Profeterna erbjuder, ur ett sådant perspektiv, språk varmed en värld full 
av ”objektiv” mening blir ”subjektivt” meningsfull. 

 
 
426 Gage och McAllister, ”Phenomenal conservatism”, 73. 
427 Gage och McAllister, ”Phenomenal conservatist response”, 213–216. 
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Korrektfunktionalism 
Även korrektfunktionalism (proper functionalism) menar att trosföreställ-
ningar kan vara rättfärdigade utan argument. Den mest populära versionen av 
korrektfunktionalism inom religionsfilosofin är Alvin Plantingas så kallade 
reformerta epistemologi. För Plantinga räcker det inte att en trosföreställning 
är sann för att den ska utgöra kunskap; den behöver även vara berättigad (war-
ranted). En trosföreställning är berättigad antingen genom att utgöra en ”rätt-
mätigt grundläggande trosföreställning” eller genom att härledas från en så-
dan. Till skillnad från klassiska fundamentister ställer Plantinga upp följande 
funktionalistiska villkor för grundläggande trosföreställningar: (1) den har 
producerats av välfungerande kognitiva förmågor, (2) dessa förmågor funge-
rar enligt en designplan, (3) designplanen har utformat dem för att producera 
sanna trosföreställningar, (4) förmågorna verkar i en kognitivt gynnsam miljö 
på så sätt att de fungerar under de förhållanden som de är designade att fungera 
under.428 Han lägger även till villkoret att det inte ska finnas några obesvarade 
invändningar som undergräver trosföreställningens rationalitet. Plantinga har 
utvecklat en särskild epistemologisk modell för teistisk tro och en utökad mo-
dell för kristen tro. Modellerna utgör argument för möjligheten att tron kan 
vara berättigad snarare än argument för att så verkligen är fallet. Syftet är att 
visa att tron, om den är sann, är berättigad. 

Den första modellen (”Aquino/Calvin-modellen” eller ”AC-modellen”) ut-
går från möjligheten att människan har det som Calvin benämner sensus divi-
nitatis – ett sinne för det gudomliga – vilket Plantinga beskriver som en med-
född kognitiv förmåga. Om tron på Gud är resultatet av sensus divinitatis, en-
ligt villkoren ovan, är tron berättigad. Plantinga menar att människans synd-
fulla tillstånd hindrar sensus divinitatis från dess ursprungliga funktion, vilket 
förklarar varför många trots allt inte tror på Gud, men att det ändå kan aktive-
ras under särskilda omständigheter och därmed producera trosföreställningar 
om Gud: ”The sensus divinitatis is a disposition or set of dispositions to form 
theistic beliefs in various circumstances, in response to the sorts of conditions 
or stimuli that trigger the working of this sense of divinity.”429 Om det stämmer 
vore trosföreställningar som har uppkommit genom sensus divinitatis rättmä-
tigt grundläggande; de behöver med andra ord inte berättigas av andra trosfö-
reställningar, vilket innebär att tron kan vara berättigad utan argument och att 
naturlig teologi inte behövs. Medan den första modellen utgår från allmän te-
ism utgår den andra modellen (”den utökade Aquino/Calvin-modellen”) från 
specifikt kristna föreställningar, såsom att Bibelns externa vittnesbörd och 
Andens interna vittnesbörd bidrar till att människans förstår sitt nuvarande 
tillstånd och sin möjlighet till frälsning samt blir mottaglig för evangeliets 
budskap och trons uppkomst. Även den utökade modellen syftar till att visa 
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att kristen tro kan vara sann och att kristen tro, om den är sann, också är be-
rättigad. Något som skiljer Plantingas epistemologi från klassisk evidentialism 
och fenomenell konservatism är dess externalistiska utgångspunkt: berättigan-
det kräver inte att subjektet har tillgång till skälen för sin övertygelse utan 
enbart att den har uppkommit i en välfungerande kognitiv process. 

Plantingas epistemologi, inklusive AC-modellen, kan överföras till isla-
misk teologi.430 Sensus divinitatis påminner en hel del om fiṭra. Jamie Turner 
har vidareutvecklat Plantingas AC-modell med utgångspunkt i Ibn Taymiyyas 
teologi och föreslagit en alternativ modell:  

(1) God as the Creator of the universe has instilled within human beings dif-
ferent cognitive faculties in order that they may acquire true beliefs about Him. 

(2) God created all of humankind upon an innate natural constitution (fiṭra). 
This fiṭra urges them to recognize Him, to know Him, and to worship Him 
alone. 

(3) The fiṭra has been set to work in tandem with other cognitive faculties for 
the production of beliefs; such faculties include, particularly in the context of 
theistic belief, the heart (qalb). When one’s fiṭra functions properly, it ”trig-
gers” within the heart an immediate awareness of God. This awareness arises 
within the intuition of the heart by the natural workings of the fiṭra upon it. 

(4) The proper function of these faculties, which produces basic awareness of 
God, typically arises from one’s direct experience of the many ”signs” (āyāt) 
that God has placed within the world, which allows one to experience 
knowledge of Him in a basic manner. This knowledge of God comes to one in 
the basic sense in that it is immediate and involuntary. 

(5) Therefore, through the epistemic role of the fiṭra in connection with the 
heart, upon the apprehension of God’s distinct ”signs”, belief in Him is reached 
immediately without the need for inference or propositional evidence.431 

Turner utvidgar denna teistiska modell, motsvarande Plantingas AC-modell, 
till att inkludera en specifikt islamisk bekräftelse av profetisk uppenbarelse, 
motsvarande Plantingas utvidgade AC-modell:  

(1) Just as God has made available an immediate apprehension of His existence 
by reference to His ”signs” in the external world, so, too, has He permitted 
more intimate knowledge of Him through ”signs” in the form of His revelation. 

 
 
430 Turner, ”An Islamic account”. Se även Erik Baldwins till synes halvhjärtade formulering av 
en islamisk variant på Plantingas epistemologi: Baldwin, ”On the prospects”; Baldwin och 
McNabb, Plantingian religious epistemology, 217–254. En kritik av Baldwins variant återfinns 
i Turners artikel. 
431 Turner, ”An Islamic account”, 775. 
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(2) Through an apprehension of these ”signs” that are ”read and understood,” 
human beings are able to understand the truth of God’s revelation in a basic 
manner and, consequently, the truth of His religion and the purpose He has in 
store for them. 

(3) Human beings are able to know that these ”signs” are God’s words written 
as a message to humankind and that Islam is the religion of God to be followed 
by all. This immediate belief arises through the natural workings of the fiṭra in 
conjunction with the heart in an immediate fashion upon apprehension of these 
”signs” (that is, the verses of the Qur’an). 

(4) Therefore, full-fledged Islamic belief can be grasped in an immediate and 
basic way according to this model, in accordance with the design plan upon 
which God has created human beings.432 

Denna modell är kompatibel med Ibn Taymiyyas teologi, men den uppfyller 
inte al-Sanūsīs (och de flesta andra kalām-teologers) internalistiska krav på 
subjektets tillgång till evidens. Al-Sanūsīs formulering i al-ʿAqīdat al-ṣughrā 
handlar om människans moraliska ansvar att förankra sin tro i kunskap (”det 
är obligatoriskt, utifrån uppenbarelsen, för varje moraliskt ansvarig person 
att ha kunskap”) och förutsätter en internalistisk snarare än externalistisk syn 
på epistemiskt rättfärdigande. För exempelvis Ibn Taymiyya handlar det mo-
raliska ansvaret om att bekräfta, uttrycka och praktisera en redan befintlig tro 
eller åtminstone om att ”utsätta sig” för sådant som kan tänkas väcka och 
stärka den. Att modifiera al-Sanūsīs ashʿarism i fiṭra-funktionalistisk riktning 
skulle innebära en omfattande förändring av dess epistemologiska utgångs-
punkter och framför allt ett skifte från ”internalistiskt rättfärdigande” till ”ex-
ternalistiskt berättigande” som medför att den moraliska dimensionen av trons 
kunskapsförankring åsidosätts eller åtminstone förändras. Däremot skulle 
man kunna införliva aspekter av fiṭra-funktionalism i en ashʿaritiskt formule-
rad fenomenell konservatism som bibehåller betoningen på trosföreställning-
arnas internalistiska rättfärdigande.  

Traditionens betydelse 
MacIntyres tidigare diskuterade traditionsbegrepp (kap. 1) bidrar med en me-
taepistemologisk utgångspunkt från vilken olika epistemologiska teorier kan 
formuleras. Han menar att det finns objektiva traditionsoberoende sanningar, 
men inget traditionsoberoende sätt att närma sig dem: ”There is no standing 
ground, no place for enquiry, no way to engage in the practices of advancing, 
evaluating, accepting, and rejecting reasoned argument apart from that which 
is provided by some particular tradition or other.”433 Sanningen är 
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traditionsoberoende till skillnad från utforskningen av den, vilken sker inom 
ramen för specifika traditioner. Det går att få kunskap om traditionsöverskri-
dande sanningar, såsom grundläggande logiska principer som styr vad som är 
rimligt att säga eller tänka, men dessa sanningar måste inkorporeras i en tradi-
tion med ytterligare utgångspunkter för att bli verkligt meningsfulla och för 
att ligga till grund för vidare utforskning. MacIntyre menar att en viss tradi-
tions läror och praktiker inte rättfärdigas utifrån någon universellt tillgänglig 
bedömningsgrund, utan snarare utifrån deras överlevnad, genom historiskt ut-
sträckta interna och externa meningsutbyten, som de hittills rimligaste tolk-
ningarna utifrån de hittills lämpligaste utgångspunkterna och metoderna. Trots 
avsaknaden av tillräckliga universella kriterier för att avgöra betydelsefulla 
epistemiska meningsskiljaktigheter är både intern och extern kritik möjlig. 
Kritiska förhandlingar inom och mellan traditioner krävs i själva verket för att 
de ska hållas levande och utvecklas samt för att rättfärdiga en viss traditions 
kunskapsanspråk i förhållande till andra.434 

Denna traditionsperspektivism utgör ett slags metaepistemologisk teori – 
en teori om kunskapsteori – som går att förena med olika epistemologiska te-
orier.435 Det går till exempel att formulera en macintyresk fenomenell konserv-
atism. Även utforskningen av epistemologiska frågor, däribland om trons 
epistemiska rättfärdigande, sker inom ramen för olika traditioner, vilket för-
klarligt nog leder till olika slutsatser, från olika utgångspunkter, beträffande 
vilka rationella standarder som bör råda.436 Om fenomenell konservatism 
stämmer vore det en traditionsöverskridande sanning om epistemiskt rättfär-
digande, även om förmågan att inse detta till stor del beror på vilken tradition 
man utgår från. Däremot skulle traditionerna få en i första hand kausal snarare 
än epistemisk funktion när det gäller rättfärdigande av trosföreställningar: 
”[H]aving a community of thought is a necessary causal condition for formu-
lating your own seemings, thoughts, and beliefs, and it is these things that play 
the epistemic role in the justification of one’s beliefs.”437 Frågan om tradition 
är relevant även i förhållande andra epistemologiska teorier, såsom modifierad 
evidentialism och korrektfunktionalism, eftersom traditioner utgör de sam-
manhang vari den epistemiska verksamheten äger rum. Även de vore möjliga 
att kombinera med en macintyresk traditionsperspektivism. Den stora frågan 
i sammanhanget är dock vad dessa epistemologiska perspektiv kan tänkas in-
nebära för al-Sanūsīs teologi. 

 
 
434 Se kap. 1 ovan. 
435 Kyriacou, ”Metaepistemology”: ”So, if as traditionally conceived, epistemology is the the-
ory of knowledge, metaepistemology is the theory of the theory of knowledge.” Se även Bald-
win, ”Tradition-based perspectivalism”. 
436 Gage och McAllister, ”Phenomenal conservatist response”, 214. 
437 Gage och McAllister, ”Phenomenal conservatist response”, 215. 
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Utvärdering i förhållande till al-Sanūsī 
De ovan diskuterade teorierna representerar tre möjliga, men inte uttöm-
mande, alternativ: evidentialism i klassisk eller modifierad tappning utgör 
fortfarande standardpositionen bland ashʿariter och māturīditer; fenomenell 
konservatism utgör ett alternativ till evidentialismen utan att åsidosätta det in-
ternalistiska kravet på subjektets medvetenhet om sin evidens; fiṭra-funktion-
alism, en islamiska motsvarighet till reformert epistemologi, utgör ytterligare 
ett alternativ som dock medför en externalistisk syn på epistemiskt rättfärdi-
gande. En rad möjligheter uppstår när man relaterar en historisk teolog som 
al-Sanūsī till nutida epistemologiska teorier. Det är naturligtvis möjligt att av-
visa den ashʿaritiska traditionen, inklusive al-Sanūsī, och arbeta vidare från en 
annan islamisk deltradition, alternativt en helt annan teologisk eller filosofisk 
tradition. Men syftet med denna studie är att kritiskt och konstruktivt arbeta 
med den ashʿaritiska tradition vari al-Sanūsī verkade. Så vad skulle behövas 
för att upprätthålla en rimlig kontinuitet med den ashʿaritiska traditionen, så 
som den kommer till uttryck hos al-Sanūsī, beträffande de ovan diskuterade 
frågorna om trons epistemiska rättfärdigande?  

(1) Al-Sanūsī företräder en kognitiv uppfattning om religiös tro som inne-
bär att ”åtminstone somliga religiösa utsagor är av den typ som gör anspråk 
på sanning”.438 Även om tron inbegriper icke-kognitiva dimensioner fokuserar 
al-Sanūsī i sina teologiska utläggningar mer eller mindre uteslutande på dess 
kognitiva dimensioner. En icke-kognitiv uppfattning om tro vore således oför-
enlig med ashʿaritisk teologi i allmänhet och al-Sanūsīs teologi i synnerhet. 

(2) Al-Sanūsī företräder en epistemisk realism som innebär att det inte bara 
finns en verklighet som är oberoende av oss människor och våra konceptuali-
seringar, utan även att människan kan få viss kunskap om denna verklighet. 
Som en del av detta företräder han en korrespondensteori om sanning enligt 
vilken kunskapsanspråk är sanna i den mån de stämmer överens med verklig-
heten. Al-Sanūsīs epistemiska realism kan förstås som en kritisk realism, en-
ligt vilken människans kunskapsanspråk kan ”på ett icke godtyckligt sätt tes-
tas inte enbart gentemot andra teorier utan även gentemot en verklighet som 
åtminstone delvis är oberoende av oss människor och våra konceptuali-
seringar”.439 Hans teologi är oförenlig med epistemisk anti-realism. 

(3) Al-Sanūsī företräder en evidentialism på så sätt att den kognitiva tron 
behöver rättfärdigas genom något slags evidens och likaså en internalism i 
fråga om epistemiskt rättfärdigande på så sätt att den troende bör ha någon 
kognitiv tillgång till denna evidens. Som en del av detta företräder han en 
fundamentism enligt vilken den kunskap som ligger till grund för tron härleds 
från ett fundament av rättmätigt grundläggande trosföreställningar. Det inne-
bär inte att al-Sanūsī måste läsas i linje med en klassisk evidentialism och 

 
 
438 Jonsson, Med tanke på Gud, 191. 
439 Jonsson, Med tanke på Gud, 239. 
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fundamentism som kräver att tron bygger på epistemisk säkerhet utifrån evi-
dens som övertygar varje förnuftig människa. Men utläggningen om de mora-
liska aspekterna av trons epistemiska rättfärdigande förutsätter åtminstone en 
modest evidentialism och fundamentism på så sätt att trosföreställningar rätt-
färdigas genom något slags evidens. Ashʿaritisk teologi kan måhända formu-
leras utifrån en externalistisk fiṭra-funktionalism, men det skulle det medföra 
en omformulering av hela al-Sanūsīs teologiska projekt som trots allt kretsar 
kring människans moraliska ansvar att medvetet förankra sin tron i kunskap. 

Det finns flera möjliga sätt att modifiera al-Sanūsīs utgångspunkter, liksom 
den ashʿaritiska tradition som de återspeglar, i förhållande till nutida episte-
mologi. Det ovan sagda är förenligt med olika former av evidentialism, funda-
mentism och internalism i fråga om epistemiskt rättfärdigande liksom med en 
macintyresk metaepistemologi. Särskilt nära till hands för en sådan modifie-
ring ligger dock fenomenell konservatism i kombination med en macintyresk 
betoning på traditionens betydelse.  

Man kan tänka sig att människan har ett moraliskt ansvar att förankra sin 
tro i evidens, men inte nödvändigtvis i argument, vilket innebär att trons kun-
skapsförankring består av att de berörda trosföreställningarna framstår som 
sanna utifrån ens samlade erfarenhet och kunskap. De rationella argumenten, 
inklusive det kosmologiska kalām-argumentet, förblir betydelsefulla som bi-
dragande skäl till personlig övertygelse, men de är inte nödvändiga på förhand 
för trons rättfärdigande. Vanligtvis behöver tron trots allt understödjas av ar-
gument, särskilt om det finns motargument eller andra skäl till tvivel. Därmed 
modifieras al-Sanūsīs betoning på demonstrativa bevis som nödvändiga för 
trons rättfärdigande utifrån den koraniska principen: ”Gud lägger inte på nå-
gon en tyngre börda än denne kan bära.” (2:286)  

Eftersom ens traditionstillhörighet påverkar vad som framstår som sant blir 
frågan om tradition betydelsefull även för trons epistemiska rättfärdigande. 
Det antyder i sin tur uppenbarelsens betydelse för naturlig teologi. Om det inte 
på förhand finns någon given tradition utifrån vilken naturen eller världen tol-
kas och förstås får uppenbarelsen en avgörande betydelse genom att den eta-
blerar eller förnyar en sådan tradition. Uppenbarelsen bjuder i praktiken in 
människor till gemensamma traditioner i profeternas efterföljd inifrån vilka 
både skapelsens och uppenbarelsens tecken kan urskiljas och uttolkas. Uppen-
barelsens syfte är i den meningen inte bara att förmedla sanning, utan även att 
skapa ett sammanhang utifrån vilket sanning kan sökas och mötas. Därför 
finns det goda skäl att betrakta naturlig teologi som (i bästa fall) ett slags ut-
tryck för tro som söker förståelse: den börjar och slutar i uppenbarelsen. 

5.4 Uppenbarelsens betydelse 
Naturlig teologi ”talar om Gud med utgångspunkt från människors erfaren-
heter av det egna livet och världen i stort, utan att bygga på några uttryckligt 
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religiösa källor eller uppenbarelser” och skiljs vanligtvis från uppenbarelsete-
ologi som ”tar sin utgångspunkt i specifika religiösa upplevelser och uppen-
barelser”.440 I den islamiska traditionen har man ofta skiljt på teologi som utgår 
från förnuftet (ʿaql) och teologi som utgår från uppenbarelsen (sharʿ), även 
om dessa, särskilt inom kalām-teologin, har betraktats som olika dimensioner 
av en och samma verksamhet. Med teologi som utgår från förnuftet avses helt 
enkelt teologiska resonemang som inte förutsätter särskilda profetiska uppen-
barelser. Sådana resonemang har, likt skolastikernas praeambula fidei, betrak-
tats som förberedande för den teologi som utgår från både förnuft och uppen-
barelse. Al-Sanūsīs argument för Guds existens och attribut är tydliga exempel 
på detta: de är inte beroende av premisser som bara muslimer accepterar eller 
som förutsätter Koranens auktoritet som gudomlig uppenbarelse.  

Det går dock inte att bortse från Koranens betydelse för al-Sanūsīs naturliga 
teologi. Det är trots allt de koraniska och islamiska utgångspunkterna som 
motiverar sökandet efter rationella argument och ger dem ett meningsfullt 
sammanhang. De rationella argumentens giltighet förutsätter inga revelatio-
nella antaganden, men deras betydelse beror till stor del på sådana antaganden. 
Det kan verka trivialt att påpeka att al-Sanūsīs bedriver islamisk naturlig teo-
logi på så sätt att han gör det inifrån ett islamiskt sammanhang, bland andra 
troende som delar hans övertygelser, i syfte att bevisa den islamiska trons san-
ning. Betraktelsen av al-Sanūsīs rationella argument som uttryck för ”tro som 
söker förståelse” tydliggör dock relationen till uppenbarelsen på ett sätt som 
ofta förbises: teoretiskt sett är argumenten oberoende av uppenbarelsen, men 
praktiskt sett är det uppenbarelsen som gör dem verkligt meningsfulla.  

I praktiken rör det sig om en växelverkan mellan allmän uppenbarelse (ʿaql 
i vid bemärkelse) och särskild uppenbarelse (sharʿ i vid bemärkelse) – mellan 
naturlig teologi och uppenbarelseteologi. Det finns nämligen ”starka skäl för 
att betvivla att det över huvud taget ens är möjligt för oss människor att upp-
fatta en särskild gudomlig uppenbarelse som en handling av Gud om man inte 
förfogar över ett bredare och mera allmänmänskligt gudsbegrepp av det slag 
som man använder inom naturlig teologi”.441 Samtidigt är det tydligt att den 
särskilda uppenbarelsen konkretiserar den allmänna uppenbarelsen genom sin 
anknytning till partikulära historiska situationer och ger den ett specifikt sam-
manhang utifrån vilket tolkningen kan fördjupas. För de gemenskaper som har 
tillgång till den särskilda uppenbarelsen får den allmänna uppenbarelsen en 
särskild betydelse på ett sätt som tydliggör kontinuiteten mellan dem: tecknen 

 
 
440 Jonsson, Med tanke på tron, 10. Craig och Moreland beskriver naturlig teologi som ”that 
branch of theology that seeks to provide warrant for belief in God’s existence apart from the 
resources of authoritative, propositional revelation”. Craig och Moreland, ”Introduction”, ix. 
William P. Alstons definierar naturlig teologi som ”the enterprise of providing support for re-
ligious beliefs by starting from premises that neither are nor presuppose any religious beliefs”. 
Alston, Perceiving God, 289. Se även Re Manning (red.), Oxford handbook of natural theology. 
441 Jonson, Med tanke på tron, 256. 
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i skapelsen, inte minst inom människan själv, tolkas utifrån tecknen i uppen-
barelsen och vice versa.  

 Al-Sanūsī inledning av manualen ”i Guds namn, den Nåderike, den Barm-
härtige” är ingen ovidkommande formalism, utan en specificering av teolo-
gins sammanhang. Detsamma gäller de inledande lovprisningarna i kommen-
taren: ”Lov och pris tillkommer Gud, vars godhet och givmildhet når överallt, 
vars nödvändiga vara, enhet och oerhörda storhet bekänns av alla jordiska och 
himmelska varelser genom deras nödvändiga beroende av honom.”442 Det blir 
ännu tydligare i det citerade stycket ur manualen: ”Det är obligatoriskt utifrån 
uppenbarelsen för varje moraliskt ansvarig person …” Uppenbarelsens tilltal 
ramar in den teologiska verksamheten. Al-Sanūsī riktar sig till muslimer som 
inte bara tror på Gud, utan dessutom accepterar Koranen som profetisk uppen-
barelse och moraliskt rättesnöre. Han talar till sin egen trosgemenskap inifrån 
densamma och utgår från deras gemensamma islamiska tro samtidigt som han 
försöker bevisa dess sanning så allmängiltigt som möjligt. Även om han fram-
ställer sina trosläror som om de rör sig från förnuftet till uppenbarelsen, rör de 
sig i praktiken från uppenbarelsen till förnuftet och sedan tillbaka. 

Koranen ligger till grund för al-Sanūsīs naturliga teologi i både generell 
och specifik mening. Koranen som text och händelse ligger till grund för hela 
den tradition inom vilken al-Sanūsī verkar. Därutöver påminner Koranen 
människan om att världen är en vis skapelse av en oändligt vis skapare och 
bjuder in henne till en historiskt utsträckt gemenskap i profeternas efterföljd, 
illustrerad genom otaliga berättelser, vari relationen till denna skapare kan för-
djupas. Mer specifikt föregriper Koranen vissa argument som senare kalām-
teologer kom att framföra. Koranen fokuserar visserligen mer på vem Gud är 
än på att Gud är, men både teleologiska och kosmologiska argument för Guds 
existens kan skönjas i texten, framför allt i form av uppmaningar att reflektera 
över skapelsens ändamålsenlighet, föränderlighet och ofrånkomliga beroende 
av sin skapare och upprätthållare – poetiskt snarare än filosofiskt formulerade 
(t.ex. 2:164, 3:190–191, 13:4, 16:12, 21:22, 30:8, 30:20–24, 41:53, 52:35–36, 
67:19).443 Al-Sanūsī själv menar att kalām-teologerna ”egentligen inte gör nå-
got annat än ändrar vissa uttryck [som återfinns i Koranen] och använder sig 
av särskilda facktermer för att underlätta förståelsen vid inlärning och under-
visning”.444 Kalām-teologin utgör, åtminstone för al-Sanūsī, en rationell ut-
läggning av Koranens teologiska innehåll.445  

Al-Sanūsīs rationella argument ger även uttryck åt hans sufiska traditions-
tillhörighet med dess betoning på människans och hela världsalltets fullstän-
diga beroende av Gud. Genom sina argument för Guds existens, utifrån 

 
 
442 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 105–106. 
443 Akhtar, Qurʾān and the secular mind, 338–339. 
444 Al-Sanūsī, al-Manhaj al-sadīd, 71; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 173. 
445 Se även al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 172, där han beskriver kalām-teologin som en 
”förklaring” (sharḥ) av Koranens och hadithernas uppmaningar till rationell reflektion. 



 

 143 

världens ändlighet och kontingens, uppmanar al-Sanūsī sina åhörare och lä-
sare att betrakta världen på ett sätt som gör att man kan urskilja dess ontolo-
giska beroende av Gud – grunden till såväl teologin som sufismen. Al-Sanūsī 
förklarar till och med Guds gudomlighet (ulūhiyya) i termer av ”att Gud är 
oberoende av allt annat än honom och att allt annat är beroende av honom”. 
Innebörden av trosbekännelsens första led blir därmed: ”Det finns ingen som 
är oberoende av allt, av vilken allt annat beror, utom Gud.” 446 Det innebär i 
sin tur, menar al-Sanūsī, att Guds måste ha de attribut som teologerna specifi-
cerar; annars skulle han inte vara oberoende och annars skulle inte allt vara 
beroende av honom.447 Al-Sanūsī presenterar sin teologi som om den föregick 
sufismen, vilket stämmer på så sätt att hans resonemang inte förutsätter speci-
fikt sufiska antaganden, men det är tydligt att hans teologi, från början till slut, 
ger uttryck åt den junaydiska sufismens etiska och andliga tradition.448  

Det ovan sagda innebär ett delvis annorlunda förhållningssätt till den idé-
historiska debatt som har förts om argumenten för Guds existens i klassisk 
kalām-teologi: Argumenterade kalām-teologerna för Guds existens eller ut-
gick de från att Gud existerar för att istället argumentera om vem Gud är och 
hur han ska beskrivas? Hannah Erlwein driver tesen att muslimska teologer 
och filosofer – inklusive al-Ashʿarī, al-Māturīdī, al-Bāqillānī, Ibn Sīnā, al-
Ghazālī, Ibn Rushd och Fakhr al-Dīn al-Rāzī – inte framförde några argument 
för att Guds existerar, utan enbart för att Gud (vars existens de tog för given) 
är världsalltets skapare.449 Erlwein har mött skarp kritik för missvisande över-
sättningar och långsökta bortförklaringar av teologiska och filosofiska texter 
som strider mot hennes tes.450 Även om kritiken mot Erlweins tes är befogad 
ställer hon intressanta frågor om syftet med de muslimska teologernas och 
filosofernas argument för Guds existens. En mer blygsam tes vore att den klas-
siska och postklassiska kalām-teologin i större utsträckning än vad som van-
ligtvis medges handlade om ”tro som söker förståelse” på så sätt att den kora-
niska teismen låg till grund för teologins strävan efter att förankra trosföre-
ställningarna i rationella resonemang av så allmänmänsklig karaktär som möj-
ligt (och samtidigt, åtminstone för sufiska teologer som al-Sanūsī, förbereda 
den troende för de insikter och erfarenheter som en fördjupad personlig rela-
tion till Gud medför). Kalām-teologin var i första hand det som brukar benäm-
nas filosofisk teologi: ”en typ av reflektion där man hämtar sina frågor ur up-
penbarelseteologin […] men sedan applicerar filosofins arbetsmetoder och be-
greppsapparat på frågeställningarna”.451 Det innebar att man argumenterade 
för koraniska trosföreställningar på premisser som inte förutsatte sådana 

 
 
446 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 96, 279. 
447 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 96–99. 
448 Se även kap. 3 ovan. 
449 Erlwein, Arguments for God’s existence. 
450 Mihirig, ”Existence of arguments”. 
451 Jonsson, Med tanke på tron, 14. 



 

 144 

föreställningar. Nog framförde kalām-teologerna argument för Guds existens, 
precis som deras kristna motsvarigheter, men initiativet föranleddes av en fö-
regående tro och präglades av den koraniska uppenbarelsen, inklusive den 
grundläggande teism som man delade med övriga abrahamitiska traditioner. 

Al-Sanūsīs naturliga teologi är islamisk i den meningen att han bedriver 
den i ett islamiskt sammanhang i syfte att bevisa den islamiska trons sanning. 
Man kan även tänka sig naturlig teologi som är islamisk i den meningen att 
den inte bara äger rum i ett islamiskt sammanhang, utan redan från början 
utgår från ett specifikt koraniskt eller islamiskt perspektiv, oavsett om detta 
perspektiv delas med andra teistiska traditioner eller inte. En sådan naturlig 
teologi, eller måhända naturteologi, tar sin utgångspunkt i ett koraniskt sätt att 
se världen och tolka tillvaron som Guds begripliga skapelse – något som i sin 
tur kan rättfärdigas med hänvisning till såväl intern koherens och meningsfull-
het som extern överenstämmelse med det vi vet eller tror oss veta om världens 
beskaffenhet, inklusive dess början och kontingens, för att anknyta till al-
Sanūsīs kosmologiska argument. De argument som al-Sanūsī framför i sina 
trosläror är inte av detta slag; de förutsätter vissa filosofiska antaganden, men 
inte specifikt koraniska (och, för övrigt, bibliska) antaganden om att världen 
är en skapelse som trots, eller snarare på grund av, sin ändlighet indikerar sin 
oändlige skapare. Argument som utgår från, och inte bara motiveras av, kora-
niska antaganden och som försöker påvisa deras relevans för att tolka tillvaron 
skulle dock kunna komplettera den typ av argument som al-Sanūsī framför – 
inte minst med tanke på att al-Sanūsī i första hand talar till troende som delar 
hans grundläggande islamiska utgångspunkter. 

På ett liknande sätt har Alister McGrath föreslagit en specifikt kristen na-
turlig teologi som redan från början utgår från ett kristet perspektiv på naturen 
som Guds skapelse och som först i ett senare skede rättfärdigas dialektiskt i 
förhållande till andra traditioner.452 McGraths diskussion om islamisk naturlig 
teologi är under all kritik – han fastslår på fullt allvar att ”Islam recognizes no 
true knowledge of God outside the Qu’ran [sic!], thus raising serious difficul-
ties for any notion of natural theology” – men hans resonemang om kristen 
naturlig teologi är relevanta även i förhållande till islamisk.453 Han menar att 

 
 
452 McGrath, Open secret; McGrath, Re-imagining nature. 
453 McGrath, Open secret, 181. McGrath medger att kalām-teologerna bedrev något som på-
minner om naturlig teologi, men framställer det som en minoritetsföreteelse. I gammelorienta-
listisk anda pekar han ut al-Ghazālī som orsaken till filosofins och i det här fallet den naturliga 
teologins förfall. Enligt McGrath betraktade al-Ghazālī filosofin som ett hot mot islamisk orto-
doxi, trots att al-Ghazālīs filosofikritik enbart riktades mot vissa filosofiska teser inom en viss 
filosofisk inriktning, nämligen Ibn Sīnās filosofi. Vidare fastslår McGrath: ”Since about 1500, 
the view of Al-Ghazali has gained the ascendancy, with important implications for Islamic at-
titudes towards the enterprise of seeking the transcendent within nature. Whereas Western 
Christian theology embraced natural theology in the modern period, Islam moved with equally 
great enthusiasm to reject it.” Det stämmer att kalām-teologins betydelse har minskat sedan 
1800-talet, kanske rent av sedan 1500-talet, men även om så är fallet har naturlig teologi inte 
bara bedrivits i kalām-sammanhang. Även kalām-kritiker som Ibn Taymiyya och hans 
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en naturlig teologi behöver ett adjektiv, i hans fall kristen naturlig teologi,  
eftersom det inte finns något neutralt och förutsättningslöst sätt att betrakta 
naturen. Naturlig teologi handlar, enligt McGrath, om att betrakta och tolka 
naturen ur ett visst perspektiv – eller, om man så vill, utifrån en viss tradition. 
Han betonar att tolkningen måste påvisa både intrasystemisk koherens och ex-
trasystemisk korrespondens, vilket gör att det finns möjligheter att bedöma 
och utvärdera olika naturliga teologier, trots det underliggande traditionsper-
spektivet. 

In other words, a specific interpretation of nature is adopted, which is believed 
to be (but cannot be proved to be) the best account possible in terms of criteria 
of explanatory excellence – such as the degree of empirical fit, conceptual el-
egance, and fecundity. Such an approach will be both internally coherent and 
grounded in reality, recognizing that it represents a tradition, while claiming 
that this tradition offers the best explanation of what may be observed in na-
ture, culture, and human experience – including the existence of rival tradi-
tions.454 

Därför menar McGrath att naturlig teologi lämpar sig väl som grund för tradi-
tionsöverskridande samtal: ”Natural theology […] cannot be regarded as 
’proving’ God’s existence. Rather, it insists that the existence of a God such 
as that proposed by the Christian tradition makes sense of what may be ob-
served of the world.”455 Ett argument för en viss tradition vore således att dess 
tolkning av naturen uppvisar intrasystemisk koherens och extrasystemisk kor-
respondens på ett sätt som överträffar, eller åtminstone inte överträffas av, 
andra tolkningar. För McGrath inbegriper den kristna traditionen ett särskilt 
sätt att se naturen som Guds skapelse och detta vidareutvecklar han genom att 

 
 
efterföljare har bedrivit ett slags naturlig teologi, om än på andra grunder, vilket har att göra 
med att samtliga teologiska inriktningar trots allt förhåller sig till de koraniska uppmaningarna 
att se skapelsen som Guds tecken och reflektera över deras betydelser. McGrath menar att mus-
limska teologer stod inför dilemmat att ”if either nature or human reason is understood to pos-
sess any capacity to disclose God, the unique revelational status of the Qu’ran [sic!] will be 
compromised”. Detta gäller åtminstone inte kalām-teologerna (muʿtaziliterna, ashʿariterna och 
māturīditerna) som trots allt har dominerat den sunnitiska traditionen genom större delen av 
historien. Utifrån detta hävdar McGrath att ”[t]he contrast with the mainstream of Judeo-Chris-
tian theology at this point is both impressive and decisive” eftersom ”[b]oth Old and New Tes-
taments mandate an engagement with the natural order”. Hans slutsats är att denna kontrast 
visar att det inte finns något nödvändigt samband mellan gudomlig uppenbarelse och naturlig 
teologi: ”Such a connection exists only if the substance of that revelation mandates an expec-
tation that the natural realm can disclose something of God, and offers some guidance as to the 
character, focus, and scope of such knowledge.” Faktum är dock att Koranen, minst lika tydligt 
som de bibliska texterna, ”mandates an expectation that the natural realm can disclose some-
thing of God, and offers some guidance as to the character, focus, and scope of such 
knowledge”. Det är även den tolkning som den överväldigande majoriteten av muslimska teo-
loger genom historien har gjort. McGrath, Open secret, 181–184. 
454 McGrath, Open secret, 170. 
455 McGrath, Open secret, 233. 
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framhålla betydelsen av treenighetsläran för kristen naturlig teologi. Bortsett 
från det senare kan delar av McGraths resonemang överföras till islamiska 
sammanhang för att belysa sådant som ofta förbises. 

På ett delvis liknande sätt driver Mats Wahlberg tesen att det föreligger 
goda skäl att betrakta naturen som skapad och därmed som en indikation på 
en skapare, även utan specifika argument. Han menar att naturen har expres-
siva egenskaper, ungefär som ett konstverk, som gör den ”visibly expressive 
of the mind of a creator”.456 Samtidigt medger även Wahlberg att denna be-
traktelse av naturen som skapad förutsätter viss inlärning och förförståelse: ”It 
is, furthermore, obviously the case that one has to learn to see nature as crea-
tion by acquiring the necessary concepts and beliefs.”457 Överfört till islamisk 
teologi och profetologi skulle man kunna betrakta profeternas uppenbarelser 
som, bland annat, påminnelser till människan att se naturen, inklusive sig 
själv, som Guds skapelse och inbjudningar till praktiska sammanhang vari den 
djupare betydelsen av detta kan uttolkas och utvecklas. McGrath betonar att 
naturen inte bara betraktas, utan alltid betraktas som något.458 Han talar om 
kristen naturlig teologi som ett särskilt sätt att betrakta naturen: ”A Christian 
natural theology is thus about seeing nature in a specific manner, which ena-
bles the truth, beauty, and goodness of God to be discerned, and which 
acknowledges nature as a legitimate, authorized, and limited pointer to the 
divine.”459 En sådan alternativ naturlig teologi vore inte främmande för mus-
limska teologer med tanke på de uppenbara parallellerna till Koranens fram-
ställning av skapelsen och dess relation till Skaparen.  

Utifrån det ovan sagda, inklusive tidigare avsnitt, kan man tänka sig en 
specifikt koranisk naturlig teologi som kompletterar den naturliga teologi som 
al-Sanūsī framför och som visar vad den senare leder till genom att ”börja från 
andra hållet” i uppenbarelsen. Det macintyreska traditionsperspektivet som 
ligger bakom denna alternativa naturliga teologi innebär förvisso att de funda-
mentistiska och hyperevidentialistiska antagandena som präglar al-Sanūsīs 
”klassiska” naturliga teologi måste avvisas, men det innebär inte att den typ 
av rationella argument som al-Sanūsī framför saknar relevans. De kan fortfa-
rande bidra till att rättfärdiga teistiska föreställningar och försvara dem i för-
hållande till andra traditioner. Samtidigt visar den koraniska reflektionen över 
världen som Guds skapelse att profeternas uppenbarelser behövs för att till-
handahålla ett konkret sammanhang vari det som den naturliga teologin anty-
der om människans förhållande till Gud kan fördjupas. 

 
 
456 Wahlberg, Reshaping natural theology, 11. 
457 Wahlberg, Reshaping natural theology, 9. 
458 McGrath, Open secret, 74; McGrath, Re-imagining nature, 30. McGrath understryker att 
”the notion of the presuppositionless interpretation of nature is just as problematic as that of the 
presuppositionless interpretation of the Bible”. McGrath, Open secret, 169. 
459 McGrath, Open secret, 5. 
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6. Profetologi: ”Att ha kunskap om 
sändebuden” 

Det är obligatoriskt utifrån uppenbarelsen för varje moraliskt ansvarig person 
att ha kunskap om det som är nödvändigt beträffande vår Herre samt det som 
är omöjligt och det som är möjligt. Det är likaså obligatoriskt för vederbö-
rande att ha kunskap om dessa saker beträffande sändebuden (välsignelse 
och frid över dem).460 

Det senaste århundradet har profetskapet och uppenbarelsen tillhört de mest 
omdebatterade ämnena i islamisk teologi. Vad innebär det egentligen att Ko-
ranen är Guds uppenbarelse och att Muhammad är Guds sändebud? Vilken 
roll hade Muhammed i samband med Koranens tillblivelse? Och hur förhåller 
sig Koranens förmodat universella budskap till den partikulära kontext vari 
detta budskap ursprungligen förkunnades? Det är ingen tillfällighet att refor-
mister av olika slag, däribland Fazlur Rahman och Abdolkarim Soroush, har 
utmanat hävdvunna teocentriska läror om profetskap och uppenbarelse till för-
mån för mer antropocentriska alternativ.461 Det är heller ingen tillfällighet att 
de har mött motstånd från traditionalistiska teologer. Islamisk teologi kretsar 
nämligen till stor del kring profetologin – läran om profetskapet. Detta kapitel 
knyter an till trenden att reflektera teologiskt över Koranens historiska till-
komst och över profetisk uppenbarelse som historiskt fenomen – en trend som 
tyder på att alternativ till traditionella uppenbarelsemodeller inte längre tillhör 
”det otänkbara”.462 Inledningsvis (6.1) diskuterar jag al-Sanūsīs ashʿaritiska 
profetologi och därefter (6.2) hans argument för Muhammeds profetskap uti-
från det ovan citerade textstycket från al-ʿAqīdat al-ṣughrā. Jag relaterar se-
dan (6.3) al-Sanūsīs profetologi till nutida historisk-kritisk forskning på Ko-
ranen som historisk text/händelse och Muhammed som historisk person. Slut-
ligen (6.4) reflekterar jag över historieforskningens implikationer för den typ 
av ashʿaritisk profetologi som al-Sanūsī företräder.  

 
 
460 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 89. 
461 Se t.ex. Akbar, Contemporary perspectives. 
462 Akbar, Contemporary perspectives, 23–24; Arkoun, Unthought, 67: ”[T]he received idea of 
Revelation has been placed in the realm of the unthinkable in Islamic tradition since eleventh 
century.” 
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6.1 Profetologiska utgångspunkter 
Det första steget är att förklara al-Sanūsīs resonemang om människans mora-
liska ansvar att ha kunskap om Guds sändebud, framför allt genom att reda ut 
centrala begrepp som ”profet” och ”sändebud”. Syftet i detta skede är enbart 
att redogöra för al-Sanūsīs explicita ståndpunkter, snarare än att reflektera 
över möjliga sätt att kritiskt bemöta hans profetologi. Som förberedelse för 
den senare diskussionen om detta (6.3–6.4) kommer jag dock att förklara vissa 
aspekter av al-Sanūsīs profetologi med hjälp av nutida teologisk och filosofisk 
terminologi.463 I både detta och det kommande avsnittet (6.2) diskuterar jag 
inledningsvis al-Sanūsīs allmänna profetologi för att därefter fokusera på Mu-
hammeds profet- och sändebudskap. 

I manualen (”det är likaså obligatoriskt”) uttrycker al-Sanūsī den ashʿari-
tiska ståndpunkten att människan är moraliskt ansvarig att förankra tron på 
Guds sändebud i kunskap. Det al-Sanūsī avser med tron på sändebuden är en 
”inre bekräftelse” av vissa propositioner om dem, mer specifikt utsagor om 
deras nödvändiga, omöjliga och möjliga attribut. Precis som tron på Gud inte 
enbart handlar om att bekräfta vissa propositioner, handlar inte heller tron på 
Guds sändebud enbart om att bekräfta vissa propositioner. I praktiken inbe-
griper tron på sändebuden även annat, däribland handlingar och dygder, men 
återigen fokuserar al-Sanūsī på det han betraktar som trons minsta möjliga 
uttryck – villkoren för dess förefintlighet snarare än förutsättningarna för dess 
fulländning. Sändebudens nödvändiga, omöjliga och möjliga attribut specifi-
cerar han senare i manualen: 

Det är nödvändigt att sändebuden kännetecknas av sannfärdighet (ṣidq), pålit-
lighet (amāna) och fullständig förmedling (tablīgh) av det som de har blivit 
beordrade att förmedla till de skapade varelserna. 

Det är omöjligt att sändebuden kännetecknas av motsatserna till dessa attribut, 
det vill säga lögnaktighet (kadhib), bedrägeri (khiyāna) genom att utföra hand-
lingar som de har förbjudits eller avråtts från att utföra och undanhållande (kit-
mān) av något som de har blivit beordrade att förmedla till de skapade varel-
serna. 

Det är möjligt att sändebuden erfar alla slags mänskliga tillstånd, däribland 
sjukdomar, så länge dessa inte medför någon brist i deras upphöjda ställning.464 

 
 
463 Relevant litteratur inkluderar Dulles, Models of revelation; Mavrodes, Revelation in reli-
gious belief; Gunton, A brief theology of revelation; Swinburne, Revelation; Wolterstorff, Di-
vine discourse; Brown, Tradition and imagination; O’Collins, Rethinking fundamental theol-
ogy; Wahlberg, Revelation as testimony; Akbar, Contemporary perspectives; Harvey, Trans-
cendent God. 
464 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 95. 
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I nästa avsnitt kommer jag att diskutera al-Sanūsīs argument för dessa attribut, 
men dessförinnan behöver hans terminologi redas ut. I Koranen liksom den 
islamiska lärotraditionen används två huvudsakliga termer för personer som 
har tagit emot ett särskilt budskap från Gud: nabī (pl. anbiyāʾ, nabīyyūn) som 
vanligtvis översätts som ”profet” och rasūl (pl. rusul) som vanligtvis översätts 
som ”sändebud” eller ”budbärare”.465 Termerna för profetskap och sändebud-
skap är nubuwwa respektive risāla. Betydelsen av det arabiska ordet nabī kret-
sar kring kommunikation, information och tillkännagivande, precis som dess 
hebreiska kognat nevī (”profet”).466 Hebreiskans nevī (pl. nevīʾīm) översattes i 
grekisktalande sammanhang som prophetes, bland annat i Septuaginta, vilket 
ligger till grund för svenskans profet. Arabiskans nabī kan beteckna både sub-
jektet och objektet till verbet anbaʾa (”att informera [någon om något]”) – 
både ”den som informerar” och ”den som informeras” – vilket brukar förkla-
ras med att profeter både informerar människorna och blir informerade av 
Gud. Det arabiska ordet rasūl betyder ”utsänd [med ett visst budskap]” och 
betecknar objektet för verbet arsala (”att sända”). Det påminner betydelse-
mässigt om grekiskans apostolos som ligger till grund för svenskans apostel. 
Den hebreiska motsvarigheten är verbet shālaḥ (”att sända”) som används i 
förhållande till profeter på flera ställen i Hebreiska bibeln.467 Den islamiska 
lärotraditionen inrymmer olika förståelser och definitioner av nabī respektive 
rasūl. Al-Sanūsī sammanfattar några av dessa i kommentaren till den större 
trosläran, al-ʿAqīdat al-kubrā: 

Profetskap (nubuwwa) innebär, enligt oss, att en person utmärks av att ha hört 
ett uppenbarat budskap (waḥy) från Gud, förmedlat av en ängel eller utan sådan 
förmedling. Om personen dessutom har beordrats att vidareförmedla bud-
skapet rör det sig om sändebudskap (risāla). Den som utmärks av både det 
förra och det senare är ett sändebud (rasūl); den som bara utmärks av det förra 
är en profet (nabī). Därmed har ”sändebud” alltid en mer specifik betydelse än 
”profet”: varje sändebud är en profet, men varje profet är inte ett sändebud. 

 
 
465 Ordet för profet kan uttalas nabī eller nabīʾ och ordet för profetskap kan uttalas nubuwwa 
eller nubūʾa, men jag återger dem i deras numera vanligaste former: nabī och nubuwwa. For-
merna nabī och nubuwwa används i den mest spridda koraniska recitationsvarianten, Ḥafṣ ʿan 
ʿĀṣim, medan nabīʾ och nubūʾa används i Warsh ʿan Nāfiʿ som fortfarande utgör 
standardvarianten i Nordafrika. I Koranen används även mursal (pl. mursalūn) i samma bety-
delse som rasūl. Båda kommer från stammen R-S-L (rāʾ-sīn-lām) och betecknar objektet för 
verbet arsala (”att sända”). 
466 Historiskt sett har muslimska teologer och exegeter vanligtvis betraktat nabīʾ som en här-
ledning från stammen N-B-ʾ (nūn-bāʾ-hamza) och verbet nabaʾa (”att bringa nyheter”) och nabī 
som en härledning från stammen N-B-Y (nūn-bāʾ-yāʾ) och verbet nabā (”att vara upphöjd”). 
Arthur Jeffery menar att det troligen rör sig om ett lånord från arameiska, vilket även förklarar 
likheterna med dess hebreiska kognat. Han understryker dock att ordet verkar ha använts bland 
araber långt före Muhammeds dagar. Jeffery, Foreign vocabulary, 276. 
467 Se 2 Mos 3:13–14, 4:13; Dom 6:8; Jes 6:8; Jer 1:7, 7:25, 25:4. 
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Vissa menar att termerna är synonyma. Andra menar att de har ett delvis över-
lappande begreppsomfång på så sätt båda kan beteckna ett mänskligt sändebud, 
medan ”profet” även kan beteckna en människa som har tagit emot ett uppen-
barat budskap utan befallning att förmedla det vidare och medan ”sändebud” 
även kan beteckna en ängel som har tagit emot ett uppenbarat budskap med 
uppdrag att förmedla det vidare till andra. Enligt ytterligare andra har termerna 
helt olika betydelser: ”sändebud” är sådana som har tagit emot skrifter och 
lagar, medan ”profeter” är sådana som utgår från lagar som Gud har nedsänt 
till andra, även om de själva har tagit emot ett uppenbarat budskap.468 

I manualen använder al-Sanūsī enbart termen rasūl, vilket kan tolkas antingen 
som att han betraktar nabī och rasūl som synonymer eller som att hans utlägg-
ning enbart berör de profeter som även betecknas sändebud. I kommentaren 
till al-ʿAqīdat al-ṣughrā definierar han sändebud som ”en människa som Gud 
har sänt till andra skapade varelser för att förmedla det som han har uppenbarat 
för denne” och lägger till att termen kan användas för ”de som utmärks av att 
ha tagit emot en skrift eller en lag eller en ersättning/upphävning av delar av 
tidigare lagar”.469 Tillsammans med de tre attribut som al-Sanūsī nämner i ma-
nualen (sannfärdighet, pålitlighet och fullständig förmedling) tyder denna de-
finition på att han talar om sändebud i betydelsen profeter med uppdrag att 
förkunna och förmedla. Även formuleringen i den tidigare citerade kommen-
taren till al-ʿAqīdat al-kubrā indikerar al-Sanūsīs föredragna definition: ”Pro-
fetskapet innebär, enligt oss, att en person utmärks av att ha hört ett uppenbarat 
budskap från Gud. […] Om personen dessutom har beordrats att vidareför-
medla budskapet rör det sig om sändebudskap.”470 Att al-Sanūsī uteslutande 
talar om sändebud innebär inte att tron på övriga profeter (som inte är sände-
bud) skulle vara oviktig; avgränsningen reflekterar hans avsikt att samman-
fatta de mest grundläggande trosartiklarna. Det som i första hand berör män-
niskors moraliska ansvar (”det är obligatoriskt utifrån den uppenbarade la-
gen”) är profeter med det särskilda uppdraget att förmedla Guds budskap till 
mänskligheten. 

Al-Sanūsīs definition av profetskap och sändebudskap kretsar kring den 
koraniska termen waḥy som brukar översättas som ”uppenbarelse” eller ”in-
spiration”.471 Det är dock viktigt att understryka att waḥy betecknar en viss typ 
av kommunikation: det som i första hand utmärker profeter och sändebud – 
enligt såväl al-Sanūsīs profetologi som mycken annan islamisk profetologi – 
är att Gud har kommunicerat vissa budskap till dem och genom dem till övriga 

 
 
468 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 543; al-Sanūsī, Sharḥ wāsiṭat al-sulūk, 139–140.  
469 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 233. Termen naskh kan beteckna både ”ersättning” 
och ”upphävning”. 
470 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 543. 
471 För diskussioner om de koraniska termerna waḥy och tanzīl, se Loynes, Revelation in the 
Qur’an; Madigan; Qurʾān’s self-image; Izutsu, God and man, 163–215; Andani, Revelation in 
Islam, 27–107. För senare teologiska förståelser av termerna, se t.ex. Michot, ”Revelation”; 
Akbar, Contemporary perspectives, 14–16; Leirvik, ”Waḥy and tanzīl”.  
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människor. I förislamisk poesi betecknade waḥy något slags mystisk eller 
kryptisk kommunikation, obegriplig för utomstående. Denna betydelse åter-
kommer i den koraniska användningen av verbet awḥā och substantivet waḥy 
för Guds särskilda kommunikation genom profetisk inspiration, oåtkomlig för 
utomstående.472 Det svenska ordet ”uppenbarelse” är en översättning av gre-
kiskans apokalypsis som betyder ”avslöjande” eller ”avtäckning”. Även den 
latinska motsvarigheten, revelatio, har liknande betydelser: att en slöja eller 
täckelse (velum) avlägsnas så att det som tidigare var fördolt blir synligt. Det 
finns en rad olika uppenbarelsebegrepp inom judisk, kristen och islamisk teo-
logi, varav de flesta kretsar kring att Gud på ett eller annat sätt ger sig och sin 
vilja till känna inför människorna. Men al-Sanūsīs profetologi handlar inte om 
uppenbarelse i allmänhet – om alla sätt på vilka Gud kan tänkas ge sig och sin 
vilja till känna inför människor – utan specifikt om den kommunikativa up-
penbarelse som utmärker profeter och sändebud. 

Flera fenomen som kristna teologer ofta beskriver som uppenbarelser bru-
kar muslimska teologer beskriva med andra termer än de som används för 
profetiska uppenbarelser, däribland mystika erfarenheter som kashf (”avtäck-
ning”), tajallī (”manifestation”), ḥuḍūr (”närvaro”), shuhūd (”skådande”) och 
ilhām (”inspiration”). Ett exempel är den katolske teologen Avery Dulles klas-
sificering av olika uppenbarelsemodeller: (1) uppenbarelse som lära, (2) up-
penbarelse som historia, (3) uppenbarelse som inre erfarenhet, (4) uppenba-
relse som dialektisk närvaro, (5) uppenbarelse som ett nytt medvetande.473 
Dessa modeller är fullt begripliga inom ramen för islamisk teologi: ashʿari-
tiska teologer som al-Sanūsī skulle mycket väl kunna medge att Gud kan up-
penbara sig – ge sig eller sin vilja till känna – genom förmedling av proposi-
tionell kunskap, genom särskilda historiska händelser, genom människans inre 
erfarenheter, genom sin dialektiska eller relationella närvaro och genom att 
möjliggöra ett nytt medvetande hos människor. Men i profetologiska samman-
hang kretsar diskussionen kring uppenbarelse som kommunikation av gudom-
liga budskap till och genom profeter. Andra former av uppenbarelse, såsom 
mystika erfarenheter av Guds självuppenbarelse, diskuteras i den islamiska 
lärotraditionen, men inte som utmärkande för profeter och sändebud.474 

Kristna teologer brukar även skilja på allmän uppenbarelse som är univer-
sellt tillgänglig, såsom Guds skapelse av världsalltet och dess ordning, och 
särskild uppenbarelse som bara är tillgänglig för vissa människor, såsom 
Guds kommunikation till enskilda profeter. Det handlar inte nödvändigtvis 

 
 
472 Andani, Revelation in Islam, 76–98. 
473 Dulles, Models of revelation. Se även Wahlbergs kritiska diskussion i Revelation as testi-
mony, kap. 3, där han lägger till postliberala perspektiv som ytterligare en kategori. Notera även 
att Dulles modeller inte ska betraktas som uttömmande och inte heller som ömsesidigt uteslu-
tande, eftersom många teologer ser dem som komplementära dimensioner av en större helhet. 
474 Se t.ex. diskussionerna om ”uppenbarelsens [postprofetiska] kontinuitet” i Akbar, Contem-
porary perspectives, 69–71, 102, 108–109, 111.  
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om att muslimska teologer som al-Sanūsī företräder ett snävare uppenbarelse-
begrepp, utan om att deras profetologi kretsar kring en specifik typ av uppen-
barelse. Språkligt sett betyder de koraniska termer som associeras med uppen-
barelse inte avslöjande eller avtäckande, utan mystisk kommunikation eller 
inspiration (waḥy) och nedsändning (tanzīl): Gud kommunicerar och nedsän-
der specifika budskap via profeter/sändebud till mänskligheten. Budskapen 
må ha varit dolda för att sedan uppenbaras i och med denna kommunikation, 
vilket antyds i flera koranverser, men det är inget som de enskilda termerna 
waḥy och tanzīl specificerar.475 Detta innebär inte att profeternas och sändebu-
dens uppgift bara består av att förmedla det som Dulles kallar ”lära” – propo-
sitionell kunskap som återges i tal och skrift – men däremot att det, enligt al-
Sanūsī och de flesta kalām-teologer, är den unika erfarenheten av Guds tal 
som utmärker dem. Detta gör den omtvistade frågan om Guds tal oundviklig 
i sammanhanget. 

I teologiska och filosofiska diskussioner om uppenbarelse skiljer man ofta 
på manifestationell och icke-manifestationell uppenbarelse: det förra sker när 
något uppenbaras genom att visas eller manifesteras, såsom gudomlig själv-
uppenbarelse, medan det senare sker när något uppenbaras utan att visas eller 
manifesteras, såsom gudomlig kommunikation i tal eller skrift.476 Den avgö-
rande skillnaden, enligt Nicholas Wolterstorff, är att manifestationell uppen-
barelse sker genom ett naturligt tecken på den uppenbarade realiteten, såsom 
realiteten själv eller en karakteristisk konsekvens av den, medan icke-mani-
festationell uppenbarelse sker på andra sätt, såsom genom konventionella 
tecken (inklusive språkliga) eller genom gudomlig inspiration. Wolterstorff 
likställer icke-manifestationell uppenbarelse med propositionell uppenbarelse 
på så sätt att den sker genom kommunikation eller inspiration av propositioner 
om Gud och Guds förhållande till världen. Även manifestationell uppenba-
relse har ett visst propositionellt innehåll, men propositioner ingår inte i själva 
förmedlingen.477 Även om det vore intressant att diskutera islamiska perspek-
tiv på manifestationell uppenbarelse handlar al-Sanūsīs förståelse av profetisk 
uppenbarelse – det som gör profeter till profeter – huvudsakligen om icke-
manifestationell eller propositionell uppenbarelse: Gud kommunicerar propo-
sitionella budskap om sig och sin skapelse till och genom profeterna. 

 
 
475 Ett exempel är 42:51–53 som även beskriver den profetiska uppenbarelsen olika former: 
”Det är inte människan givet att Gud talar till henne annat än genom uppenbarelse (waḥy) eller 
bakom ett täckelse eller genom ett sändebud som Han sänder för att uppenbara (yūḥī) det Han 
vill. Gud är upphöjd, vis. Så har vi även för dig uppenbarat (awḥaynā) en ande som utgår från 
vårt ord. Förr kände du varken till skriften eller tron, men vi lät den bli ett ljus med vilket vi 
vägleder vem vi vill bland våra tjänare. Du leder sannerligen till den rätta vägen – vägen till 
Gud som allt i himlarna och allt på jorden tillhör. Allt är förvisso på väg till Gud.” 
476 Wolterstorff, Divine discourse, 26–31. Se även Swinburne, Revelation; Wahlberg, Revela-
tion as testimony. 
477 Wahlberg, ”Divine revelation”. 
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Enligt al-Sanūsī är Guds tal ett evigt attribut ”som varken inbegriper bok-
stäver eller ljud och som relaterar till det som Guds vetande relaterar till”. Han 
understryker att ”trots dess enhet relaterar – det vill säga indikerar – Guds tal 
i all evighet till alla objekt för hans vetande, vilka är oändliga”.478 Al-Sanūsī 
påpekar att Guds tal inte består av delar eller sekvenser; Guds tal, liksom hans 
vetande, omfattar allt i ett enda evigt nu. Därmed kan Guds tal jämföras med 
hans vetande eftersom det indikerar eller uttrycker allt som ingår i Guds all-
vetande, oavsett om det är nödvändigt, omöjligt eller möjligt.479 Detta eviga 
och allomfattande icke-verbala tal kallar al-Sanūsī på typiskt ashʿaritiskt 
manér för kalām nafsī (”inre tal” eller ”icke-yttrat tal”) för att skilja det från 
kalām lafẓī (”yttrat tal”) som avser det skapade, verbala tal som profeter och 
sändebud använder för att indikera och uttrycka aspekter av Guds eviga tal i 
specifika historiska sammanhang.480 Den koraniska texten är således Guds 
tidsliga och skapade kalām lafẓī som indikerar och uttrycker hans eviga och 
oskapade kalām nafsī. Det som utmärker profeter och sändebud, enligt al-
Sanūsī, är att Gud på ett eller annat sätt har kommunicerat (aspekter av) sitt 
eviga, icke-verbala tal till dem, varefter de har förkunnat (eller åtminstone 
kunnat förkunna) dess budskap genom tidsliga, verbala uttryck på mänskliga 
språk i specifika sammanhang. 

I den islamiska traditionen är uppenbarelsen av Koranen till Muhammed 
förklarligt nog det paradigmatiska exemplet på profetisk uppenbarelse. Även 
om tidigare profeter och sändebud inte nödvändigtvis anses ha tagit emot och 
förmedlat Guds budskap på samma sätt utgår man ofta från Koranen som mo-
dell för profetiska uppenbarelser i allmänhet. Al-Sanūsīs koranologi kan illu-
streras med hjälp av Mohammed Arkouns fyrstegsmodell: (1) Guds ord tas 
emot genom en process av (2) koranisk diskurs som sedermera (3) fastställs i 
en officiellt stängd korpus som (4) tolkas av olika tolkningsgemenskaper.481 
För al-Sanūsī rör det sig om följande stadier: 

 
 
478 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 168. 
479 Åtminstone sedan 200-/800-talet har många muslimska teologer likställt Guds tal (kalām) 
och ord (kalimāt) med hans vetande (ʿilm) och därmed förstått Koranen som ett uttryck för 
aspekter av Guds vetande. Tidiga uttryck för detta återfinns hos Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241/855) 
och Sahl al-Tustarī (d. 283/896). Se Andani, Revelation in Islam, 202–204, 213–222.  
480 Adjektivet nafsī är inte helt enkelt att översätta. I klassisk och postklassisk teologi används 
substantivet nafs, varifrån adjektivet nafsī har konstruerats, på olika sätt. I förhållande till män-
niskan betecknar det vanligtvis människans ”själ” eller ”själv”, medan det i förhållande till Gud 
vanligtvis betecknar Guds ”essens” eller ”väsen”. I förhållande till människor betecknar kalām 
nafsī med andra ord det ”själsliga” eller ”mentala” tal som det ”yttrade” talet uttrycker. De 
ashʿaritiska teologerna använder denna distinktion mellan människans ”mentala” och ”yttrade” 
tal, mellan ”mening” och ”uttryck”, som en analogi för att förklara Guds tal. Det enklaste är 
förmodligen att översätta nafsī som ”icke-yttrat”, det vill säga som en negation av adjektivet 
lafẓī (”yttrat”), eller som ”inre” på så sätt att det refererar till något ”inom Gud” som finns ”hos 
Gud själv”. 
481 Arkoun, Unthought, 99. 
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1. Gudomligt tal: Guds eviga, oskapade, allomfattande, icke-verbala tal.  

2. Profetisk kommunikation: förmedlingen av vissa budskap från Guds 
eviga tal till Muhammed – formulerade på arabiska utifrån rådande 
språkkonventioner – som denne muntligt förkunnade i specifika hi-
storiska sammanhang.  

3. Kanonisk text: de arabiska uttrycken i den korantext som fastställdes 
och nedtecknades i en officiellt stängd korpus under ʿUthmān b. 
ʿAffāns styre (r. 23–35/644–655), inklusive dess muntliga recita-
tionsvariationer (qirāʾāt). 

4. Tolkningstraditioner: de gemenskaper som genom historien har tolkat 
Guds tal utifrån dess uttryck i den kanoniska texten. 

Gemensamt för samtliga profeter och sändebud, enligt al-Sanūsī, är att de har 
tagit del av budskap som härrör från Guds eviga tal, överförda på ett eller 
annat sätt till profeternas medvetande. Exakt hur denna överföring eller kom-
munikation har gått till kan skilja sig från profet till profet. I Muhammeds fall 
menar de flesta ashʿariter, inklusive al-Sanūsī, att det framför allt skedde ge-
nom att Gud skapade en viss sammansättning av arabiska uttryck, representa-
tiva för specifika aspekter av hans eviga tal, i ängeln Gabriels medvetande 
som denne sedermera förmedlade till Muhammed. Nutida debatter om hur den 
koraniska uppenbarelsen gick till och vilken Muhammeds roll var kan för till-
fället lämnas därhän. Det räcker att notera att de tre första stadierna i modellen 
ovan, utifrån al-Sanūsīs teologi, kan benämnas Guds tal: det första för att det 
refererar till Guds eviga icke-verbala tal; det andra för att det refererar till 
kommunikationsprocessen då specifika aspekter av detta tal, överförda till ara-
biska uttryck, förmedlades till Muhammed varpå han förkunnade dem i sin 
omgivning; det tredje för att det utgör en tillförlitlig förmedling av de uttryck 
som Muhammed tog emot och förkunnade. Uttrycken i den koraniska texten, 
förklarar al-Sanūsī, ”kallas för Guds tal i bokstavlig mening eftersom hans tal 
finns däri genom indikation (dilāla), inte genom inkarnation (ḥulūl)”.482 Det 
finns förstås mycket mer att säga om ashʿariternas lära om Guds tal, däribland 
hur ashʿariterna skiljer sig från andra teologiska inriktningar, men med tanke 
på kapitlets fokus är det är hög tid att återvända från al-Sanūsīs koranologi till 
hans profetologi. 

 
 
482 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 168. 
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6.2 Profetologiska argument 
Enligt al-Sanūsī har alla sändebud tre grundläggande attribut: (1) sannfärdig-
het, (2) pålitlighet och (3) fullständig förmedling av allt som de har givits i 
uppdrag att förmedla. Det första attributet, sannfärdighet (ṣidq), avser att de 
talar sanning både när de hävdar att de är Guds sändebud och när de förmedlar 
hans budskap. Det avser, enligt al-Sanūsī, inte bara att de försöker hålla sig 
till sanningen, utan att deras ord verkligen är sanna – det vill säga överens-
stämmer med hur saker och ting förhåller sig.483 Det andra attributet, pålitlig-
het (amāna), avser att de lever i enlighet med det budskap som de förmedlar 
och inte begår några synder. Många andra ashʿariter medger att profeter och 
sändebud visserligen kan begå ”mindre synder” (ṣaghāʾir), men att de alltid 
vänder sig ångerfullt till Gud; deras ofelbarhet (ʿiṣma) gäller bara ”större syn-
der” (kabāʾir) och sådant som påverkar förmedlingen av Guds budskap. Al-
Sanūsī vidhåller dock att sändebuden är syndfria och ofelbara i alla avseen-
den.484 Det tredje attributet, fullständig förmedling (tablīgh), avser att sände-
buden förmedlar allt som Gud har beordrat dem att förmedla och inte undan-
håller eller på annat sätt förvanskar någon del av budskapet. Eftersom dessa 
tre attribut, enligt al-Sanūsī, är nödvändiga är motsatserna till dem omöjliga: 
lögnaktighet (kadhib), bedrägeri (khiyāna) och undanhållande (kitmān) av så-
dant som de har beordrats att förmedla. Övriga attribut och tillstånd är möjliga. 
Al-Sanūsī menar således att varje moraliskt ansvarig person måste känna till 
sändebudens tre nödvändiga attribut, vilket inbegriper att man även känner till 
att deras motsatser är omöjliga och att övriga attribut eller tillstånd är möjliga. 
Frågan är hur man kan veta att dessa attribut verkligen är nödvändiga och hur 
man kan veta att en viss människa, såsom Muhammed, verkligen är ett sände-
bud med sådana attribut. Om den första frågan resonerar al-Sanūsī:  

Beviset för att sändebudens sannfärdighet (välsignelse och frid över dem) är 
nödvändig: om de inte talade sanning skulle det medföra lögner i Guds med-
delelse, eftersom Gud har bekräftat dem genom oförlikneliga mirakel 
(muʿjizāt) som motsvarar att han skulle ha sagt: ”Min tjänare talar sanning i 
allt han förmedlar från mig.”  

Beviset för att sändebudens pålitlighet (välsignelse och frid över dem) är nöd-
vändig: om de vore bedrägliga, på så sätt att de utför förbjudna eller ogillade 
handlingar, skulle det förbjudna eller ogillade utgöra en handling av lydnad till 
Gud, eftersom Gud har befallt oss att följa dem i deras ord och handlingar. Gud 
skulle dock aldrig befalla något som är förbjudet eller ogillat. 

 
 
483 Al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā, 187. 
484 Se al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 572–575; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 
462–463. 
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Detta bevisar även det tredje attributet [som är fullständig förmedling av allt 
som de har beordrats att förmedla].485 

Det första argumentet utgår från kalām-teologernas lära om oförlikneliga mi-
rakel som bevisar profeternas sannfärdighet, så kallade muʿjizāt (sg. muʿjiza). 
Den koraniska termen för mirakulösa händelser är āya, bokstavligen ”tecken”, 
men samma ord används för skapelsen och dess ordning i allmänhet liksom 
för Guds uppenbarade budskap (t.ex. 30:10, 20–25, 58).486 Idén om särskilda 
profetiska mirakel blev dock tidigt en avgörande del av kalām-teologernas 
profetologi.487 Termen muʿjiza är ett aktivt particip från verbet aʿjaza (”att 
göra någon oförmögen”) med den språkliga betydelsen ”den/det som gör nå-
gon oförmögen”.488 I kalām-teologiska sammanhang avser muʿjiza en hän-
delse som går utöver den vanliga ordning som Gud upprätthåller i skapelsen 
på ett sätt som bekräftar en viss profets sannfärdighet som Guds talesperson. 
Den språkliga betydelsen refererar till omgivningens oförmåga (ʿajz) att fram-
föra något liknande eller på annat sätt tillbakavisa det profetiska anspråket. 

Al-Sanūsī definierar muʿjiza som ”en händelse som går utöver den vanliga 
ordningen i samband med ett profetiskt anspråk som utmanar omgivningen 
utan att kunna tillbakavisas – motsvarande att vår Herre skulle ha sagt: ’Min 
tjänare talar sanning i det han förmedlar från mig’”.489 Den första delen (”en 
händelse som går utöver den vanliga ordningen”) avser att Gud låter något ske 
på ett sätt som skiljer sig från den regelmässiga ordning som han har inrättat i 
skapelsen. Den andra delen (”i samband med ett profetiskt anspråk som utma-
nar omgivningen”) skiljer profetiska mirakel från andra mirakulösa händelser, 
till exempel vissa karāmāt eller charismata, genom att understryka att den 
berörda personen dessförinnan har hävdat sig vara Guds utsände profet och 
hänvisat till det stundande miraklet som tecken på detta. Den tredje delen 
(”utan att kunna tillbakavisas”) avser att det sker i enlighet med personens ord 
och att det inte kan tillbakavisas genom att upprepas av någon annan. Därmed 
kan det likställas med att Gud skulle ha sagt: ”Denna tjänare talar sanning i 

 
 
485 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 95–96. 
486 Den specifika ordformen muʿjiza (aktiv particip i femininum singularis av verbet aʿjaza – 
form IV av stammen ʿ-J-Z) används inte i Koranen, men däremot flera andra ordformer från 
samma verb (t.ex. 6:134, 8:59, 9:3, 10:53, 11:20, 16:46, 29:22, 39:51, 42:31, 46:32, 72:12), 
dock inte med betydelser som relaterar till mirakel. Ett par exempel är: ”Det ni har lovats skall 
komma och ni kan inte hindra det (mā antum bi-muʿjizīn)” (6:134); ”Förnekarna ska inte tro att 
de har vunnit; de kan inte komma undan (lā yuʿjizūn)” (8:59). 
487 T.ex. Wensinck, ”Muʿdjiza”; Martin, ”Role of the Basrah Muʿtazilah”. 
488 Ibland används även verbalsubstantivet iʿjāz (”att göra någon oförmögen”) som term för 
mirakulös oförliknelighet, som när man talar om ”Koranens mirakulösa oförliknelighet” (iʿjāz 
al-qurʾān). 
489 Arabiska: amr khāriq lil-ʿāda maqrūn bi-l-taḥaddī maʿa ʿadam al-muʿāraḍa tatanazzalu 
min mawlāna jalla wa-ʿazza manzila qawlihi jalla wa-ʿazza ṣadaqa ʿ abdī fī kulli mā yuballighu 
ʿannī. Översättningen utgår från al-Sanūsīs egen förklaring av denna definition. Al-Sanūsī, 
Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 235–237. 
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det han förmedlar från mig.”490 I likhet med flera tidigare teologer förklarar al-
Sanūsī detta med hjälp av följande analogi: 

Dess motsvarighet är en man som ställer sig upp inför en skara människor i 
kungens hov så att kungen kan se och höra honom, varpå han hävdar att han är 
kungens sändebud till dem. När de ber honom att bevisa sitt påstående säger 
han till exempel: ”Beviset är att kungen frångår sin vana genom att tre gånger 
resa sig upp från sin tron och sätta sig ner”, varpå kungen gör detta. Det råder 
ingen tvekan om att kungens handling gentemot sändebudet bekräftar dennes 
påstående och leder till säker kunskap, utan tvivel, om att sändebudet talar san-
ning. Handlingen motsvarar att han skulle ha sagt: ”Denna människa talar san-
ning i det han förmedlar från mig.” Beträffande den nödvändiga kunskapen om 
sändebudets sannfärdighet är det ingen skillnad på den som personligen bevitt-
nar kungens handling och den som inte bevittnar handlingen, men informeras 
om den från ett stort antal samstämmiga källor (bi-l-tawātur).491 

Utifrån denna analogi menar al-Sanūsī att det inte finns några rimliga tvivel 
om sändebudens sannfärdighet, särskilt inte Muhammeds med tanke på den 
historiska information som finns att tillgå, förmedlad från åtskilliga källor som 
bestyrker varandra. I Muhammeds fall skedde detta genom ett antal koranver-
ser (2:23, 10:38, 11:13, 17:88, 28:49, 52:34) som utmanade de som förnekade 
honom att framföra ”något liknande” – något som kunde mäta sig med de ko-
raniska förkunnelsernas vältalighet – vilket de misslyckades med. Återigen 
fungerar Muhammed som det exempel utifrån vilket al-Sanūsī förstår profet-
skapet och sändebudskapet i allmänhet. Ytterligare aspekter av al-Sanūsīs  
argument kommer att diskuteras nedan. För närvarande räcker det att under-
stryka följande: (1) sändebudens viktigaste attribut är sannfärdighet, (2) sän-
debudens sannfärdighet bevisas i första hand genom oförlikneliga mirakel, (3) 
Koranen utgör profeten Muhammeds främsta mirakel av detta slag. 

Argumentet för sändebudens pålitlighet (amāna) utgår från en specifik för-
ståelse av sändebudskapets syfte: att förmedla Guds budskap inte bara genom 
ord, utan även genom handlingar och dygder för att på så sätt fungera som 
förebilder att efterlikna. Al-Sanūsī bestyrker detta genom flera koranverser 
såsom 3:31: ”Säg: ’Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och 
förlåta er era synder; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.’” Han refererar 
även till profetens följeslagare och deras strävan efter att efterlikna honom: 
”Det råder ingen tvekan om att vi har blivit befallda att efterfölja sändebuden 
(välsignelse och frid över dem) i ord och handling, förutom sådant varom det 
har fastställts via sändebudens samfund att det bara gäller dem.”492 Om Gud 
har befallt människor att efterlikna sändebuden samtidigt som dessa utför 
handlingar som Gud har förbjudit skulle handlingarna vara både befallda och 

 
 
490 Se även den mer utförliga förklaringen i al-Sanūsī, Sharḥ wāsiṭat al-sulūk, 142–156. 
491 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 237. 
492 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 239–240. 



 

 158 

förbjudna på samma gång, vilket vore absurt. Därför menar al-Sanūsī att sän-
debuden måste vara fullständigt pålitliga förebilder vars handlingar och bete-
enden motsvarar de gudomliga budskap som de förmedlar. Detta ligger till 
grund för al-Sanūsīs syn på sändebudens ofelbarhet (ʿiṣma, bokstavligen ”be-
skydd”) som innebär att de är ”gudomligt beskyddade” från både små och 
stora synder, även innan Gud gav dem uppdraget som sändebud. Denna syn 
skiljer sig från många tidigare ashʿariters syn. De vidhöll nämligen att profeter 
och sändebud är gudomligt beskyddade från otro (kufr) och stora synder 
(kabāʾir), såsom mord och äktenskapsbrott, men att de kan begå små synder, 
åtminstone oavsiktligt, såtillvida att de inte framhärdar i dem utan vänder sig 
till Gud och ber om hans förlåtelse.493 

Al-Sanūsī noterar att argumentet för sändebudens pålitlighet (amāna) in-
begriper deras förmedling (tablīgh), eftersom det vore syndigt av dem att un-
danhålla, för att inte tala om att förvanska, någon del av Guds budskap till 
människorna. I kommentaren till Ṣughrā l-ṣughrā medger al-Sanūsī att detta 
resonemang om profeternas pålitlighet bara visar att de inte avsiktligt undan-
håller eller förvanskar någon del av Guds budskap; de skulle fortfarande 
kunna göra det oavsiktligt på grund av glömska eller något liknande. Beviset 
för att sändebuden inte ens oavsiktligt döljer eller förvanskar står, enligt al-
Sanūsī, att finna dels i Koranen och dels i de tidiga muslimernas konsensus. 
Han påpekar att Koranen på flera ställen tydliggör att profeten Muhammed 
förmedlade allt som han hade i uppdrag att förmedla (t.ex. 5:3: ”Idag har jag 
fullkomnat er religion åt er”) och hänvisar till verser som indikerar att det även 
gäller tidigare profeter och sändebud (t.ex. 7:79: ”Han lämnade dem med or-
den: ‘Jag förmedlade min Herres budskap till er, mitt folk, och gav er goda 
råd, men ni verkar inte uppskatta rådgivare.’”).494 

Det är tydligt att de tre profetiska attributen hänger samman och delvis 
överlappar varandra, men al-Sanūsī menar att de likväl skiljer sig åt: sannfär-
dighet går utöver pålitlighet genom att även negera oavsiktliga osanningar och 
utöver förmedling genom att även negera avsiktliga eller oavsiktliga tillägg 
till budskapet; pålitlighet går utöver sannfärdighet genom att även negera 
icke-verbala synder och utöver förmedling genom att även negera synder som 
inte berör budskapets förmedling; förmedling går utöver sannfärdighet genom 
att negera att någon del av budskapet avsiktligt eller oavsiktligt utelämnas, 

 
 
493 Se t.ex. al-Rāzī, Arbaʿīn, 319–320. 
494 Den andra versen refererar till profeten Ṣāliḥ som, enligt Koranen, sändes till stammen 
Thamūd. Samma sura nämner tre andra profeter som på ett liknande sätt uttrycker att de har 
förmedlat Guds budskap till sina folk: Noa (7:62), Hūd (7:68) och Shuʿayb (7:93). Liksom Ṣāliḥ 
beskrivs Hūd (som sändes till stammen ʿĀd) och Shuʿayb (som sändes till folket i Midian) som 
arabiska profeter i den exegetiska traditionen. Den sistnämnde brukar identifieras med Jetro 
som omnämns i Andra Moseboken. 
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även om resten förmedlas sannfärdigt, och utöver pålitlighet genom att även 
negera att någon del av budskapet oavsiktligt utelämnas.495 

Utifrån argumenten för sändebudens sannfärdighet, pålitlighet och fullstän-
diga förmedling konstaterar al-Sanūsī kortfattat att deras motsatser är omöj-
liga. Jämförelsevis mer utrymme ägnas åt det som är möjligt: att sändebuden 
kan erfara eller utsättas för ”alla slags mänskliga tillstånd, däribland sjukdo-
mar, så länge dessa inte medför någon brist i deras upphöjda ställning”.496 Al-
Sanūsī kommenterar att den senare kvalifikationen (”så länge dessa inte med-
för någon brist”) avser att dessa svårigheter och sjukdomar inte försvagar eller 
försämrar deras andliga tillstånd, utan snarare stärker och fördjupar deras re-
lation till Gud.497 Beviset för att sändebuden erfar sjukdomar och andra mänsk-
liga tillstånd är helt enkelt ”förnimmelsen av att det har hänt” och förmedlade 
vittnesmål om detta hos senare generationer.498 Det kan även nämnas att al-
Sanūsī ger ett antal uppbyggliga förklaringar till möjliga visdomar bakom sän-
debudens världsliga prövningar: för att utöka deras belöning eller för att för-
medla lagar och förhållningssätt som gäller i liknande situationer eller för att 
inspirera människor till tålamod inför livets prövningar och avhållsamhet från 
världsligheter genom sändebudens exempel.499 

Sammantaget innebär tron på sändebuden, enligt al-Sanūsī, att man vet om 
och bekräftar deras sannfärdighet, pålitlighet och fullständiga förmedling av 
Guds budskap: ”Tron på sändebuden (välsignelse och frid över dem) avser en 
inre bekräftelse av kunskapen om det som är nödvändigt, omöjligt och möjligt 
i förhållande till dem.”500 Återigen fokuserar al-Sanūsī på det han betraktar 
som trons grunder. Jag har än så länge bortsett från invändningar som kan 
riktas, och har riktats, mot den ashʿaritiska profetologi som han företräder, 
eftersom sådana invändningar kommer att behandlas nedan. Många frågor 
som al-Sanūsīs lyfter fram kan diskuteras vidare, både sådana som berör pro-
fetskapet och sändebudskapet i allmänhet och sådana som berör Muhammeds 
profetskap och sändebudskap i synnerhet. Men för att precisera diskussionen 
kommer jag hädanefter att fokusera på frågor om Muhammed som sändebud 
och om Koranen som uppenbarelse.  

6.3 Historisk-kritiska utmaningar 
Flera aspekter av al-Sanūsīs profetologi vore givande att relatera till alterna-
tiva profetologiska perspektiv från såväl islamiskt som judiskt och kristet håll. 

 
 
495 Al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā, 194–197. 
496 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 95. 
497 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 247–248, 295. 
498 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 96. 
499 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 248–254. 
500 Al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā, 186. 
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Avsnittet som kommenteras i detta kapitel berör dock inte profetologin i all-
mänhet, utan frågan om människans moraliska ansvar att förankra tron på pro-
feterna i kunskap om deras utmärkande attribut: ”Det är likaså obligatoriskt 
för vederbörande att ha kunskap om dessa saker [som är nödvändiga, omöj-
liga eller möjliga] beträffande sändebuden.” Även detta avsnitt kan kommen-
teras med fokus på en rad olika frågor, vilket min redogörelse för al-Sanūsīs 
profetologi ovan har visat, men jag har för avsikt att närma mig en specifik 
fråga som ligger mig, som både historiker och teolog, nära till hands: Vad 
innebär det senaste århundradets historievetenskapliga forskning på Koranen 
och Muhammed för en traditionell islamisk profetologi likt den al-Sanūsī fö-
reträder? Vad innebär denna forskning för teologernas argument för Koranen 
som uppenbarelse och Muhammed som profet utifrån föreställningen om Ko-
ranens som oförlikneligt mirakel? Har historieforskningen över huvud taget 
något att bidra med till en sådan profetologisk diskussion? 

I den abrahamitiska traditionen är den allmänna föreställningen om före-
komsten av historiska profeter okontroversiell. Huruvida profeter som verkli-
gen för Guds talan har funnits diskuteras vanligtvis inte inom historieveten-
skapen på grund av dess metodologiska utgångspunkter, även om människor 
som hävdar att de är profeter som för Guds talan naturligtvis kan diskuteras 
som historiska personer.501 Därmed medför historieforskningen ingen större 
utmaning av föreställningen om förekomsten av profeter eller sändebud som 
för Guds talan, precis som den inte innebär någon större utmaning av den ab-
rahamitiska teism från vilken föreställningen om profeter utgår – förutom att 
möjligtvis ifrågasätta dess relevans för historiskt vetande.502 Inom judiskt, 
kristet och islamiskt tänkande finns mängder av profetologiska föreställ-
ningar. Enligt al-Sanūsīs ashʿaritiska profetologi, till exempel, utmärks samt-
liga profeter och sändebud inte bara av ofelbarhet i förmedlingen av Guds 
budskap utan av syndfrihet i alla avseenden. Det finns flera tänkbara teolo-
giska invändningar mot denna föreställning, från såväl judiskt och kristet som 
islamiskt håll, men inte heller sådana frågor brukar sysselsätta historiker.  

I judiskt, kristet och islamiskt tänkande finns det likaså olika föreställningar 
om vilka konkreta människor som är genuina profeter och hur man kan tänkas 
veta detta.503 Det är i sådana sammanhang som frågan om Muhammeds pro-
fetskap hamnar i centrum. Men inte heller om sådana frågor har historiker 
särskilt mycket att säga; utifrån gängse historievetenskapliga metoder kan 

 
 
501 För en allmän diskussion om den historisk-kritiska forskningens metodologiska antaganden, 
se Sinai, ”Historical-critical readings”. Se även Ernst Troeltschs klassiska artikel ”Über 
historische und dogmatische Methode in der Theologie”, vari han utlägger sina tre 
metodologiska principer för historisk-kritisk forskning: kritik, analogi och korrelation. 
502 Jfr. Wahlberg, ”Tre myter”; Wahlberg, ”Historievetenskap”; Hägerland och Wassén, 
”Mirakler”. 
503 Ett exempel är Swinburnes fyra kriterier för prövning av uppenbarelseanspråk i Revelation, 
107–131. 
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man svårligen avgöra om Muhammed verkligen var en profet som förde Guds 
talan eller inte. Däremot kan historieforskningen mycket väl uttala sig om spe-
cifika föreställningar om Muhammed som historisk person och om Koranen 
som historisk text och som historisk händelse.504 Och i förhållande till den isla-
miska traditionen vari historien, liksom i övriga abrahamitiska traditioner, har 
en avgörande betydelse kan en revidering av sådana historiska föreställningar 
få stora teologiska konsekvenser.505 

Som jag tidigare har nämnt kretsar al-Sanūsīs profetologi kring Muham-
med. Det är i första hand Muhammeds profet- och sändebudskap som dagens 
människor, enligt al-Sanūsī, är moraliskt ålagda att bekräfta utifrån kunskap, 
även om tidigare profeter och sändebud ingår i det budskap som han förmed-
lade. Al-Sanūsīs argument för Muhammeds profet- och sändebudskap utgår 
från föreställningen om Koranen som ett oförlikneligt mirakel ”som utmanar 
omgivningen utan att kunna tillbakavisas”.506 Historiskt sett har muslimska te-
ologer även framfört andra argument, däribland utifrån det koraniska budskap-
ets kontinuitet och resonans med tidigare (bibliska) profeters uppenbarelser 
och utifrån Muhammeds föredömliga karaktärsegenskaper.507 I al-ʿAqīdat al-
ṣughrā fokuserar al-Sanūsī dock på mirakel. Troligtvis ansåg han att endast 
argumentet utifrån mirakel utgör ett demonstrativt bevis (burhān) som leder 
till den visshet som tron, enligt honom, förutsätter. Frågan är hur detta avgö-
rande – och fortfarande populära – argument påverkas av de senare decenni-
ernas forskning på Koranens tillkomst och islams tidiga historia.508 

De forskningsfält som jag i första hand avser är det historisk-kritiska studiet 
av Koranen och det vidare historiska studiet av islams utveckling i 600-talets 
Arabien.509 Dessa fält har utvecklats enormt sedan grunden lades av europe-
iska orientalister på 1800-talet under inflytande från rankeansk historieveten-
skap och historisk-kritisk bibelforskning, särskilt under de senaste decenni-
erna i och med det återuppväckta intresset för ”den senantika kontexten” och 

 
 
504 Jfr. Swinburne, Revelation, 111. Det finns en tendens att reducera Koranen till en text, om 
än ursprungligen en muntlig snarare än nedskriven sådan, men för både historiker och teologer 
är det minst lika viktigt att betrakta Koranen som händelse. Oavsett hur man tänker sig de her-
meneutiska implikationerna kan Koranen som text svårligen frånkopplas Koranen som hän-
delse. Dess tillkomst var om inte annat en historisk händelse i förhållande till andra historiska 
händelser. Denna utgångspunkt ligger även till grund för den traditionella praxisen att tolka 
Koranens budskap i förhållande till profetens liv och de första muslimernas historia. 
505 Jfr. Arkoun, Unthought, 37–125. Se även Küng, Islam, där han påtalar behovet av teologisk 
reflektion över historieforskningens resultat. 
506 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 235. 
507 Se t.ex. al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 591–611. 
508 För ett liknande nutida mirakelargument, se Swinburne, Revelation, 112–121. För ett popu-
lärapologetiskt exempel i förhållande till Koranen, se Tzortzis, Divine reality, kap. 13. 
509 Syftet med historisk-kritiska studier är, enligt Sinai, ”to understand the text at hand in the 
light of views, concepts, and modes of expression current in the historical situation from which 
it originated, and of events and developments contemporaneous with it”. Sinai, ”Historical-
critical readings”, 213; Sinai, Qur’an, 2–5. 
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dess betydelse för att förstå såväl Koranens tillkomst och innehåll som islams 
tidiga historia.510 Båda fälten har bidragit med betydelsefulla utmaningar av 
dominerande historiska föreställningar. Min avsikt är inte att redogöra för spe-
cifika studier, utan att relatera historieforskningens generella trender – sådant 
som de flesta forskare numera skulle beskriva som sannolikt, snarare än spe-
kulativt eller hypotetiskt – till al-Sanūsīs profetologiska resonemang. Det rör 
sig om två intellektuella traditioner med vitt skilda epistemologiska och filo-
sofiska utgångspunkter, men jag vidhåller att det är givande att relatera dem 
till varandra. Frågan är inte om historievetenskaplig forskning kan bidra till 
islamiska teologi utan hur dess bidrag kan förstås och bearbetas. Det går inte 
att formulera en trovärdig islamisk teologi, särskilt inte i profetologiska frå-
gor, utan att beakta den historiska forskningen. Det betyder inte att man måste 
acceptera alla metodologiska antaganden och alla historiska slutsatser, för att 
inte tala om hypoteser och spekulationer. Det betyder inte heller att studiet av 
Koranen och Muhammed kan reduceras till en historievetenskaplig angelä-
genhet. Däremot innebär det att man som teolog inte kan ignorera vedertagna 
historiska forskningsresultat utan rättmätiga anklagelser om historisk och te-
ologisk naivitet. 

Såtillvida att man är medveten om historievetenskapens metodologiska an-
taganden och forskningsresultatens probabilistiska karaktär är det, som Hans 
Küng påpekar, svårt att finna vare sig kristna eller islamiska skäl att ignorera 
historieforskningens bidrag.511 Hur kan man på islamiska grunder motsätta sig 
ett fördjupat historiskt studium av Koranens tillkomst och ursprungliga sam-
manhang, även om det medför att vissa traditionella föreställningar måste kor-
rigeras? Om profeterna kännetecknades av sannfärdighet och pålitlighet, som 
al-Sanūsī understryker, kan man väl förvänta sig att deras följare eftersträvar 
detsamma när de utforskar sin egen tradition? För de flesta muslimer är det 
avgörande vad Koranen betydde för de första åhörarna; inte för att det uttöm-
mer Koranens betydelser, utan för att det bidrar till förståelsen av dess poten-
tiella betydelser i senare sammanhang. Att beakta den historisk-kritiska forsk-
ningen kan tyckas självklart i nutida systematisk teologi. Bibelkritiken har bli-
vit en del av ämnets förutsättningar. Inte bara protestantiska liberala teologer 
utgår från grundläggande historisk-kritiska forskningsresultat, utan även de 
flesta av deras så kallade postliberala kritiker gör det. Ett tydligt exempel från 

 
 
510 För några nyligen publicerade översikter, se Nicolai Sinais The Qur’an: A historical-critical 
introduction (2017), Sean Anthonys Muḥammad and the empires of faith (2020), Mustafa 
Shahs och Muhammad Abdel Haleems (red.) The Oxford handbook of Qur’anic studies (2020) 
och Mun’im Sirrys Controversies over Islamic origins (2021). Det finns även historisk-kritisk 
forskning på hadithlitteraturen, men dess slutsatser påverkar inte al-Sanūsīs profetologi i 
samma utsträckning som koranforskningen, eftersom hadithlitteraturen inte anses vara miraku-
lös eller ofelbar, utan snarare en mänskligt felbar dokumentation över den muslimska gemen-
skapens minne av profeten. Däremot har den historisk-kritiska hadithforskningen stor betydelse 
för det historiska studiet av islams begynnelse i 600-talets Arabien. 
511 Küng, Islam, 17–18. 
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1900-talet är Karl Barth vars teologi trots allt beaktar den historisk-kritiska 
bibelforskningen utan att för den sakens skull låta den styra den teologiska 
verksamheten. Detsamma kan inte sägas om nutida islamisk teologi. Mus-
limska teologer med ”postliberala” preferenser saknar på sätt och vis en stark 
liberal tradition att utmana och överskrida. Det förklarar delvis varför många 
fastnar i nytraditionalistiska upprepningar av förmodern teologi. Visst finns 
det avgörande skillnader mellan de bibliska och koraniska texterna som histo-
riska forskningsobjekt, men att betrakta vår samlade historiska kunskap borde 
vara lika viktigt oavsett vilken teologiska tradition man utgår från. 

Fred Donner menar att historisk-kritisk koranforskning varken kan bevisa 
eller motbevisa Koranen som gudomlig uppenbarelse, lika lite som den kan 
bevisa eller motbevisa Muhammeds profetskap, men att den däremot kan ut-
mana historiska föreställningar bland teologer och leda till revidering av teo-
logiska förståelser.512  

Even if the historian were to discover that the Qurʾān, or some other ”revealed” 
text, was actually a pastiche of phrases taken from earlier texts, that discovery 
would say nothing about the status of the text itself as divine word. […] It is 
true that the historian’s discoveries may require believers to change their view 
of cherished origins narratives, requiring them to see them now as symbolic or 
allegorical stories used to articulate their faith-claims, rather than as literal rec-
ords of the past, but the transcendent theological propositions attached to those 
narratives carry the same potency either way.513 

Det förutsätter dock att muslimska teologer verkligen är villiga att revidera 
sina läror om profetskapet och sina tolkningar av Koranen. Givet vissa tradi-
tionella läror om profeterna, såsom de al-Sanūsī förespråkar, vore det möjligt 
att på historisk-kritiska grunder vederlägga påståendet att Muhammed är Guds 
sändebud och att Koranen är Guds uppenbarelse. Om man utgår från al-
Sanūsīs syn på sändebudens nödvändiga sannfärdighet och fullkomliga för-
medling vore det principiellt möjligt att historievetenskapligt styrka (1) att 
profeten Muhammed påstår att han förmedlar ett visst budskap från Gud och 
(2) att detta budskap innehåller ett osant påstående, vilket skulle innebära att 
Muhammed inte är ett sändebud. På samma sätt är det principiellt möjligt att 
historievetenskapligt styrka att Koranen innehåller osanna påståenden om hi-
storiska skeenden, vilket, givet att det inte finns några rimliga tolkningsalter-
nativ, skulle innebära att Koranen inte är en gudomlig uppenbarelse. Det är 
dock ovanligt att historiker presenterar sin forskning på ett sätt som explicit 
utmanar teologiska föreställningar.  

 
 
512 Donner, ”Historian”. Detta innebär att Donner, liksom den överväldigande majoriteten nu-
tida historiker, avfärdar sensationalistiska teorier om att Muhammed inte ens existerade eller 
att Koranen tillkom långt senare än första halvan av 600-talet. Se Donner, ”Historian”, 28–29, 
och fotnoterna nedan.  
513 Donner, ”Historian”, 36. 
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Även om Donner inte motsäger föreställningen om Koranen som uppenba-
relse och Muhammed som profet – åtminstone inte om man är öppen för ny-
tolkning – innebär hans och många andra historikers forskning en utmaning 
av de mirakelargument som al-Sanūsī och andra kalām-teologer framför. Vad 
händer med argumentet om det visar sig finnas rimliga alternativa förklaringar 
till Koranens tillkomst? Vad händer om det visar sig finnas rimliga alternativa 
förklaringar till att Koranen inte överträffades? Al-Sanūsīs argument förutsät-
ter i princip att Koranen som händelse och text bara kan förklaras med hän-
visning till gudomlig uppenbarelse (i och med att ett muʿjiza per definition 
”går utöver den vanliga ordningen i samband med ett profetiskt anspråk som 
utmanar omgivningen utan att kunna tillbakavisas”).514 Det är förvisso en rim-
lig hypotes, men inte ett definitivt bevis på det sätt som al-Sanūsī hävdar. Don-
ner med flera menar att Koranens tillkomst i 600-talets Arabien mycket väl 
kan förklaras utan hänvisning till gudomlig uppenbarelse, vilket, om inte an-
nat, tyder på att al-Sanūsīs argument inte uppnår den obestridlighet som han 
själv tillskriver det. Donner skulle nog även ifrågasätta att al-Sanūsīs profet-
ologi, inklusive läran om profeternas ofelbarhet och distinktionen mellan  
profeter och sändebud, verkligen överensstämmer med Koranens utsagor om 
profeter och sändebud så som de sannolikt uppfattades av de ursprungliga åhö-
rarna. Detta illustrerar de spänningar som faktiskt kan uppstå när historisk-
kritisk forskning tillåts utmana teologiska lärosystem. 

Al-Sanūsīs argument för Muhammeds profetskap vilar på ett antal implicita 
premisser som föregår hans profetologiska diskussion. Han utgår från att Gud 
existerar med attribut som människans förnuft kan urskilja utan tillgång till 
särskilda uppenbarelser: evighet, transcendens, självständighet, enhet, allve-
tande, allmakt, vilja och liv. Han utgår likaså från att förekomsten av profeter 
och sändebud som förkunnar gudomliga budskap är möjlig. Detta är inte kon-
troversiellt inom ramen för en övergripande abrahamitisk och biblisk-koranisk 
tradition. Det utmanas inte heller av historieforskningen. Det gör däremot 
vissa explicita premisser i al-Sanūsī argument för Muhammeds profetskap: 

1. I början 600-talet i västra Arabien hävdade en man vid namn Muham-
med att han var Guds utsände profet och förkunnade under ett par de-
cennier det han menade vara uppenbarelser från Gud. Koranen som vi 
känner den idag utgör en autentisk dokumentation över Muhammeds 
förkunnelser. 

2. Muhammed hänvisade till sina förkunnelser som tecken på att han 
verkligen var Guds utsände profet och utmanade sin omgivning att 
motbevisa honom genom att framföra något liknande, men på grund 

 
 
514 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-ṣughrā, 235. 
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av de koraniska förkunnelsernas unika språk, struktur och innehåll 
kunde ingen göra detta. 

Utifrån det menar al-Sanūsī att Koranen är ett oförlikneligt mirakel som bevi-
sar att Muhammed är Guds utsände profet. Den avgörande frågan i förhållande 
till den första premissen är om det är rimligt i ljuset av den historisk-kritiska 
forskningen att anta att Muhammed verkligen framförde och förkunnade Ko-
ranen så som vi känner den idag, vilket inbegriper övriga antaganden om att 
han existerade och hävdade sig vara Guds utsände profet. Den avgörande frå-
gan i förhållande till den andra premissen är om det är rimligt i ljuset av den 
historisk-kritiska forskningen att beskriva Koranen som så språkligt och inne-
hållsligt unik inom ramen för sin historiska kontext att dess tillkomst inte kan 
förklaras utan hänvisning till gudomlig uppenbarelse. Jag kommer att disku-
tera frågorna var för sig. 

1. Är det rimligt i ljuset av den historisk-kritiska forskningen att anta att 
Muhammed framförde och förkunnade Koranen så som vi känner den 
idag? 

Den överväldigande majoriteten historiker håller det numera för sannolikt att 
åtminstone större delen av Koranen tillkom under Muhammeds livstid (ca. 
570–632) i Ḥijāz-regionen omkring Mecka och Medina i västra Arabien.515 
Det är omöjligt att textkritiskt säkerställa att hela den antagna korantexten  
enbart härrör från Muhammed – att inga andra har varit involverade i dess 
tillkomst, annat än i sammanställningen och kodifieringen, och att inget har 
tillagts efter Muhammeds död – men det är rimligt ur ett historisk-kritiskt per-
spektiv att anta att den utgör en genuin återgivelse av Muhammeds förkunnel-
ser.516 Vem som är ansvarig för surornas ordning i den antagna korantexten 

 
 
515 Se Sinais standardverk, Qur’an, 40–77, inklusive referenserna i fotnoterna. Även icke- 
islamiska källor från 600-talet bekräftar att Muhammed existerade som en ”arabisk profet” och 
att de arabiska erövrarna i regionen betraktade sig som hans efterföljare. Se Hoyland, Seeing 
Islam; Howard-Johnston, Witnesses. För diskussioner om de tidigaste islamiska källorna, vid 
sidan av Koranen, se Görke, ”Prospects and limits”; Görke, Motzki och Schoeler, ”First century 
sources”; Görke och Schoeler, Die ältesten Berichte; Schoeler, Biography of Muḥammad. Be-
träffande dateringen av den antagna korantexten tyder inte bara de tidigaste manuskripten på 
en datering före mitten av 600-talet, utan även dess språk och innehåll, som inte bär spår av 
senare politiska och religiösa utvecklingar. Tidigare spekulationer om en datering till det senare 
600-talet eller rent av 700-talet måste betraktas som ytterst osannolika. Sinai Qur’an, 45–47; 
Sinai, ”Consonantal skeleton”; Donner, Narratives, 35–63; van Putten, ”Grace of God”; van 
Putten, Quranic Arabic, 8–9; Sadeghi och Bergmann, ”Codex of a companion”; Sadeghi och 
Goudarzi, ”Ṣanʿāʾ”. Beträffande Koranens tillkomst i Ḥijāz-regionen, se Sinai, Qur’an, 59–65; 
Dost, Arabian Qurʾān; van Putten, Quranic Arabic, 119–149. 
516 Sinai, Qur’an, 47–52. För en diskussion om ett par passager (3:7–9 och 3:144) som skulle 
kunna utgöra postprofetiska tillägg, se Sinai, Qur’an, 52–54. Sinai avfärdar argumentet att 
3:144 skulle utgöra ett postprofetiskt tillägg och konstaterar angående 3:7–9 att tillägget i så-
dana fall måste ha gjorts kort efter Muhammeds död, eftersom verserna återfinns i manuskript 
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har diskuterats länge i den islamiska lärotraditionen, men troligtvis fastställdes 
den i samband med kodifieringen av den antagna konsonanttexten under den 
tredje kalifen ʿUthmāns styre (r. 23–35/644–655), även om vissa suror för-
modligen ansågs höra samman i en viss ordning redan tidigare (t.ex. 10–15, 
40–46, 93–94, 105–106).517 Man ska dock komma ihåg att det redan från bör-
jan rörde sig om en flerformig text eller snarare recitation – qurʾān betyder 
”recitation” eller ”uppläsning” – som tillkom i en huvudsakligen muntlig kul-
tur där sådan flerformighet togs för given. Det är tveksamt om det någonsin 
har funnits en enda bestämd urtext.518 Detta återspeglas i lärotraditionens mi-
nutiösa förmedling av olika kanoniska recitationsvarianter (qirāʾāt), vilka be-
står av olika sätt att vokalisera den konsonanttext som etablerades under 
ʿUthmāns styre, liksom i dess förmedling av icke-kanoniska recitationsvari-
anter som delvis skiljer sig från den etablerade konsonanttexten.519 Som Nico-
lai Sinai konstaterar: ”The Qur’an is characterised by an irreducible degree of 
multiformity that modern scholars, like their medieval Islamic precursors, are 
arguably well advised to accept as a given.”520 

Kodifieringen av den koraniska förkunnelsen i bokform på ʿUthmāns tid 
begränsade bara delvis Koranens muntliga flerformighet. Den kodifierade tex-
ten nedtecknades som ett ”konsonantskelett” med få diakritiska tecken och 
helt utan vokaltecken, vilket gjorde att den kunde läsas på olika sätt, även om 
muntliga recitationstraditioner begränsade variationens omfattning. Efterhand 
fick ett antal recitationsvarianter kanonisk status inom lärotraditionerna; den 
sunnitiska traditionen brukar räkna med sju eller tio kanoniska recitationsva-
rianter som utgår från den uthmanska konsonanttexten. Det är helt osannolikt 
att varje kanonisk recitationsvariant kommer från Muhammed, även om han 
mycket väl kan ha auktoriserat viss variation som allmän princip. Varianterna 

 
 
som C14-daterats till den första halvan av 600-talet. Man ska dock komma ihåg att ”senare 
tillägg” i en sura inte behöver innebära ”postprofetiska tillägg”; den islamiska lärotraditionen 
har bevarat åtskilliga berättelser om hur Muhammed, under sina två decennier som profet, lade 
till verser och passager i redan existerande suror. Några exempel på verser som, på grund av 
längd och diktion, tycks utgöra senare profetiska tillägg är 37:102, 73:20 och 74:31. Sådana till 
synes kontinuerliga tillägg eller uppdateringar indikerar dessutom att tidigare koraniska förkun-
nelser kom att utgöra en framväxande kanon med vilken Muhammeds efterföljare var väl för-
trogna. Om tidigare förkunnelser inte fortsatte att reciteras och inte fortsatte att ha betydelse 
skulle det inte ha funnits något större behov av att uppdatera dem. Se Sinai, ”Processes of li-
terary growth”. Föreställningen om stegvis uppenbarelse är dessutom en viktig del av Koranens 
”självbild” (t.ex. 25:32, 17:106), för att använda Daniel Madigans uttryck i The Qurʾān’s self-
image. Vad beträffar argument för att Koranen måste ha haft en enda författare, se Neuwirth, 
”Meccan texts”; Sadeghi, ”Chronology”. 
517 Sinai, Qur’an, 25–30, 48. 
518 Dutton, ”Orality”, 34–35. 
519 Studier av tidiga manuskript har visat att den antagna konsonanttexten, från vilken de kora-
niska recitationsvarianterna utgår, inte kan ha standardiserats och fastställts senare än mitten av 
600-talet. Se Sinai, ”Consonantal skeleton”; van Putten, ”Grace of God”; van Putten, Quranic 
Arabic, 8–9. 
520 Sinai, Qur’an, 34. 
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härrör således från postprofetiska försök att vokalisera den antagna uthmanska 
konsonanttexten så gott och vackert som möjligt med utgångspunkt i fram-
växande lokala recitationstraditioner. På textkritiska grunder kommer man 
inte längre än ovan nämnda sannolikhetsbedömningar, men de räcker för att 
påvisa rimligheten i tesen att den antagna korantexten, fastställd på ʿUthmāns 
tid, tillförlitligt återspeglar Muhammeds förkunnelser. 

Frågan om Koranens historiska tillförlitlighet som dokumentation över 
Muhammeds förkunnelser skiljer sig dock från frågan huruvida Koranens in-
nehåll är trovärdigt och huruvida den verkligen är en gudomlig uppenbarelse. 
Vid sidan av teologer och filosofer skulle även historisk-kritiska forskare 
kunna utmana sanningshalten i Koranens innehåll, däribland i dess berättelser 
om tidigare profeter och folk, särskilt om de läses som historiska redogörelser 
snarare än mytiska eller mytohistoriska berättelser. Men eftersom al-Sanūsī 
inte diskuterar Koranens innehåll lämnar jag det åt sidan. Det skulle dessutom 
kräva en alldeles för omfattande utredning av al-Sanūsīs syn på koranexegetik. 
Det räcker att notera att den första premissen för al-Sanūsīs ovan nämnda ar-
gument – att Muhammed hävdade sig vara profet och framförde sina kora-
niska förkunnelser i 600-talets Arabien – inte motsägs av huvudfåran inom 
nutida historievetenskaplig forskning på Koranen och Muhammed. De största 
historisk-kritiska utmaningarna för islamisk profetologi berör inte Koranens 
tillkomst och förmedling utan snarare dess innehåll. Även om man säker-
ställde att den antagna korantexten härrör från Muhammed, utan ett enda un-
dantag, skulle dess innehåll fortfarande kunna kritiseras på såväl teologiska 
och filosofiska som historiska grunder för att inte vara trovärdigt. Detta leder 
in på den andra frågan. 

2. Är det rimligt i ljuset av den historisk-kritiska forskningen att beskriva 
Koranen som så språkligt och innehållsligt unik inom ramen för sin 
historiska kontext att dess tillkomst inte kan förklaras utan hänvisning 
till gudomlig uppenbarelse? 

Det är i denna fråga som den historisk-kritiska forskningen på allvar utmanar 
al-Sanūsīs profetologi. Den tidiga historisk-kritiska koranforskningen lade 
stor möda på att påvisa lån från judiska och kristna traditioner. Ett exempel är 
Abraham Geigers Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? 
(1833). Senare års forskning talar snarare om Koranens kritiska och kreativa 
dialog med senantika judiska och kristna traditioner utifrån de specifika för-
hållanden som rådde i västra Arabien.521 Denna forskning har visat att Koranen 
redan från början måste ha förkunnats i ett sammanhang med betydande judisk 
och kristen närvaro; även tidiga meckanska suror riktar sig till åhörare som 
förväntas vara förtrogna med bibliska berättelser och föreställningar. Därmed 

 
 
521 Se Klar, ”Qur’anic exempla”, 128. 
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har man avvisat föreställningen att Koranen ursprungligen förkunnades i ett 
uteslutande hedniskt Mecka, avskilt från bibliska traditioner och präglat av 
polyteism (shirk) och ”barbariskt oförstånd” (jāhiliyya). Majoriteten av 
Meckas befolkning var troligtvis polyteister, snarare än monoteistiska judar 
och kristna, men även de var influerade av bibliska traditioner. De arabiska 
”avgudadyrkare” eller ”associationister” (mushrikūn) som nämns i Koranen 
tycks inte bara ha accepterat föreställningen om Gud som världsalltets skapare 
(t.ex. 29:61, 31:25, 39:38, 43:9); de tycks dessutom ha varit bekanta med åt-
minstone vissa bibliska berättelser och föreställningar, inklusive idén om sän-
debud som förmedlar gudomliga budskap (t.ex. 6:91, 124).522 

Koranen förutsätter således åhörarnas bekantskap med bibliska berättelser 
och föreställningar. Den för även en ingående dialog med specifika judiska 
och kristna traditioner. En stor del av Koranen består av bibliska och para-
bibliska berättelser som varieras och omformuleras i syfte att framföra speci-
fika budskap till olika åhörare. Dessa berättelser vore måhända begripliga 
även utan kunskap om deras bibliska bakgrund, inklusive deras judiska och 
kristna receptionshistoria, men inte alls lika verkningsfulla. Det kan jämföras 
med den kunskap om Hebreiska bibeln som förutsätts i många nytestamentliga 
texter. Utöver sådana innehållsliga paralleller bygger Koranen vidare på en 
biblisk terminologi, till stor del förmedlad via arameiskan, med avgörande ord 
som sabbaḥa (”att prisa”), āmana (”att tro”), aslama (”att underkasta sig”), 
zakkā (”att rena”), ṣalāt (”bön”), āya (”tecken”) och ḥikma (”visdom”).523 
Dessutom har flera forskare påvisat formmässiga likheter med hymner och 
liturgiska texter, framför allt kristna sådana, vilket illustrerar Koranens krea-
tiva utbyte med tidigare judiska och kristna traditioner.524 

Kontinuiteten med tidigare profetiska uppenbarelser är en avgörande del av 
Koranens självbild; den beskriver sig själv som en bekräftelse av tidigare up-
penbarelser (t.ex. 2:97, 3:3–4, 35:31) och återger hur motståndare avfärdar 
den som ”de gamla folkens historier” (t.ex. 6:25, 8:31, 68:15, 83:13). Men 
under islams tidiga historia blev det viktigt för den muslimska gemenskapen 
att skilja sig från judiska och kristna traditioner liksom att stärka den egna 
traditionens unika anspråk. Föreställningen om Koranens uppenbarelse till en 
varken läs- eller skrivkunnig man i ett hedniskt Mecka, avskilt från bibliska 
traditioner, hade stor apologetisk betydelse och syftade till att framhäva Ko-
ranens mirakulösa natur. Den islamiska lärotraditionen har visserligen bevarat 
en del material som tyder på judisk och kristen närvaro i Mecka redan vid 
tiden för de första förkunnelserna,525 men detta har generellt sett tonats ner till 

 
 
522 Sinai, Qur’an, 62–69. Se även Crone, Qurʾānic pagans.  
523 Sinai, Qur’an, 62. Termerna diskuteras även i Jeffery, Foreign vocabulary. 
524 T.ex. Neuwirth, Qurʾān and late antiquity; Neuwirth, Sinai och Marx, Qurʾān in context. 
525 Däribland berättelserna om Waraqa b. Nawfal. Han beskrivs som en läs- och skrivkunnig 
kristen konvertit, bekant med de bibliska texterna, som tog emot Muhammed i Mecka efter den 



 

 169 

förmån för ett nästintill uteslutande hedniskt Mecka. Hittills har förislamisk 
arabisk poesi troligtvis spelat en viktigare roll i islamisk koranexegetik än ju-
disk och kristen litteratur, även om det finns betydelsefulla undantag.526 Därför 
tycks historieforskningens insikt om Koranens senantika prägling, inklusive 
dess dialogiska förhållande till judiska och kristna traditioner, ha kommit som 
en överraskning för många traditionellt skolade exegeter. 

Även om historieforskningen långt ifrån har rett ut alla frågor om Koranens 
tillkomst och innehåll har den åtminstone visat att Koranen är fullt begriplig 
som en senantik text i kontinuitet med tidigare judiska och kristna traditioner. 
Detta gäller dels dess form som sammanför arabiska litterära uttryck med bib-
liska stilarter och språkbruk, dels dess innehåll som vidareutvecklar bibliska 
teman ur den abrahamitiska traditionen utifrån de specifika förutsättningar 
som rådde i 600-talets Arabien. Koranen är visserligen unik i sitt slag, till såväl 
språk och form som innehåll, men den är inte historievetenskapligt oförklarlig, 
varken som text eller händelse. Även en ashʿaritisk teolog som al-Sanūsī 
skulle hålla med om att man inte söker ”mirakulösa” förklaringar om ”icke-
mirakulösa” förklaringar finns att tillgå. Det ovan sagda problematiserar det 
ashʿaritiska muʿjiza-argumentet, om än inte den muʿtazilitiska ṣarfa-varianten 
som dock är behäftad med andra problem.527 Samtidigt lyfter det fram något 
som de koraniska förkunnelserna trots allt har antytt hela tiden: Koranen är en 
variation snarare än en innovation i förhållande till den vidare abrahamitiska 
traditionen (t.ex. 46:9).528 Det finns tillräckliga historiska invändningar mot al-
Sanūsīs ashʿaritiska mirakelargument för att göra det ”icke-tvingande”, men 
det innebär inte att profetologiska argument saknas, särskilt inte inom ramen 
för den övergripande abrahamitiska traditionen vari förekomsten av profeter 

 
 
första omtumlande uppenbarelsen och jämförde honom med Moses. Se al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ, 1:7 
(nr 3), 4:151–152 (nr 3392). 
526 Se t.ex. Saleh, In defense of the Bible. 
527 Ṣarfa-teorin framfördes av den muʿtazilitiske teologen Ibrāhīm al-Naẓẓām (d. ca. 221–
232/836–847) och vidhölls av flera (men långt ifrån alla) senare muʿtaziliter och shiiter. Al-
Naẓẓām menade att Koranens mirakulösa oförliknelighet bestod av att Gud hindrade (ṣarafa) 
araberna från att åstadkomma en text eller recitation som kunde jämföras med Koranen. Hade 
Gud inte ingripit på detta sätt skulle araberna ha kunnat framföra något liknande. Därmed be-
traktas inte Koranens litterära sammansättning som mirakulös; det mirakulösa ligger i att Gud 
förhindrade att den överträffades. Se Vasalou, ”Miraculous eloquence”, 30–31. 
528 Jfr. Gerald O’Collins diskussion om bibliska profeter: ”On the one hand, we cannot expect 
a given prophet to deliver a message that in form and content strikingly diverges from earlier 
prophetic messages. It would be unreasonable to demand that level of originality as a test of 
authentic prophetic experience. On the other hand, however, the fact that later prophets draw 
on earlier messages and expressions, even if they introduce their own modifications, obviously 
leaves us with the questions: to what extent are they continuing a tradition rather than witness-
ing to their personal experience? Where do the traditional elements end and where does their 
own experience begin? To demand massive originality from the prophets would be to slide over 
the fact that they are human beings born into a society with its religious traditions and language. 
Yet the more their message resembles what has gone before, the less sure we will be about 
identifying the shape of their own personal experience.” O’Collins, Rethinking fundamental 
theology, 88. 
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accepteras och vari resonansen med tidigare bibliska profeter svårligen kan 
ignoreras.529 

6.4 Abrahamitisk profetologi 
Genom att betrakta den koraniska uppenbarelsen och det muhammedska pro-
fetskapet som en historisk variation, snarare än en innovation, på en vidare 
abrahamitisk tradition blir demonstrativa bevis mindre viktiga. Upptagen-
heten med frågan om Koranens mirakulösa natur, åtminstone sedan 200-/800-
talet, var delvis en reaktion på tidig kristen kritik mot avsaknaden av mirakel 
som kunde bevisa Muhammeds profetskap.530 Men för al-Sanūsī handlar det 
om att finna epistemiskt säkra fundament för tron. Frågan är inte bara om al-
Sanūsīs evidentialistiska och fundamentistiska krav på trons förankring i säker 
kunskap är realistiska, utan även om dessa krav är relevanta ur ett vidare bib-
lisk-koraniskt perspektiv. Milbanks idé om kristendomens radikala tradi-
tionsbundenhet kan överföras på den övergripande abrahamitiska traditionen, 
inklusive dess islamiska variation: ”[T]his means that it is not simply the his-
torical story of the handing over of something that was not in the first place a 
story but rather that it is a repeated telling of what was always a story.”531 Det 
är oklart varför den islamiska traditionen med dess olika deltraditioner skulle 
exkluderas från denna ”tradition en abyme”. De koraniska förkunnelserna be-
står till stor del av kreativa variationer på abrahamitiska teman som dessförin-
nan hade ljudit genom tidigare samfund. Även Muhammeds profetskap är en 
variation på Bibelns profetiska gestalter. Historikern Juan Cole har en teolo-
gisk poäng när han argumenterar för att den koraniska termen islām anspelar 
på arameiskans mashlmānūtā, liksom grekiskans paradosis, och i första hand 
avser ”tradition” – den abrahamitiska monoteismen – snarare än ”underkas-
telse”.532 Det är i denna abrahamitiska tradition som profetskapet har sin plats. 

En antydan om ett sådant sätt att argumentera återfinns hos vissa klassiska 
teologer och filosofer, inklusive enstaka ashʿariter, som förhöll sig kritiska till 
kalām-teologernas gängse mirakelargument, utan att för den sakens skull för-
neka att mirakel kan ske och ha stor betydelse. De argumenterar för Mu-
hammeds profetskap med hänvisning till att hans budskap stämmer överens 
med förnuftets teoretiska och praktiska kunskap, men deras argument skulle 
kunna omformuleras i abrahamitiska termer. De utgår nämligen från en abra-
hamitisk föreställning om profeter som kännetecknas av en unik förmåga att 

 
 
529 Se t.ex. Küng, Islam, 122–124. 
530 Vasalou, ”Miraculous eloquence”, 27–28. Ett exempel är den apologi från 200-/800-talet 
som tillskrivs (pseudonymen) ʿAbd al-Masīḥ b. Isḥāq al-Kindī. Se Newman, Early Christian-
Muslim dialogue, 365–545. 
531 Milbank, ”MacIntyre on tradition”, 161. 
532 Cole, ”Paradosis”. 
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förmedla kunskap om både det sanna och det goda på ett sätt som människor 
i allmänhet – inte bara de filosofiskt redan frälsta – kan tillägna sig. Om man 
accepterar den historiska förefintligheten av profeter, så som de i allmänhet 
förstås i den abrahamitiska traditionen, finns det, enligt dessa teologer och 
filosofer, ingen anledning att exkludera Muhammed. Så givet att man accep-
terar att det har funnits profeter, utsända av Gud, verkar det rimligt att tro att 
Muhammed, liksom Moses och Jesus före honom, var en sådan profet. 

Enligt Ibn Sīnā utmärks profeter av en fulländad teoretisk och praktisk kun-
skap och en särskild förmåga att tillgängliggöra denna kunskap på ett bildligt 
sätt för den obildade allmänheten. Profeternas uppenbarelser härrör från deras 
unika imaginations- och intuitionsförmåga. I efterhand verifieras deras profet-
skap i praktiken genom att deras förmedlade budskap överensstämmer med 
förnuftets föregående insikter om det sanna och det goda.533 Al-Ghazālī över-
tog delar av Ibn Sīnās resonemang när han sökte alternativ till teologernas 
mirakelargument. Ur sitt befallningsrättsliga perspektiv ställde han sig tve-
kande till förnuftets förmåga att utvärdera det profetiska budskapets etiska 
förtjänster, annat än i viss dygdetisk mening, men han medger att människor 
har vissa epistemiska referensramar varmed budskapet kan ändå bedömas: 

Om du tvekar om en person verkligen är en profet eller inte kan du försäkra 
dig om hur det ligger till endast genom att ta reda på dennes tillstånd, antingen 
genom att du själv bevittnar personen eller genom att du nås av flera samstäm-
miga vittnesmål. Om du har kunskap om rättslära och läkekonst kan du urskilja 
rättslärda och läkare genom att bevittna deras tillstånd och höra deras yttran-
den. Även om du inte själv har bevittnat dem kan du veta att al-Shāfiʿī var 
rättslärd och att Galenos var läkare. Denna kunskap uppnår du på egen hand, 
utan att förlita dig på andra, eftersom du har lärt dig vissa saker om rättslära 
och läkekonst och sedan tagit del av deras skrifter. Därmed uppnår du säker 
kunskap om deras tillstånd [som rättslärd respektive läkare].  

Samma sak gäller om du har förstått vad profetskapet innebär. Om du noggrant 
betraktar Koranen och haditherna kommer du att erhålla säker kunskap om att 
profeten (må Gud välsigna och skänka honom frid) befann sig på profetskapets 
högsta nivåer. Stärk detta genom erfarenheten av hans ord om tillbedjan och 
dess inverkan på renandet av hjärtat. Hur sanna är inte hans ord: ”Om man 
handlar utifrån det man vet kommer Gud att skänka en kunskap om det man 
inte vet”? […] När du har prövat detta tusentals gånger kommer du att erhålla 
säker kunskap utan det minsta tvivel. Det är så du bör söka visshet om profet-
skapet, inte med hänvisning till att en stav förvandlas till en orm eller att månen 
klyvs itu.534 

I det andra stycket refererar al-Ghazālī till en allmän förståelse av ”hjärtats 
renhet” som utgångspunkt för bedömningen av det profetiska budskapets 

 
 
533 Avicenna, Metaphysics, 364–378; Griffel, ”Ġazālī’s concept of prophecy”, 109–113. 
534 Al-Ghazālī, Munqidh, 114–115. 
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praktiska konsekvenser. Vidare menar han att om man förstår vad en profet är 
och vad en profet gör – en förståelse som bygger på den vidare abrahamitiska 
traditionen – kommer man att inse att Muhammed var en sådan profet, precis 
som om man förstår vad en rättslärd är och vad en rättslärd gör kommer man 
att inse att al-Shāfiʿī (d. 204/820) var rättslärd. Han går måhända inte lika långt 
som Ibn Sīnā i fråga om förnuftets förmåga att bedöma budskapets godhet, 
men längre än de flesta andra ashʿariter, däribland al-Sanūsī.535  

Liknande resonemang återfinns hos Ibn Rushd som menar att den historiska 
förefintligheten av profeter – ”sådana som etablerar lagar (sharāʾiʿ) för män-
niskor utifrån gudomlig uppenbarelse” – kan jämföras med förefintligheten av 
filosofer och andra kategorier av människor.536 Om man vet vad en filosof är 
och vad en filosof gör kommer man att inse att Platon och Aristoteles var fi-
losofer. Liksom Ibn Sīnā utgår Ibn Rushd från att profetskapet framför allt 
syftar till att möjliggöra mänsklig samlevnad utifrån en viss uppsättning lagar 
och normer, vilket gör att han framställer profeterna som lagstiftare, sam-
fundsledare och etiska förebilder.537 Han menar att varje person ”som etablerar 
lagar för människor utifrån gudomlig uppenbarelse” är en profet, precis som 
varje person som genom läkekonst botar människor är en läkare.538 Enligt Ibn 
Rushd verifieras ett profetiskt anspråk till stor del utifrån den profetiska gär-
ningens resultat, även om han förstås vidhåller att ett autentiskt profetiskt bud-
skap även måste stämma överens med förnuftets självständiga kunskap i både 
teoretisk och praktisk mening. Det som utmärker profeter är inte bara att de är 
unikt visa och goda människor, utan att de dessutom etablerar lagar ”utifrån 
gudomlig uppenbarelse snarare än mänsklig inlärning”.539 Att det sker ”utifrån 
gudomlig uppenbarelse” fastställs med hänvisning till att den berörda profe-
tens teoretiskt och praktiskt fulländade vägledning helt enkelt inte kan åstad-
kommas enbart genom ”mänsklig inlärning”.540 Denna aspekt påminner om 
kalām-teologernas mirakelargument, men i övrigt går Ibn Rushds argument ut 
på att Koranen indikerar Muhammeds profetskap ”såsom botande indikerar 
läkekonst”: till både form och innehåll är Koranen ett omisskänneligt uttryck 
för profetskap. Ibn Rushd tillägger att argumentet kan stärkas i förhållande till 
de som redan accepterar förefintligheten av profeter, såsom judar och kristna, 
genom att Koranen jämförs med tidigare profeters uppenbarelser. Eftersom 
Koranens vägledning, enligt honom, överträffar det som finns bevarat av tidi-
gare uppenbarelser finns det ännu större skäl att acceptera Koranen som 

 
 
535 Se Griffel, ”Ġazālī’s concept of prophecy”. 
536 Ibn Rushd, Kashf ʿan manāhij al-adilla, 179. 
537 Se t.ex. Crone, Islam, 186–199. Se även Abbasi, ”Islam and the invention of religion”, för 
en ingående redogörelse för religionsbegreppet (dīn) bland förmoderna muslimska tänkare. 
538 Ibn Rushd, Kashf ʿan manāhij al-adilla, 180. 
539 Ibn Rushd, Kashf ʿan manāhij al-adilla, 179. 
540 Ibn Rushd, Kashf ʿan manāhij al-adilla, 182–183. 
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uppenbarelse och Muhammed som profet.541 Denna aspekt av hans argument 
har en tydlig abrahamitisk traditionsförankring. 

Även Fakhr al-Dīn al-Rāzī, en ashʿaritisk teolog precis som al-Ghazālī, 
framför i ett av sina senare verk ett argument som påminner om Ibn Sīnās och 
Ibn Rushds argument.542 Det går ut på att människan självständigt kan urskilja 
sanna trosföreställningar och goda handlingar, vilket gör det möjligt att ratio-
nellt utvärdera profetiska anspråk. Tecknen på ett genuint profetskap är att en 
person hävdar sig vara profet och kallar till det som man vet är sant och gott 
samt får människor att omvända sig till att leva i enlighet med detta. Profeterna 
kännetecknas av en fulländad teoretisk och praktisk kunskap av ett intuitivt 
slag och en unik förmåga att effektivt förmedla den till sina medmänniskor. 
Al-Rāzī sammanfattar argumentet som följer: 

Först vet vi vad som är sant i fråga om trosföreställningar och vad som är rätt 
i fråga om handlingar. När vi vet detta och sedan ser en människa som kallar 
folk till den sanna religionen (al-dīn al-ḥaqq) och ser att hans budskap har en 
stark påverkan som får folk att omvända sig från det falska till det sanna, då 
vet vi att han är en sannfärdig profet som bör efterföljas. Detta argument ligger 
närmare förnuftet [än argumentet utifrån att mirakel indikerar sannfärdighet] 
och inbegriper färre tveksamheter.543  

Även enligt detta resonemang är själva budskapets sanning och godhet, liksom 
dess faktiska konsekvenser, viktigare än mirakel (som al-Rāzī inte förnekar 
utan bara betraktar som sekundära i sammanhanget). Men trots dessa alterna-
tiva argument fortsatte de flesta ashʿariter, däribland al-Sanūsī, att förlita sig 
på mirakelargumenten, delvis på grund av deras befallningsrättsliga metaetik. 
Jag har tidigare visat (kap. 4) att ashʿaritisk metaetik kan omformuleras som 
en medelväg mellan naturrätt och befallningsrätt, vilket möjliggör den typ av 
profetologiska resonemang som al-Rāzī framför. Ur ett sådant perspektiv är 
mirakelargumenten inte nödvändiga som ett sätt att undvika inskränkningar i 
ashʿarismens annars radikala befallningsteori. 

Både Ibn Rushd och al-Rāzī hävdar att deras resonemang ligger närmare 
Koranens utsagor om Muhammeds profetskap. Det är välkänt att Koranen av-
visar omgivningens krav på spektakulära mirakel (t.ex. 6:8–9, 17:90–93, 25:7) 
till skillnad från den senare hadithlitteraturen med dess åtskilliga mirakelbe-
rättelser. Det är alltså inte med referens till mirakel som Koranen bestyrker 
Muhammeds profetskap, utan med referens till hans budskap. För ovan 
nämnda teologer och filosofer kan budskapet utvärderas genom förnuftets för-
måga att urskilja både intellektuella sanningar och moraliska värden, både det 
sanna och det goda. En baksida är att profeternas budskap riskerar att 

 
 
541 Ibn Rushd, Kashf ʿan manāhij al-adilla, 183. 
542 Al-Rāzī, Maṭālib, 8:35–100; Abrahamov, ”Religion versus philosophy”; Griffel, ”Ġazālī’s 
concept of prophecy”, 106–113. 
543 Al-Rāzī, Maṭālib, 8:103. 
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reduceras till retoriska omformuleringar av filosofiska sanningar, vilket ger 
ett tunnare uppenbarelsebegrepp än vad de bibliska och koraniska texterna 
tycks förutsätta – för att inte tala om de större teologiska traditioner som ut-
vecklades kring dem.544 Koranen bestyrker dock Muhammeds profetskap 
främst med referens till dess kontinuitet och resonans med tidigare profeter, 
särskilt Moses, vars mission framställs som en typologisk förebild för Mu-
hammeds. Det motsäger förstås inte att budskapet överensstämmer med för-
nuftets insikter om det sanna och det goda, men det leder till en annan betoning 
i sättet på vilket budskapet framförs och bestyrks. Ett exempel är 46:9–12: 

Säg: ”Jag är inget nytt bland sändebuden; jag vet inte vad som skall ske med 
mig och inte heller med er. Jag rättar mig bara efter det som har uppenbarats 
för mig; jag är bara en tydlig varnare.”  

Säg: ”Har ni tänkt över vad det innebär om detta [budskap] verkligen kommer 
från Gud och ni förnekar det, trots att ett vittne bland israeliterna vittnade om 
dess motsvarighet och trodde på det, medan ni förblev högmodiga?” Gud väg-
leder förvisso inte de orättfärdiga. 

Förnekarna säger om de som tror: ”Om det vore något gott skulle de inte ha 
uppnått det före oss.” Eftersom de vägrar vägledas av det säger de: ”Detta är 
gammal lögn.”  

Moses skrift föregick denna, som en vägledning och en nåd, och detta är en 
bekräftande skrift på arabiskt tungomål för att varna de som gör orätt och för 
att förkunna ett glädjebud för de som gör gott. 

Oavsett hur man ser på Moses profetia i 5 Mos 18:15–22 är det uppenbart att 
Koranen framställer Muhammed som en sådan profet: ”Då sade Herren till 
mig: ’Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras 
bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för 
dem allt vad jag befaller honom.’” Hos al-Sanūsī saknas profetologiska reso-
nemang utifrån analogier med tidigare abrahamitiska profeter. Det enda steget 
i sådan riktning är hans försök att knyta Muhammeds profetskap till bibliska 
profetior, inklusive 5 Mos 18:15–22, men han drar inte de fulla konsekven-
serna av att betrakta Koranen och Muhammed, liksom den senare islamiska 
lärotraditionen, som en variation på en vidare abrahamitisk tradition.545 Trots 

 
 
544 En kritisk diskussion om Ibn Rushds och al-Ghazālīs uppenbarelsebegrepp återfinns i Robert 
J. Dobies Thinking through revelation. Trots de bitvis illvilliga läsningarna av Ibn Rushd och 
al-Ghazālī lyfter Dobie fram saker som är värda att diskutera vidare, däribland tendensen bland 
vissa muslimska filosofer och teologer att antingen låta filosofin sluka uppenbarelsen på ett sätt 
som praktiskt taget gör uppenbarelsen överflödig eller låta uppenbarelsen sluka filosofin på ett 
motsvarande sätt.  
545 Al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-kubrā, 599–611; al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿaqīdat al-wusṭā, 499–
509; al-Sanūsī, Sharḥ ṣughrā l-ṣughrā, 234–243; al-Sanūsī, Sharḥ wāsiṭat al-sulūk, 193–201. 
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deras mer filosofiska utgångspunkter antyder Ibn Sīnā, al-Ghazālī, Ibn Rushd 
och al-Rāzī en abrahamitisk argumentationslinje när de inleder med att ur-
skilja profeternas allmänna uppdrag på abrahamitiska grunder för att sedan 
fastställa om en viss person (i det här fallet Muhammed) kan sägas ha utfört 
detta uppdrag i likhet med tidigare profeter. Den abrahamitiska aspekten 
skulle dock kunna tydliggöras ytterligare med tanke på att dessa teologer och 
filosofer framför allt fokuserar på det profetiska budskapets och den profetiska 
gärningens överenstämmelse med förnuftet snarare än med tidigare profeters 
budskap och gärningar. I linje med det föregående kapitlet skulle man kunna 
jämföra Koranens ”oförklarliga” tillkomst utan referens till Gud med univer-
sums ”oförklarliga” tillkomst utan referens till Gud: nog kan man försöka för-
stå och förklara båda utan referens till Gud, men ur den abrahamitiska tradit-
ionens perspektiv kan inget verkligen förstås och förklaras utan referens till 
Gud. Ett vidare abrahamitiskt perspektiv på Koranen och Muhammed erbju-
der nya sätt att ta sig an de frågor om profetisk uppenbarelse som på senare år 
har stått i centrum för en rad teologiska förnyelseprojekt.546 

Resonemangen ovan visar på betydelsen av traditionsöverskridande samtal 
om Koranen som uppenbarelse och Muhammed som profet. Kristna diskus-
sioner om dessa frågor inbegriper utmaningar som muslimska teologer bör ta 
på allvar. Vilken abrahamitisk tradition har den mest teologiskt övertygande 
förståelsen av och förklaringen till Muhammeds profetiska anspråk och kora-
niska förkunnelser? Vilken abrahamitisk tradition har de mest övertygande 
sätten att inkorporera den tidigare nämnda forskningen på Koranen som histo-
risk text och händelse och på Muhammed som historisk person? Finns det 
andra traditioner, islamiska eller inte, som erbjuder en mer övertygande ”ko-
ranologi” och ”muhammedologi” än den (i det här fallet) ashʿaritiska tradition 
som al-Sanūsī representerar? Sådana frågor kommer att diskuteras vidare i den 
systematiska teologin i takt med att islamiska angelägenheter får allt större 
utrymme. Framför allt har ett antal katolska teologer, däribland Hans Küng 
och Anna Moreland, på senare tid tagit initiativ till traditionsöverskridande 
samtal om Muhammeds profetskap som mycket väl kan bidra även till den 
islamiska traditionens interna diskussioner, bland annat genom att utmana 
hävdvunna föreställningar om profetskap och uppenbarelse.547 Ett par gemen-
samma nämnare i dessa traditionsöverskridande profetologiska samtal är dels 
den vidare abrahamitiska traditionens såväl profetiska som profetologiska 

 
 
546 Se Akbar, Contemporary perspectives, där han diskuterar Fazlur Rahman (1919–1988), 
Abdolkarim Soroush (1945–), Muhammad Mujtahed Shabestari (1936–) och Nasr Hamid Abu 
Zayd (1943–2010). 
547 Küng, Islam; Moreland, Muhammad reconsidered. Se även Fitzgerald, ”Catholic theological 
perspectives”; Geister och Hallonsten, Faithful interpretations. Det främsta exemplet på 
svenska, ur ett lutherskt snarare än katolskt perspektiv, är Wirén, Att ge plats för den andre, 
285–351. 
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historia och dels den historiska forskningen vars bidrag samtliga teologiska 
traditioner på ett eller annat sätt måste förhålla sig till.548 
 

 
 
548 Moreland argumenterar följaktligen för att ”Christians need to take all the resources used to 
interpret the Bible – historical, anthropological, philological, and theological – and apply them 
to a Christian reading of the Qur’an.” Moreland, Muhammad reconsidered, 9. 
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Avslutande reflektioner 

En kommentar blir egentligen aldrig färdig – det finns alltid ytterligare 
aspekter av den kommenterade texten att utveckla – men det har blivit dags 
att sätta punkt och reflektera över vad jag har kommit fram till så här långt. 
Avhandlingen som helhet har vävt samman tre huvudsakliga teman: (1) isla-
misk teologi som akademisk disciplin, (2) islamisk kommentarlitteratur och 
(3) Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsīs teologi. Inledningsvis utforskade jag dem 
i tre separata kapitel (kap. 1–3) som lade grunden för de tre efterföljande ka-
pitlen (kap. 4–6) vari samtliga teman återaktualiserades genom min egen kom-
mentar till al-Sanūsīs teologiska manual al-ʿAqīdat al-ṣughrā. I denna avslu-
tande diskussion ska jag i första hand reflektera över kommentarkapitlens bi-
drag till utforskningen av dessa tre teman. 

I kapitel 1 utgick jag från MacIntyres traditionsbegrepp i min diskussion 
om förutsättningarna för kritiska och konstruktiva studier av islamisk teologi 
i akademiska sammanhang, mer specifikt inom ramen för systematisk teologi 
snarare än islamologi. Systematisk-teologiska studier av islamisk teologi, lik-
som all annan intellektuell verksamhet, sker utifrån specifika, om än överlap-
pande, traditioner som upprätthålls och utvecklas genom såväl interna som 
externa förhandlingar. I kapitel 2 konstaterade jag att den kommentarpraxis 
som länge definierade islamisk lärdomskultur utgör en särskilt tydlig illustra-
tion av MacIntyres traditionsbegrepp. Den innebar nämligen ett aktivt delta-
gande i ett historiskt utsträckt meningsutbyte, centrerat kring en eller flera 
auktoritativa texter, från en nutida horisont. Islamisk kommentarlitteratur har 
dock länge kännetecknats av traditionalistisk upprepning av hävdvunna stånd-
punkter snarare än kritiska meningsutbyten. Jag argumenterade att kommen-
tarer fortfarande skulle kunna bidra till dialog mellan dåtida och nutida teolo-
ger, även i dagens akademiska sammanhang, men att det kräver en större her-
meneutisk medvetenhet om teologin som en pågående tolkningsprocess och 
om traditionens betydelse (i macintyresk mening) som sammanhang för denna 
process. Hur detta skulle kunna ske utforskade jag genom att kommentera en 
av de mest kommenterade teologiska manualerna någonsin, al-Sanūsīs al-
ʿAqīdat al-ṣughrā, vilken introducerades inom ramen för al-Sanūsīs vidare te-
ologiska tänkande i kapitel 3. 

De tre kommentarkapitlen utgick från ett och samma stycke som jag delade 
upp i tre delar utifrån tre ämnen: (1) metaetik, (2) naturlig teologi och (3) pro-
fetologi. Istället för att kommentera hela texten valde jag att fokusera på ett 
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stycke som sammanfattar al-Sanūsīs teologi och knyter an till tre av de histo-
riskt sett viktigaste ämnena i islamisk teologi. Jag ska dock inte upprepa mina 
specifika teologiska argument i dessa kapitel, utan reflektera över de insikter 
som jag menar att mitt sätt att kommentera bidrar med. 

Samtliga kommentarkapitel visar att kommentaren som form för islamisk 
teologi fortfarande kan bidra till konstruktiva teologiska samtal, så även inom 
ramen för det akademiska ämnet systematisk teologi. Mitt sätt att kommentera 
skiljer sig från typiska kommentarer från den postklassiska perioden, inte 
främst för att jag bara kommenterar en mindre del av texten, utan för att jag 
använder texten som referenspunkt för en vidare teologisk diskussion som 
sträcker sig bortom det postklassiska huvudsyftet att förstå och förklara den 
berörda texten. Att förstå och förklara är naturligtvis viktigt, så även i mina 
kommentarer, men jag ser det som ett första steg mot att utforska de frågor 
som uppstår i mötet mellan dåtida och nutida teologer. En fördel med kom-
mentarformatet, som mina kommentarkapitel illustrerar, är möjligheten att 
upprätta meningsutbyten mellan teologer från olika tider och traditioner. Det 
innebär att jag i större utsträckning än typiska postklassiska kommentarer har 
utrett de berörda teologiska frågorna med hänvisning till flera olika, inte bara 
islamiska, traditioner och deltraditioner. 

Mitt sätt att kommentera utgår från att teologin är en pågående tolknings-
process som äger rum i specifika traditioner. Själv har jag rört mig mellan 
olika traditioner, även om jag i första hand har förhållit mig till den islamiska 
traditionen, särskilt den ashʿaritiska deltradition som al-Sanūsī tillhörde – 
detta inom ramen för den akademiska ämnestraditionen systematisk teologi. 
Medan al-Sanūsī och hans tidigare kommentatorer strävade efter att fastställa 
den islamiska teologins läror utifrån ovedersägliga bevis har jag i mina kom-
mentarer snarare försökt visa att teologin redan från början är en tolkande 
verksamhet genom att låta olika traditioner möta varandra och genom att fö-
reslå alternativa tolkningar, inte bara av den berörda texten utan av teologin i 
stort. Betoningen på tradition skulle kunna leda till en traditionalistisk teologi, 
enligt vilken den fulländade traditionen på sin höjd kan behöva viss språklig 
och ämnesmässig förnyelse, men i min kommentar har den tvärtom bidragit 
till en konstruktiv kritik av traditionen inifrån densamma. 

I kapitel 2 lyfte jag fram Thomas Ekstrands särskilda förståelse av teologi-
historia: ”att läsa texter från det förflutna i syfte att låta vår samtids teologiska 
frågor möta dessa texter” och ”att låta dessa historiska texter ställa sin samtids 
teologiska frågor till oss”.549 Detta beskriver till stor del mitt tillvägagångssätt 
i de tre kommentarkapitlen. Jag har inte nöjt mig med att enbart förstå och 
förklara al-Sanūsīs teologi; jag har därtill försökt åstadkomma ett konstruktivt 
samtal utifrån al-Sanūsīs mest populära verk med teologer från olika tider och 
traditioner. Jag har kritiserat flera av al-Sanūsīs teologiska åsikter – däribland 

 
 
549 Ekstrand, ”Att tänka med det förflutna”, 87. 
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hans befallningsrättsliga metaetik (kap. 4), hans hyperevidentialistiska syn på 
trons rättfärdigande (kap. 5) och hans profetologiska mirakelargument (kap. 
6) – men samtidigt föreslagit alternativa förhållningssätt, utifrån den islamiska 
traditionens resurser, till de frågor som al-Sanūsīs verk trots allt ställer till en 
nutida läsare. Huruvida al-Sanūsī skulle ha uppskattat mina alternativa för-
hållningssätt är en hypotetisk fråga utan större betydelse med tanke på våra 
vitt skilda förutsättningar. Desto viktigare är det att våra meningsskiljaktig-
heter trots allt förblir begripliga och meningsfulla inom ramen för det me-
ningsutbyte som utgör den islamiska traditionen i allmänhet och den ashʿari-
tiska deltraditionen i synnerhet. 

Även om jag har bibehållit den postklassiska kommentarlitteraturens när-
läsning av teologiska texter – tre kapitel och över 30 000 ord om ett par rader 
på arabiska – har jag försökt undvika de intellektuella och litterära begräns-
ningar som denna litteratur innebar. I kapitel 2 konstaterade jag att stora delar 
av den postklassiska teologiska kommentarlitteraturen, särskilt under peri-
oden 1000–1300/1600–1900, kännetecknades av en allt snävare och alltmer 
formalistisk skolasticism i påtaglig diskontinuitet med den bredare bildnings-
kultur som rådde tidigare. Många postklassiska kommentarer till al-Sanūsīs 
manualer upprepar ashʿarismens hävdvunna principer, doktriner och resone-
mang som om de vore självklara sanningar, utan någon nämnvärd kritisk ut-
värdering i förhållande till utomstående traditioner. I kontrast till dem har jag 
i mina kommentarkapitel försökt utvidga samtalet, utifrån de frågor som al-
Sanūsīs text ställer, till att även inkludera teologer och filosofer från andra 
tider och traditioner än al-Sanūsīs egen, däribland andra kalām-traditioner 
(såsom māturīditerna i kap. 4), andra abrahamitiska traditioner (såsom de 
kristna teologerna i kap. 5) och andra akademiska traditioner (såsom histori-
kerna i kap. 6). På så sätt utgör de tre kommentarkapitlen ett förslag på hur 
kommentaren som form för islamisk teologi skulle kunna förnyas i akade-
miska sammanhang. 

Därutöver har min kommentar potential att bidra till fördjupade samtal om 
islamisk teologi utanför den universitetskontext vari den har författats. Al-
Sanūsīs manualer, inte minst al-ʿAqīdat al-ṣughrā, undervisas fortfarande vid 
många islamiska lärosäten och läses flitigt i mindre lärocirklar världen över, 
även i skandinaviska länder. Själv studerade jag al-Sanūsīs kommentar till al-
ʿAqīdat al-ṣughrā i Stockholm under en syrisk lärare som i sin tur hade stude-
rat den under sina lärare i Syrien. Den typ av kommentar som jag har författat 
är inte bara givande i universitetssammanhang, utan även vid traditionella lä-
rosäten, där historiska texter kan behöva kompletteras med kommentarer som 
lyfter fram nya teologiska frågor och tolkningsmöjligheter och beaktar teolo-
gins föränderliga historiska förutsättningar. På så sätt har kommentaren prak-
tisk relevans även utanför universitetssfären. 

Denna typ av kommentar kan likaså bidra till ett fördjupat teologiskt samtal 
i allmänhet och ge människor, oavsett tro, redskap att reflektera över islamisk 
teologi. I en nyutkommen lärobok i systematisk teologi föreslår Mattias 
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Martinson ett antal olika definitioner av ämnet, varav en är ”ett studium som 
syftar till att ge människor redskap att skapa ordning bland sina trosföreställ-
ningar, kunskaper och erfarenheter”.550 Det kristet präglade ämnet systematisk 
teologi har länge bidragit med redskap för att reflektera över teologiska frågor. 
Min avhandling, särskilt kommentarkapitlen, är ett förslag på hur några av 
dessa redskap med vissa justeringar kan användas för den som vill närma sig 
den islamiska traditionen med dess mångfald av teologiska inriktningar. 

Det leder tillbaka till avhandlingens första tema: islamisk teologi som aka-
demisk disciplin eller kort och gott islamisk systematisk teologi. Inom isla-
mologin har islamisk teologi länge studerats ur idéhistoriska perspektiv för att 
förstå och förklara dess uttryck genom historien, men genom att närma sig 
ämnet på systematisk-teologiska grunder öppnas nya möjligheter för att aktivt 
delta i meningsutbyten om islamisk teologi (i det här fallet al-Sanūsīs ashʿari-
tiska teologi) med teologer och filosofer från olika traditioner. Avhandling 
som helhet visar hur denna nya inriktning inom det vidare ämnet systematisk 
teologi kan ta sig uttryck i en konkret studie. 

I avhandlingens inledning refererade jag till en av Martinsons nio teser om 
kritisk religionsvetenskap: ”Att skapa förutsättningar för en breddad religions-
vetenskaplig reflektion kring islam är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för 
en kritisk religionsvetenskap.” 551 Teserna publicerades för snart tjugo år sedan 
och trots att flera initiativ har tagits befinner sig det kritiska och konstruktiva 
studiet av islam fortfarande i sin linda. Med tanke på de senaste årens sam-
hällsutveckling är dock behovet större än någonsin. Som Martinson påpekade 
då: ”När islam blir en levande del av den svenska kontexten – en svensk re-
ligion om man så vill – inställer sig frågan hur vi möjliggör för religionsve-
tenskapen att fullt ut kunna reflektera över islam med de kriterier som vi i 
övrigt tillämpar [på kristendomen].”552 Nu har islam blivit en del av det 
svenska samhället, inte bara i betydelsen att det inrymmer allt fler muslimer 
som utövar sin religion och förhandlar om tolkningen av den, utan även i be-
tydelsen att frågor om islam som ”en svensk religion” har blivit allt viktigare 
i det offentliga samtalet. Om samhället ses i analogi med en macintyresk tradi-
tion har islam och muslimer blivit avgörande inslag i dess pågående menings-
utbyten utifrån vissa överenskommelser. Behovet av kritiska och konstruktiva 
akademiska samtal om islam har med andra ord knappast minskat under de 
senaste tjugo åren. Denna avhandling är ett försök att bidra med en avancerad 
reflektion över islamisk teologi som kan jämföras med tidigare reflektioner 
över kristen teologi inom ämnet systematisk teologi. På så sätt kommer den 
förhoppningsvis att utgöra en viktig referenspunkt för vidare diskussioner om 
det akademiska studiet av islam i allmänhet och islamisk teologi i synnerhet. 

 
 
550 Martinson, ”Inledning”, 12. 
551 Martinson, ”Nio teser”, 149. 
552 Martinson, ”Nio teser”, 148–149. 
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Avslutningsvis ska det även sägas att avhandlingen, särskilt kapitel 3 om 
al-Sanūsī och de efterföljande kommentarkapitlen, bidrar till det förhållande-
vis begränsade akademiska studiet av al-Sanūsīs teologi. Förutom teologiska 
och idéhistoriska analyser av hans verk har jag satt honom i dialog med teolo-
ger från andra tider och traditioner. Jag har föreslagit alternativa läsningar av 
hans verk som, enligt mig, innebär en mer övertygande framställning av den 
ashʿaritiska teologi som han företräder. Det har förvisso inneburit flera förny-
elseförslag som har mer gemensamt med andra traditioner än den ashʿaritiska, 
något som traditionalistiska ashʿariter troligtvis skulle avvisa. Men för min 
egen del har den ashʿaritiska traditionen främst fungerat som ett sammanhang 
vari teologiska frågor kan utforskas utifrån vissa gemensamma, om än för-
handlingsbara, utgångspunkter snarare än ett sammanhang vari sådana frågor 
nödvändigtvis kan besvaras en gång för alla. En tradition i macintyresk me-
ning består, som sagt, av ett kritiskt meningsutbyte som inte kan avslutas utan 
att själva traditionen går om intet. Det teologiska samtalet i en sådan tradition 
består på sätt och vis av konsekutiva kommentarer – kommentar efter kom-
mentar till synes oändligt. Det gäller inte minst kommentartraditioner i snäv 
bemärkelse, bestående av olika bidrag till ett pågående samtal med utgångs-
punkt i en viss auktoritativ text, i mitt fall al-Sanūsīs al-ʿAqīdat al-ṣughrā. 
Genom min kommentar har jag deltagit i ett sådant samtal och knutit an till 
liknande samtal i kringliggande teologiska traditioner. Samtalen kommer att 
fortsätta. Inte heller de blir någonsin färdiga.  
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Efterord 

Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt har bidragit till arbetet med denna 
avhandling, särskilt mina handledare Mohammed Fazlhashemi och Thomas 
Ekstrand samt övriga deltagare vid högre seminariet i systematisk teologi i 
Uppsala och vid ämnets forskarskola som anordnas i samarbete med systema-
tikerna i Lund. Tack för er välbehövliga uppmuntran och era värdefulla kom-
mentarer på det som jag har skrivit. Och tack för alla teologiska samtal som 
jag hoppas kommer att fortsätta under lång tid framöver. 

I efterhand framstår denna avhandling som en akademisk bearbetning av 
teologiska diskussioner som jag har haft med vänner under de senaste åren, 
däribland Sharif Shawky, Abdassamad Clarke, Emin Poljarevic, Mattias Ro-
senfeldt och Hasib Nasiri. Viktigast har dock samtalen under sena kvällar med 
min hustru Fatma varit. Jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet till dig, inte 
bara för dessa samtal, så klart, utan för allt ditt stöd och all din kärlek. Utan 
dig och våra barn – Amin, Leila och Selma – skulle jag aldrig ha kunnat skriva 
denna avhandling. Tack älskade ni. 
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Al-ʿAqīdat al-ṣughrā på arabiska och svenska 

 .ِهللا ِل8ُسَر ىَلَع ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لاَو ِ* ُ'ْ%َ#لا

Lov och pris tillkommer Gud. Välsignelse och frid över Guds sändebud. 
 

 .ُزاQَ8َلاَو ُةَلاَ#Pِْسِالاَو ُب8ُج8ُلا :ٍما1َْقَأ ِةَثالَث يِف Dْ#َ-ِEَُی َّيِلْقَعلا َ>ْ?ُ#لا َّنَأ ْ>َلْعِا

Vet att rationella utsagor är begränsade till tre kategorier: [utsagor om] nöd-
vändighet, omöjlighet och möjlighet.  
 

 .ُهُد8ُجُو ِلْقَعلا يِف ُرPَ-َ8َُّی ال اَم ُل1ْPَ#ِWُ%لاَو .ُهُمَ'َع ِلْقَعلا يِف ُرPَ-َ8َُّی ال اَم Sُِجا8َلاَف
 .ُهُمَ'َعَو ُهُد8ُجُو ِلْقَعلا يِف ُّحِ-َ\ اَم ُ]ِئاQَلاَو

Nödvändigt är det vars icke-existens förnuftet inte kan föreställa sig, omöjligt 
är det vars existens förnuftet inte kan föreställa sig och möjligt är det vars 
existens och icke-existens båda är tänkbara för förnuftet. 
 

 ُل1ْPَ#ِWَ\ اَمَو َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْم gَِّح يِف QِSَُ\ اَم َفEِْعَ\ ْنَأ اًعEَْش ٍفَّلَ?ُم ِّلُ` ىَلَع QِSَُ_َو
 .ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ِلُسEُّلا gَِّح يِف lَِلَذ َلjِْم َفEِْعَ\ ْنَأ ِهWَْلَع QِSَُ\ اìَََو .ُزQُ8َ\ اَمَو

Det är obligatoriskt utifrån uppenbarelsen för varje moraliskt ansvarig person 
att ha kunskap om det som är nödvändigt beträffande vår Herre samt det som 
är omöjligt och det som är möjligt. Det är likaså obligatoriskt för vederbörande 
att ha kunskap om dessa saker beträffande sändebuden (välsignelse och frid 
över dem). 
 

 ىَلاَعَت َهPَُفَلاtَُمَو ُءاَقrَلاَو ُمَ'ِقلاَو ُد8ُج8ُلا َيِهَو ًةَفِص َنوnْEُِع َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْ%ِل QِSَُ\ اَّ%ِ%َف
 َيِناَث ال xَْأ ُةWَِّناَ'ْح8َلاَو tَ-ِّzٍُم الَو ٍّلَ#َم ىَلِإ EُِقPَْفَ\ ال xَْأ ِه1ِْفDَِب ىَلاَعَت ُةُماWَِقَو ِثِدا8ََ#ْلِل
  .ِهِلاَعْفَأ يِف الَو ِهِتاَفِص يِف الَو ِهِتاَذ يِف ُهَل
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Det nödvändiga beträffande vår Herre inkluderar följande tjugo attribut: ex-
istens; begynnelselöshet; beständighet; olikhet från tidsliga ting; självständig-
het, vilket innebär att han inte har något behov av ett substrat eller en aktör 
[som orsakar hans existens]; enhet, vilket innebär att han inte har någon som 
delar hans väsen, hans attribut eller hans handlingar. 
 

 .ٌةrِWَّْلَس اَهَ'ْعَ� ُةtَ%ْ1َلاَو ُد8ُج8ُلا َيِهَو ٌة1ِWَّْفَن ىَلوُألا ٍتاَفِص ُّ}ِس ِهiَِهَف

Dessa är sex attribut varav det första, existens, är ett essensattribut, medan de 
efterföljande fem är negativa attribut.  
 

 ِناPََقِّلَعPَُ%لا ُةَداَرِإلاَو ُةَرْ'ُقلا َيِهَو يِناَعَ%لا ِتاَفِص ىَّ%1َُت ٍتاَفِص ُعrَْس ىَلاَعَت ُهَل QِSَُ\ َّ>ُث
�ِQَ%ِWلا ِع%ُ%ْ?ِDَلا ُ>ْلِعلاَو ِتا%ُPَِّلَعgُ �ِQَ%ِWِجا8َلا ِعrَلاَو ِتاQَ1ُْ%لاَو ِتاَ]ِئاPَ#ِWلاَو ِتال#َWََيِهَو ُةا 
 ٍفWْ�َ �ِ#َEَْل iِxَّلا ُمالَ?لاَو ِتاَد8ُج8َْ%لا ِعQَ%ِWِ� ِناَقِّلَعPَُ%لا rَ-َEُلاَو ُعْ%1َّلاَو ٍءْيgُ �ِnََّلَعPََت ال
 .ِتاَقَّلَعPَُ%لا َ�ِم ُ>ْلِعلا ِهِ� gَُّلَعPََی اَ%ِ� gَُّلَعPََ_َو ٍت8َْص الَو

Utöver dem är följande sju attribut, vilka benämns positiva attribut, också nöd-
vändiga för honom: makt och vilja som båda relaterar till allt som är möjligt; 
vetande som relaterar till allt som är nödvändigt, möjligt eller omöjligt; liv 
som inte relaterar till något; hörande och seende som båda relaterar till allt 
som existerar; tal som varken inbegriper bokstäver eller ljud och som relaterar 
till det som vetandet relaterar till. 
 

 اًرِداَق ىَلاَعَت ُهُن8َْك َيِهَو .ىَلوُألا ِع1َّrْلِل ٌةَمِزالُم َيِهَو ًةَّ_Dَ8ِْعَم ٍتاَفِص ىَّ%1َُت ٍتاَفِص ُعrَْس َّ>ُث
 .اً%ِّلَ?Pَُمَو اWEًِ-َ�َو اًعWِ%َسَو ا�Wَحَو اً%ِلاَعَو اً'_Eُِمَو

Ytterligare sju attribut, vilka benämns derivativa attribut, är nödvändiga till 
följd av de föregående sju attributen. Dessa innebär att Gud är mäktig, vil-
jande, vetande, levande, hörande, seende och talande.  
 

 ُمَ'َعلا َيِهَو .ىَلوُألا َ�_nْEِِعلا ُداَ'ْضَأ َيِهَو .ًةَفِص َنوnْEُِع ىَلاَعَت ِهِّقَح يِف ُل1ْPَ#ِWَ\ اَّ%ِمَو
 َ�ِم ًارْ'َق ُةWَِّلَعلا ُهُتاَذ iَُخأَت xَْأ اًمEِْج َن8ُ?َ\ ْنَأِ� ِثِدا8ََ#لِل ُةَلَثاَ%ُ%لاَو ِمَ'َعلا ُءوEُُ�َو ُثوُ'ُ#لاَو
 َ'WََّقPََی ْوَأ ٌةَهِج 8َُه ُهَل ْوَأ ِمQِEْْلِل ٍةَهِج يِف َن8ُ?َ\ ْوَأ ِمQِEْلاِ� ُم8ُقَ\ اًضEََع َن8ُ?َ\ ْوَأ ِغاEََفْلا
 َفِّ-Pََی ْوَأ rَEِِ?لا ِوَأ Eَِغِّ-لاِ� َفِ-Pََّی ْوَأ ِثِدا8ََ#لاِ� ُةWَِّلَعلا ُهُتاَذ َفِ-Pََّت ْوَأ ٍناَمَز ْوَأ ٍناَ?َ%ِ�
 .ِماَ?ْحَألاَو ِلاَعْفَألا يِف ضاEَْغَألاِ�
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Det omöjliga beträffande Gud inkluderar tjugo attribut som är motsatser till 
de föregående tjugo attributen: icke-existens, tillkomst, ändlighet och likhet 
med tidsliga ting genom att utgöra en kropp – det vill säga att hans upphöjda 
väsen skulle uppta ett visst utrymme – eller genom att utgöra en accidens hos 
en kropp eller genom att befinna sig i en viss riktning i förhållande till en 
kropp eller genom att själv ha en riktning eller genom att begränsas av rum 
eller tid eller genom att hans upphöjda väsen skulle innefatta tidsliga händelser 
eller genom att han skulle kunna beskrivas i termer av litenhet eller storhet 
eller genom att hans handlingar och bestämmelser skulle styras av vissa motiv.  
 

 َجاPَْ#َ\ ْوَأ ٍّلَ#َ%ِ� ُم8ُقَ\ ًةَفِص َن8ُ?َ\ ْنَأِ� ِه1ِْفDَِب اً%ِئاَق َن8ُ?َ\ الَأ ىَلاَعَت ِهWَْلَع ُل1ْPَ#ِWَ\ اìَََو
 .tَ-ِّzٍُم ىَلِإ

Det är även omöjligt för honom att inte vara självständig genom att vara ett 
attribut som bärs upp av ett visst substrat eller genom att vara beroende av en 
viss aktör [som orsakar hans existens]. 
 

 ٌلِثاَ%ُم ُهَل َن8ُ?َ\ ْوَأ ِهِتاَذ يِف اrًَّكEَُم َن8ُ?َ\ ْنَأِ� ًا'ِحاَو َن8ُ?َ\ الَأ ىَلاَعَت ِهWَْلَع ُل1ْPَ#Wَ\ اìَََو
 .ِلاَعْفَألا َ�ِم ٍلْعِف يِف Eٌِّثَ�ُم ِد8ُج8ُلا يِف ُهَعَم َن8ُ?َ\ ْوَأ ِهِتاَفِص ْوَأ ِهِتاَذ يِف

Det är även omöjligt för honom att inte vara en genom att vara sammansatt i 
sitt väsen eller genom att ha någon som liknar hans väsen och attribut eller 
genom att det finns någon, vid sidan av honom, med kausal förmåga i någon 
handling. 
 

 ِهِد8ُج8ُِل ِهPَِهاÈََ َعَم ِ>َلاَعلا َ�ِم ٍءْيَش ُداQَ\ِ�َو اَّم ٍ�ِ?ْ%ُم ْ�َع ُ]Qَْعلا ىَلاَعَت ِهWَْلَع ُل1ْPَ#ِWَ\ اìَََو
 .ِعrَّْ�لاِ� ْوَأ ِلWِلْعPَّلاِ� ْوَأ ِةَلْفَغلا ِوَأ ِل8ُهiُّلا َعَم ْوَأ ىَلاَعَت ُهَل ِهِتَداَرِإ ِمَ'َع xَْأ

Det är även omöjligt för honom att vara oförmögen i förhållande till något 
som är möjligt och att frambringa något i världen vars existens han ogillar – 
det vill säga att han skapar det mot sin vilja – eller att frambringa något på 
grund av förvirring eller glömska eller med naturnödvändighet. 
 

 ى%َعْلاَو ُ>َ%َّ-لاَو ُت8َْ%لاَو اَّم ٍم8ُلْعَ%ِ� ُهاDَْعَم يِف اَمَو ُلْهQَلا ىَلاَعَت ِهWَْلَع ُل1ْPَ#ِWَ\ اìَََو
 .ُ>َ?rَلاَو

Även ovetskap om något, med allt vad det innebär, är omöjligt för honom och 
likaså död, dövhet, blindhet och stumhet.  
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 .ِهiَِه ْ�ِم ٌةَ#ِضاَو ِةَّ_Dَ8ِْعَ%لا ِتاَفِّ-لا ُداَ'ْضَأَو

Motsatserna till de derivativa attributen är uppenbara utifrån detta.  
 

 .ُهُكEَْت ْوَأ ٍ�ِ?ْ%ُم ِّلُ` ُلْعِفَف ىَلاَعَت ِهِّقَح يِف ُ]ِئاQَلا اَّمَأَو

Det möjliga för Gud består av att göra allt som är möjligt eller att avstå från 
det. 
 

 َمِ]َل ِه1ِْفDَِب َثَ'َح ْلَب ٌثِ'ْ#ُم ُهَل ْ�ُ?َ\ ْ>َل 8َْل ُهَّنَِأل .ِ>َلاَعلا ُثو'ُ#َف ىَلاَعَت ِهِد8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأ
 .ٌلاَ#ُم 8َُهَو rَSٍَس الِب ِهWَْلَع اً#ِجاَر ِهrِِحاَ-ِل اً_ِوا1َُم Wْ�َِ_ِواPَ1َُ%لا ِ�ْ_Eَْمَألا ُ'َحَأ َن8ُ?َ\ ْنَأ
 ُمِزَالُمَو .اَ%ِهWْEَِغَو ٍن8ُ�ُسَو ٍةَكEََح ْ�ِم ِةَثِداَ#لا ِضاEَْعَْألِل ُهPَُمَزَالُم ِ>َلاَعلا ِثوُ'ُح ُلWِلَدَو
 ٍد8ُجُو ْ�ِمَو ٍد8ُجُو ىَلِإ ٍمَ'َع ْ�ِم اَهWُّEَِغَت ُةَ'َهاnَُم ِضاEَعَألْا ِثوُ'ُح ُلWِلَدَو .ٌثِداَح ِثِداَ#لا
 .ٍمَ'َع ىَلِإ

Beviset för Guds existens är världens början: om världen inte hade något som 
fick den att börja existera, utan den började existera av sig själv, skulle ett av 
två likvärdiga ting överväga det andra utan orsak, vilket är omöjligt. Beviset 
för att världen har en början är att den inte kan skiljas från accidenser som har 
en början, såsom stillhet och rörelse, och det som inte kan skiljas från sådant 
som har en början har själv en början. Beviset för att accidenserna har en bör-
jan är förnimmelsen av deras förändring från icke-existens till existens och 
från existens till icke-existens. 
 

 ٍثِ'ْ#ُم ىَلِإ EُِقPَْفWََف اًثِداَح َناَ?َل اً%\ِ'َق ْ�ُ?َ\ ْ>َل 8َْل ُهَّنَِألَف ىَلاَعَت ُهَل ِمَ'ِقلا ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
 .ُل1ُْلPَّ1َلا ِوَأ ُرْوَّ'لا ُمَ]ْلWََف

Beviset för att Guds begynnelselöshet är nödvändig: om han inte vore begyn-
nelselös skulle han ha en början och därmed vara i behov av någon som får 
honom att börja existera, men det skulle innebära ett cirkulärt orsakssamband 
eller en oändlig regress.  
 

 ِن8َْ?ِل ُمَ'ِقلا ُهDَْع ىَفPَْنَال ُمَ'َعلا ُهَقَ#ْلَی ْنَأ َ�َ?ْمَأ 8َْل ُهَّنَِألَف ىَلاَعَت ُهَل ِءاَقrَلا ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
 rَgََس ْ'َقَو َفWَْ` .اًثِداَح َّالِإ ُهُد8ُجُو ُن8ُ?َ\ ال ُ]ِئاQَلاَو .اrًِجاَو ال اً]ِئاَج WDَ�ِiٍ \َ-ِWEُِح ِهِد8ُجُو
  .ىَلاَعَت ِهِمَ'ِق ُب8ُجُو اEِ_rًَق



 

 189 

Beviset för att Guds beständighet är nödvändig: om Guds icke-existens vore 
möjlig skulle han inte vara begynnelselös, eftersom hans existens i sådana fall 
vore möjlig snarare än nödvändig och eftersom det möjligas existens måste ha 
en början. Hur skulle det kunna vara så när hans nödvändiga begynnelselöshet 
precis har bevisats? 
 

 اَهَلjِْم اًثِداَح َنا?َل اَهDِْم اWْ�ًَش َلَثاَم 8َْل ُهَّنَِألَف ِثِدا8ََ#ْلِل ىَلاَعَت ِهPَِفَلاtَُم ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
 .ِهِئاَقَ�َو ىَلاَعَت ِهِمَ'ِق ِب8ُجُو ْ�ِم ُلrَْق َ}ْفEََع ا%ِل ٌلاَ#ُم lَِلَذَو

Beviset för att Guds olikhet från tidsliga ting är nödvändig: om han hade liknat 
något tidsligt skulle även han ha varit tidslig och haft en början, men det är 
omöjligt utifrån det som du nu känner till om nödvändigheten av hans begyn-
nelselöshet och beständighet.  
 

 ال ُةَفِّ-لاَو ًةَفِص َناَ?َل ٍّلَ#َم ىَلِإ َجاPَْحا 8َِل ُهَّنَِألَف ِه1ِْفDَِب ىَلاَعَت ِهِماWَِق ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
 .ٍةَفِ-ِ� Wْ�ََلَف اَ%ِهِب ُهُفاَ-ِّتا QِSَُ\ َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْمَو .ِةَّ_Dَ8ِْعَ%لا الَو يِناَعَ%لا ِتاَفِ-ِ� ُفِ-Pََّت
 .ِهِئاَق�َو ىَلاَعَت ِهِمَ'ِق ِب8ُجُو ىَلَع ُناَهrُEْلا َماَق ْ'َقَو .اًثِداَح َناَ?َل tَ-ِّzٍُم ىَلِإ َجاPَْحا 8َِلَو

Beviset för att Guds självständighet är nödvändig: om han hade behövt ett 
substrat hade han varit att attribut, men ett attribut kan inte ha positiva eller 
derivativa attribut. Det är dock nödvändigt att vår Herre har sådana attribut, 
vilket innebär att han själv inte är ett attribut. Om han hade behövt en aktör 
[som orsakar hans existens] skulle han ha varit ett tidsligt ting med en början, 
men det har redan bevisats att såväl hans begynnelselöshet som hans bestän-
dighet är nödvändig. 
 

 َ�ِم ٌءْيَش َ'َج8ُی َّالَأ َمِ]َل اً'ِحاَو ْ�ُ?َ\ ْ>َل 8َْل ُهَّنَِألَف َّ]َعَو َّلَج ُهَل ِةWَِّناَ'ْح8َلا ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
  .WDَ�ِiٍِح ِهِ]Qَْع ِموُ]ُلِل ِ>َلاَعلا

Beviset för att Guds enhet är nödvändig: om Han inte vore en skulle världen 
inte ha existerat över huvud taget, eftersom han i sådana fall vore oförmögen. 
 

 اَهDِْم ٌءْيَش ىفPَْنا 8َِل ُهَّنَِألَف ِةاWََ#لاَو ِ>ْلِعلاَو ِةَداَرِإلاَو ِةَرْ'ُقلاِ� ىَلاعَت ِهِفاَ-ِّتا ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
 .ِثِدا8ََ#لا َ�ِم ٌءْيَش َ'ِجُو اَ%َل

Beviset för att Guds makt, vilja, vetande och liv är nödvändiga: om han sak-
nade något av dessa attribut skulle de tidsliga tingen inte existera.  
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 اً�ْ\َأَو .ُعاَ%ْجِإلاَو ُة1ُّDَّلاَو ُباPَِ?لاَف ِمَالَ?ْلاَو rَ-َEِلاَو ىَلاَعَت ُهَل ِعْ%1َّلا ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأَو
 .ٌلاَ#ُم ىَلاَعَت ِهWَْلَع zُْقDَّلاَو zُِئاَقَن َيِهَو .اَهِداَ'ْضَأِ� َفِ-Pََّی ْنَأ َمِ]َل اَهِب ْفِ-Pَّی ْ>َل 8َْل

Beviset för att Guds hörande, seende och tal är nödvändiga: skriften, den pro-
fetiska traditionen och de lärdas konsensus. Därutöver skulle han i avsaknad 
av dessa attribut ha haft de motsatta attributen, men de utgör brister och brister 
är omöjliga för Gud. 
 

 ِهWَْلَع Sََجَو 8َْل ُهَّنَِألَف ىَلاَعَت ِهِّقَح يِف اً]ِئاَج اَهِكEَْت ْوَأ ِتاDَِ?ْ%ُ%لا ِلْعِف ِن8َْ` ُناَهEُْب اَّمَأَو
 ال lَِلَذَو ًال1ْPَ#ِWُم ْوَأ اrًِجاَو ُ�ِ?ْ%ُ%لا Sََلَقْنَال ًالْقَع َلاَ#Pَْسا ِوَأ ًالْقَع اَهDِْم ٌءْيَش ىَلاَعَت
 .ُلَقْعُ\

Beviset för att det är möjligt för honom att göra allt som är möjligt eller att 
avstå från det: om något av det möjliga vore rationellt nödvändigt eller omöj-
ligt för honom skulle det möjliga övergå till att vara nödvändigt eller omöjligt, 
vilket är absurt.  
 

 اوEُِمُأ اَم ُغWِلrَْتَو ُةَناَمَألاَو ُقْ'ِّ-لا ُ>ِهِّقَح يِف WَQِSَُف ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ُلُسEُّلا اَّمَأَو
 .gِْلtَْلِل ِهِغWِلPَrِْب

Det är nödvändigt att sändebuden (välsignelse och frid över dem) känneteck-
nas av sannfärdighet, pålitlighet och fullständig förmedling av det som de har 
blivit beordrade att förmedla till de skapade varelserna. 
 

 ُةَناtِWَلاَو ُبiَِ?لا َيِهَو ِتاَفِّ-لا ِهiَِه ُداَ'ْضَأ ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWْلَع ْ>ِهِّقَح يِف ُل1ْPَ#ِWَ_َو
 .gِْلtَْلِل ِهِغWِلPَrِْب اوEُِمُأ اَّ%ِم ٍءْيَش ُناْ%Pِ` ْوَأ ٍةَهاEََ` ْوَأ ٍ>_Eِْ#َت َيْهَن ُهDَْع َيِهُن اَّ%ِم ٍءْيَش ِلْعِفِ�

Det är omöjligt att sändebuden (välsignelse och frid över dem) kännetecknas 
av motsatserna till dessa attribut, det vill säga lögnaktighet, bedrägeri genom 
att utföra handlingar som de har förbjudits eller avråtts från att utföra och un-
danhållande av något som de har blivit beordrade att förmedla till de skapade 
varelserna. 
 

 ىَلِإ xِّدَ�ُت ال يPَِّلا ِةَّ_rَnَEِلا ِضاEَْعَألا َ�ِم 8َُه اَم ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ْ>ِهِّقَح يِف ُزQُ8َ_َو
 .ِه8ِْ#َنَو ِضEََ%ْلاَ` ِةWَِّلَعلا ُ>ِهrِِتاEََم يِف zٍْقَن
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Det är möjligt att sändebuden (välsignelse och frid över dem) erfar alla slags 
mänskliga tillstånd, däribland sjukdomar, så länge dessa inte medför någon 
brist i deras upphöjda ställning. 
 

 يِف ُبiَِ?لا َمِ]َلَل ا8ُقُ'ْ-َ\ ْ>َل 8َْل ْ>ُهَّنَِألَف ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ْ>ِهِقْ'ِص ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمَأ
 يِف rِ'ْxَع َقَ'َص :ىَلاَعَت ِهِل8َْق َةَلِ]Dَْم ِةَلِزاDَّلا ِتاَ]Qِْعُ%ْلاِ� ْ>ُهَل ىَلاَعَت ِهِق\ِ'ْ-Pَِل ىَلاَعَت ِهrَEَِخ
 .يDَِّع ُغِّلrَُی اَم ِّلُك

Beviset för att sändebudens sannfärdighet (välsignelse och frid över dem) är 
nödvändig: om de inte talade sanning skulle det medföra lögner i Guds med-
delelse, eftersom Gud har bekräftat dem genom oförlikneliga mirakel som 
motsvarar att han skulle ha sagt: ”Min tjänare talar sanning i allt han förmedlar 
från mig.”  
 

 ْوَأ ٍمEََّ#ُم ِلْعِفِ� ا8ُناَخ 8َْل ْ>ُهَّنَِألَف ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ْ>ُهَل ِةَناَمَألا ِب8ُجُو ُناَهEُْب اَّمأَو
 ىَلاَعَت َهللا َّنَِأل .ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ْ>ِهِّقَح يِف ًةَعاَ� ُهوEُْ?َ%لا ِوَأ ُمEََّ#ُ%لا Sََلَقْنَال ٍهوEُْ?َم
 ِهWْDَِعِ� اiَهَو .ٍهوEُْ?َم الَو ٍمEََّ#ُ%ِ� ىَلاَعَت Eُُمْأَ\ الَو ْ>ِهِلاَعْفَأَو ْ>ِهِلا8ْقَأ يِف ْ>ِهِب ِءاَ'Pِْقِالاِ� اَنEََمَأ ْ'َق
 .ِ�ِلاjَّلا ِب8ُجُو ُناَهEُْب 8َُه

Beviset för att sändebudens pålitlighet (välsignelse och frid över dem) är nöd-
vändig: om de vore bedrägliga, på så sätt att de utför förbjudna eller ogillade 
handlingar, skulle det förbjudna eller ogillade utgöra en handling av lydnad 
till Gud, eftersom Gud har befallt oss att följa dem i deras ord och handlingar. 
Gud skulle dock aldrig befalla något förbjudet eller ogillat. Detta bevisar även 
det tredje attributet. 
 

 اَهِع8ُقُو ُةَ'َهاnَُ%َف ْ>هWَْلَع ُهُمالَسَو ِهللا ُتا8ََلَص ْ>ِهWَْلَع ِةَّ_rَnَEِلا ِضاEَْعَألا ِزا8ََج ُلWِلَد اَّمَأ
 ىَلاَعَت ِهللا َ'Dِْع اَهِرْ'َق ِةtِ1َِّل ِهPَّDَrُّلاَو اWَْنُّ'لا ِ�َع يِّلPَّ1َلِل ْوَأ ِع_PَّnْEِلِل ْوَأ ْ>ِهEِْجَأ ِ>Wِ�ْعPَِل اَّمِإ ْ>ِهِب
 .ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع اَهWِف ْ>ِهِلا8َْحَأ ِراPِrَْعاِ� ِهِئاWَِلْوَِأل ٍءاَ]َج َراَد اَهِب ىَلاَعَت ُهاَضِر ِمَ'َعَو

Beviset för att det är möjligt att sändebuden (Guds välsignelse och frid över 
dem) erfar alla slags mänskliga tillstånd: förnimmelsen av att det har skett, 
antingen för att fullkomna deras belöning eller för att stifta lagar eller för att 
tillhandahålla lindring från denna värld och för att göra människor medvetna 
om att denna värld är obetydlig inför Gud och att Gud inte nöjer sig med den 
som plats för att belöna sina förtrogna vänner med tanke på sändebudens till-
stånd däri.  
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 .ِهللا ُل8ُسَر ٌ'َّ%َ#ُم ُهللا َّالِإ َهلِإ ال ُل8َْق اَهِّلُ` ِ'ِئاَقَعلا ِهiَِه َيِناَعَم ُعَ%Qَْ_َو

Betydelsen av alla dessa trossatser sammanfattas i orden: ”Det finns ingen gud 
utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud.”  
 

 َهلِإ ال ىDَْعَ%َف .ِهWَْلِإ ُهاَ'َع اَم ِّلُ` ُراَقPِْفاَو ُها8َِس اَم ِّلُ` ْ�َع ِهلِإلا ُءاDَْغPِْسا ِةWَِّه8ُلُألا ىDَْعَم ذِإ
 .ىَلاَعَت ُهللا َّالِإ ُهاَ'َع اَم ُّلُ` ِهWَْلِإ اEًِقPَْفُمَو ُها8َِس اَم ِّلُ` ْ�َع اDِWًْغ1ْPَُم َال ُهللا َّالِإ

Betydelsen av gudomlighet är nämligen att Gud är fullkomligt oberoende av 
allt annat än honom och att allt annat är beroende av honom. Betydelsen av 
”det finns ingen gud utom Gud” är att det inte finns någon som är fullkomligt 
oberoende av allt annat, av vilken allt annat beror, utom Gud. 
 

 َءاَقrَلاَو َمَ'ِقلاَو َد8ُج8ُلا ىَلاَعَت ُهَل Sُِج8ُی 8َُهَف ُها8َِس اَم ِّلُ` ْ�َع َّ]َعَو َّلَج ُهُؤاDَْغPِْسا اَّمَأ
 ِعْ%1َّلا ُب8ُجُو lَِلَذ يِف ُلُخْ'َ_َو .zِِئاَقDَّلا ِ�َع َهُّ]PَّDَلاَو ِ�ْفDَّلاِ� َماWَِقلاَو ِثِدا8ََ#ْلِل َةَفَلاtَُ%لاَو
 ىَلِإ اًجاPَْ#ُم َناَ?ل ُتاَفِّ-لا ِهiَِه ىَلاَعَت ُهَل QِSَْت ْ>َل 8َْل ْذِإ .ِمَالَ?لاَو rَ-َEِلاَو ىَلاَعَت ُهَل
 .zَِئاَقDَّلا ُهDَْع ُعَفْ'َی ْ�َم ْوَأ ِّلَ#َ%لا ِوَأ ِثِ'ْ#ُ%لا

Guds oberoende av allt annat innebär att följande attribut är nödvändiga: ex-
istens, begynnelselöshet, beständighet, olikhet från tidsliga ting, självständig-
het och frihet från brister. Det senare inbegriper nödvändigheten av hans hö-
rande, seende och tal.  Om dessa attribut inte vore nödvändiga för honom 
skulle han vara beroende av någon som får honom att börja existera eller av 
ett substrat eller av någon som befriar honom från dessa brister. 
 

 اَم ىَلِإ ىَلاَعَت ُهُراَقPِْفا َمِ]َل َّالِ�َو ِهِماَ?ْحَأَو ِهِلاَعْفَأ يِف ِضاEَْغَألْا ِ�َع ىَلاَعَت ُهُهُّ]Dََت ُهDِْم iَُخْ�ُ_َو
 .ُها8َِس اَم ِّلُ` ْ�َع ُّيDَِغلا َّ]َعَو َّلَج 8َُهَو َفWَْ` .ُهَضEََغ ُلِّ-َ#ُ\

Därur härleds att han är fri från motiv i sina handlingar och bestämmelser, 
eftersom han annars skulle vara beroende av det som uppfyller dessa motiv. 
Hur skulle det kunna vara så när han är fullständigt oberoende av allt vid sidan 
av honom?  
 

 Sََجَو 8َْل ْذِإ .ُهُكEَْت الَو ِتاDَِ?ْ%ُ%لا َ�ِم ٍءْيَش ُلْعِف ىَلاَعَت ِهWَْلَع QِSَُ\ ال ُهَّنَأ اً�ْ\َأ ُهDِْم iَُخْ�ُ_َو
 َلَّ%َ?WَPَِل ِءْيnَّلا lَِلَذ ىَلِإ اEًَقPِْفُم َّ]َعَو َّلَج َناَ?َل ًالjََم ِباjَّ8َلاَ` ًالْقَع اَهDِْم ٌءْيَش ىَلاَعَت ِهWَْلَع
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 ِّلُ` ْ�َع ُّيDَِغْلا َّ]َعَو َّلَج 8َُهَو َفWَْ` .ُهَل ٌلاَ%َ` 8َُه اَم َّالإ ىَلاَعَت ِهِّقَح يِف QِSَُ\ ال ْذِإ .ِهِ�
 .ُها8َِس اَم

Därur härleds även att det inte är nödvändigt för honom att vare sig göra eller 
avstå från att göra sådant som är möjligt. Om det vore rationellt nödvändigt 
för honom att utföra en viss handling, såsom att belöna någon, skulle han vara 
beroende av denna handling för att vara fullkomlig. Inget är nämligen nöd-
vändigt för honom annat än sådant som utgör hans fullkomlighet. Hur skulle 
det kunna vara så [att vissa handlingar är nödvändiga för honom] när han är 
fullständigt oberoende av allt vid sidan av honom?  
 

 ِةَداَرِإلاَو ِةَرْ'ُقلا َم8ُ%ُعَو َةاWََ#لا ىَلاَعَت ُهَل Sُِج8ُی 8َُهَف َّ]َعَو َّلَج ِهWَْلِإ ُهاَ'َع اَم ِّلُ` ُراَقPِْفا اَّمَأَو
 EُِقPَْفَ\ الَف ِثِدا8ََ#لا َ�ِم اWْ�ًَش ىَلاَعَت َ'ِج8ُی ْنَأ َ�َ?ْمَأ اَ%َل اَهDِْم ٌءْيَش ىَفPَْنا 8َِل ْذِإ .ِ>ْلِعلاَو
 .ُها8َِس اَم ُّلُ` ِهWَْلِإ EُِقPَْفَ\ iِxَّلا 8َُهَو َفWَْ` .ٌءْيَش َّ]َعَو َّلَج ِهWَْلِإ

Att allt annat är beroende av honom innebär att liv och allomfattande makt, 
vilja och vetande är nödvändigt för honom. Om han saknade något av dessa 
attribut skulle han inte ha kunnat skapa de tidsliga tingen och då skulle inget 
ha varit beroende av honom. Hur skulle det kunna vara så när allt annat är 
beroende av honom? 
 

 ِموُ]ُلِل ٌءْيَش ِهWَْلِإ EََقPَْفا اَ%َل ِهWَّPِِه8ُلُأ يِف ٍناَث ُهَعَم َنا` 8َْل ْذِإ َةWَِّناَ'ْح8َلا ىَلاَعَت ُهَل Sُِج8ُ_َو
 .ُها8َِس اَم ُّلُ` ِهWَْلِإ EُِقPَْفَ\ iِxَّلا 8َُهَو َفWDَ�ِiٍ. `َWِْح اَ%ِهِ]Qَْع

Det innebär även att hans enhet är nödvändig. Om det fanns någon som delade 
hans gudomlighet skulle inget vara beroende av honom, eftersom båda i så-
dana fall skulle vara oförmögna. Hur skulle det kunna vara så när allt annat är 
beroende av honom? 
 

 ُءْيnَّلا lَِلَذ َناَ?َل اً%\ِ'َق ُهDِْم ٌءْيَش َناَ` 8َْل ْذِإ .ِهEِْسَأِ� ِ>َلاَعلا ُثوُ'ُح اً�ْ\َأ ُهDْم iَُخْ�ُ_َو
 .ُها8َِس اَم ُّلُ` ِهWَْلِإ EَِقPَْفَ\ ْنَأ iِx \َQِSَُّلا الَعَو َّلَج 8َُهَو َفWَْ` .ىَلاَعَت ُهDَْع اDِWًْغ1ْPَُم

Därur härleds även att världen i sin helhet har en början. Om något i världen 
vore evigt skulle det vara oberoende av Gud. Hur skulle det kunna vara så när 
det är nödvändigt att allt vid sidan av honom är beroende av honom? 
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 lَِلَذ َيDِْغ1ْPََ\ ْنَأ َمِ]َل َّالِ�َو اَم Eٍَثَأ يِف ِتاDَِئاَ?لا َ�ِم ٍءْيnَِل WEَِثْأَت ال ُهَّنَأ اً�ْ\َأ ُهDِْم iَُخْ�ُ_َو
 ىَلَعَو اًم8ُ%ُع ُها8َِس اَم ُّلُ` ِهWَْلِإ EُِقPَْفَ\ iِxَّلا ىَلاَعَت 8َُهَو َفWَْ` .َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْم ْ�َع Eَُثَألا
 .ٍلاَح ِّلُك

Därur härleds även att inget existerande ting har kausal förmåga att åstad-
komma en verkan. Om så vore fallet skulle dess verkan vara oberoende av vår 
Herre. Hur skulle det kunna vara så när allt vid sidan av honom är beroende 
av honom i alla avseenden och situationer? 
 

 ُهللا اَهَلَعَج ٍة8َُّقِ� اEًِّثَ�ُم ُهَتْرَّ'َق ْنِإ اَّمَأَو .ِهِعEُ �ِ�َrِّْثَ�ُی ِتاDَِئاَ?لا َ�ِم اWْ�ًَش َّنَأ َتْرَّ'َق ْنِإ اiََه
 َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْم WDَ�ِiٍِح WEُِ-َ\ ُهَّنَِأل اً�ْ\َأ ٌلاَ#ُم lَِلiََف ِةَلَهQَْلا َ�ِم jِWEٌَ` ُهُ%ُعْ]َی اَ%َ` ِهWِف
 ِب8ُجُو ْ�ِم ُلrَْق َ}ْفEََع اَ%ِل ٌلِ�اَ� lَِلَذَو .ٍةَ�ِساَو ىَلِإ ِلاَعْفَألا ِ�ْعَ� ِداQَ\ِإ يِف اEًِقPَْفُم
 .ُها8َِس اَم ِّلُ` ْ�َع َّ]َعَو َّلَج ِهِئاDَْغPِْسا

Detta gäller om du antar att ett visst ting har en kausal förmåga genom sin 
natur. Om du antar att tinget har en kausal förmåga genom en kraft som Gud 
har ingivit det, så som många okunniga hävdar, så är även det omöjligt, ef-
tersom vår Herre i sådana fall skulle behöva en mellanhand för att åstad-
komma vissa handlingar. Det är dock falskt med tanke på det som du redan 
vet om Guds nödvändiga oberoende av allt annat än honom. 
 

 ِفَّلَ?ُ%لا ىَلَع QِSَُ\ يPَِّلا ِةَثالjَّلا ِما1َْقَألِل ُهللا َّالِإ َهلِإ ال ِل8َْق ُ�ُّ%َ�َت اiََهِب lََل َناَ� ْ'َقَف
 .ُزQُ8َ\ اَمَو ُل1ْPَ#ِWَ\ اَمَو ىَلاَعَت ِهِّقَح يِف QِSَُ\ اَم َيِهَو .َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْم gَِّح يِف اَهPَُفEِْعَم

Därmed står det klart för dig att orden ”det finns ingen gud utom Gud” inbe-
griper alla tre kategorier som varje moraliskt ansvarig person måste ha kun-
skap om beträffande vår Herre: det som är nödvändigt, det som är omöjligt 
och det som är möjligt.  
 

 ِءاrِWَْنَألا Eِِئا1َِ� ُناَ%\ِإلا ِهWِف ُلُخْ'Wََف َ>َّلَسَو ِهWَْلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُل8ُسَر ٌ'َّ%َ#ُم اDَُل8َْق اَّمَأَو
 ُةالَّ-لا ِهWَْلَع ُهَّنَِأل Eِِخآلا ِمWَ8ْلاَو ِةَّ_ِواَ%1َّلا PُSُِ?لاَو ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ِةَ?ِئالَ%لاَو
  .lَِلَذ ِعWِ%َج gِیِ'ْ-Pَِب َءاَج ُمال1َّلاَو

Våra ord ”Muhammed är Guds sändebud” (må Gud välsigna honom och 
skänka honom frid) inbegriper tron på de andra profeterna och änglarna 
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(välsignelse och frid över dem) samt de uppenbarade skrifterna och den yt-
tersta dagen, eftersom han (välsignelse och frid över honom) bekräftade allt 
detta. 
 

 ْ>َل َّالِ�َو ْ>ِهWَْلَع ِبiَِ?لا ُةَلاَ#Pِْساَو ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ِلُسEُّلا ِقْ'ِص ُب8ُجُو ُهDِْم iَُخْ�ُ_َو
 ْ>ُهَّنَِأل اَهِّلُ` ِتاWَِّهDَْ%لا ِلْعِف ُةَلاَ#Pِْساَو .َّ]َعَو َّلَج ِتاWَِّفtَلاِ� ِ>ِلاَعلا اَنال8َْ%ِل َءاDََمُأ ًالُسُر ا8ُن8ُ?َ\
 َن8ُ?َ\ َّالَأ ُمَ]ْلWََف ْ>ِهِت8ُ�ُسَو ْ>ِهِلاَعْفأَو ْ>ِهِلا8َْقَأِ� gَْلtَلا ا8ُ%ِّلَعWُِل ا8ُلِسْرُأ ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع
 ىَلَع ْ>ُهDَِمَأَو gِْلtَلا ِعWِ%َج ىَلَع ْ>ُهَراPَْخا iِxَّلا َّ]َعَو َّلَج اَنال8َْم Eِْمَِأل ٌةَفَلاtَُم اَهِعWِ%َج يِف
 .ِهWِْحَو Eِِّس

Därur härleds även att sändebuden (välsignelse och frid över dem) nödvän-
digtvis är sannfärdiga och att de omöjligen kan vara lögnaktiga. Annars skulle 
de inte vara förtrogna sändebud, utsända av vår Herre, han som vet allt som är 
dolt. Därur härleds även att det är omöjligt att de skulle utföra några slags 
förbjudna handlingar. De (välsignelse och frid över dem) har nämligen sänts 
för att lära de skapade varelserna genom sina ord, handlingar och tiganden. 
Det innebär att inga av deras handlingar strider mot det som vår Herre har 
befallt, han som valde ut dem bland alla skapade varelser och anförtrodde dem 
uppenbarelsens hemlighet. 
 

 8ُِّلُعَو ْ>ِهPَِلاَسِر يِف ُحَ'ْقَ\ ال َكاَذ ْذِإ ْ>ِهWَْلَع ِةَّ_rَnَEِلا ِضاEَْعَألا ُزا8ََج اً�ْ\َأ ُهDِْم iَُخْ�ُ_َو
 .اَهWِف ُ'_ِ]َی اَّ%ِم َكاَذ ْلَب ىَلاَعَت ِهللا َ'Dِْع ْ>ِهPَِلِ]Dَْم

Därur härleds även möjligheten att de erfar alla slags mänskliga tillstånd ef-
tersom det inte skadar, utan snarare stärker, deras sändebudskap och deras 
höga ställning hos Gud.  
 

 ِفَّلَ?ُ%لا ىَلَع QِSَُ\ اَم ِعQَ%ِWِل اَهِفوEُُح ِةَّلِق َعَم ِةَداَهnَّلا ِيPََ%ِلَ` ُ�ُّ%َ�َت lََل َحَ�َّتا ِ'َقَف
  .ُمال1َّلاَو ُةالَّ-لا ُ>ِهWَْلَع ِهِلُسُر gَِّح يِفَو ىَلاَعَت ِهِّقَح يِف ِناَ%\ِإلا ِ'ِئاَقَع ْ�ِم ُهPَُفEِْعَم

Därmed står det klart för dig att trosbekännelsens två led, trots deras få ord, 
inbegriper alla de trossatser som varje moraliskt ansvarig person måste ha 
kunskap om beträffande Gud och hans sändebud (välsignelse och frid över 
dem).  
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 Sِْلَقلا يِف اَم ىَلَع ًةَ%َجEَْت ُعnَّEْلا اَهَلَعَج ُهاَنEَْ`ذ اَم ىَلَع اَهِلاَ%Pِْشا َعَم اَهِراَ-Pِْخِال اَهَّلَعَلَو
 .اَهِب َّالِإ َمَالْسِإلا ٍ'َحَأ ْ�ِم ْلrَْقَ\ ْ>َلَو ِناَ%\ِإلا َ�ِم

Det är måhända med anledning av trosbekännelsens koncisa form, vilken sam-
tidigt inbegriper allt det ovan nämnda, som den uppenbarade lagen har gjort 
den till ett verbalt tecken på hjärtats tro och likaså krävt att man uttalar den för 
att ens inträde i islam ska godtas. 
 

 ىPََّح ِناَ%\ِإلا ِ'ِئاَقَع ْ�ِم ِهWَْلَع ْتPَ8َْحا اَ%ِل ا1ْPَ#ْ�ِEًُم اَهEِْ`ِذ ْ�ِم jِEَْ?ُ\ ْنَأ ِلِقاَعلا ىَلَعَف
 ىَلاَعَت ُهللا َءاَش ْنِإ SِِئاQََعلاَو ِراEَْسَألا َ�ِم اَهَل ¢Eََی ُهَّنِإَف .ِهِمَدَو ِهِ%ْ#َلِب اَهاDَْعَم َعَم َجِ]Pَْ%َت
  .Eٍْ-َح َ}ْ#َت ُلُخْ'َی ال اَم

Därför åligger det varje förnuftig person att ständigt upprepa trosbekännelsen, 
medveten om alla de trossatser som den inbegriper, tills betydelserna blir en 
del av hans kött och blod. Därigenom kommer personen, om Gud vill, att be-
vittna några av dess oräkneliga hemligheter och under. 
 

 َ'Dِْع اrَّPَDَِحأَو اDََلَعQَْ\ ْنَأ ُهَناَ#rُْس ُهُلَأ1َْن .ُها8َِس َدrُ8ْعم الَو ُهWْEَُغ َّبَر ال WgُِفPَّ8ْلا ىَلاَعَت ِ*اِ�َو
 .اَهِب W�َِ%ِلاَع ِةَداَهnَّلا ِيPََ%ِلَ�ِ� W�َِقِ�اَن ِت8َْ%لا

All framgång kommer från Gud. Det finns ingen annan herre än han och ingen 
att tillbe utom honom. Vi ber honom att låta oss och de vi älskar uttala trosbe-
kännelsen, fullt medvetna om dess betydelser, när döden närmar sig.  
 

 .َن8ُلِفاَغلا ِهEِْ`ِذ ْ�َع َلَفَغَو َنوEُِكاiَّلا ُهEََكَذ اَم َدَ'َع ٍ'َّ%َ#ُم اَنال8َمَو اَنِ'Wَِّس ىَلَع ُهللا ىَّلَصَو
 .ِ�یِّ'لا ِم8َْی ىَلِإ ٍنا1َْحِإِ� ْ>ُهَل �Wِعِ�اPَّلا ِ�َعَو W�َِعَ%ْجَأ ِهللا ِل8ُسَر ِباَ#ْصَأ ْ�َع ُهللا َىِضَرَو
 .W�ِِ%َلاَعلا ِّبَر ِ* ُ'ْ%َ#لاَو .W�َِلَسEُْ%لاو ِءاrِWَْنَألا ِعWِ%َج ىَلَع ٌمَالَسَو

Må Gud välsigna vår mästare Muhammed varje gång han omnämns av de som 
minns och varje gång han inte omnämns av de som förblir försumliga. Må 
Gud vara nöjd med alla sändebudets följeslagare och likaså med de rättsinniga 
som följer i deras spår fram till domedagen. Frid över samtliga profeter och 
sändebud. Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre. 
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English summary 

This thesis explores how Islamic theology can be studied critically and con-
structively within the discipline of systematic theology at European universi-
ties, where Christian theology has long been studied in similar ways. It does 
so by focusing on the specific question of the contemporary relevance of the-
ological commentarial literature – that is, commentaries on authoritative the-
ological texts – exemplified by the manuals and commentaries of the North 
African Ashʿarī theologian Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī (d. 895/1490). The 
thesis draws on Alasdair MacIntyre’s theory of tradition-constituted rational-
ity and his understanding of traditions as historically extended arguments in 
which certain fundamental agreements are defined and redefined in terms of 
both internal and external conflicts. MacIntyre’s theory contributes both to 
analysing commentarial literature, which arguably exemplifies it more than 
any other format, and to understanding the study of Islamic theology as taking 
place within different, albeit overlapping, traditions.  

Throughout the so-called postclassical period (c. 650/1250 to 1300/1900), 
commentaries on earlier texts dominated the literary output of Muslim theo-
logians. Scholars have debated whether these commentaries were repetitive 
and unoriginal, symptomatic of stagnant traditionalism, or whether they often 
made profound contributions to ongoing theological conversations. This thesis 
extends these debates by exploring the potential significance of the commen-
tarial format for constructive Islamic theology today. It argues that commen-
taries may still contribute to dialogue between past and present theologians, 
but that this would require a considerable renewal of their usual forms and 
functions as well as a greater hermeneutic awareness of theology as an ongo-
ing interpretative process taking place within particular traditions. This argu-
ment, presented in the first part of the thesis, is substantiated by the second 
part that provides a new commentary on one of the most commented-upon 
Islamic theological texts ever: al-Sanūsī’s al-ʿAqīdat al-ṣughrā. 

The two parts of the thesis consist of three chapters each. The first part 
(Chs. 1–3) outlines MacIntyre’s concept of traditions in relation to Islamic 
theology, examines Islamic commentarial practices until today and introduces 
al-Sanūsī’s manuals and commentaries. The second part (Chs. 4–6) consists 
of a threefold commentary on al-Sanūsī’s most famous manual, al-ʿAqīdat al-
ṣughrā, focusing on a passage at the beginning of the text that touches upon 
meta-ethics, natural theology and prophetology: 
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It is obligatory, on the basis of revelation, upon every morally responsible per-
son to know what is necessary concerning our Lord as well as what is impos-
sible and possible. It is also obligatory for such a person to know these things 
concerning the messengers, blessings and peace be upon them.  

Each of these chapters (Chs. 4–6) contains its own theological inquiries and 
arguments, critically engaging the Ashʿarī tradition to which al-Sanūsī be-
longed. Taken together they provide a case for the enduring relevance of com-
mentaries and an example of how the format may be renewed today. More-
over, the thesis as a whole contributes to the ongoing discussion about critical 
and constructive approaches to Islamic theology – within systematic theology 
and philosophy of religion – going beyond the exclusively historical approach 
that still dominates contemporary Islamic studies. 

Chapter 1 discusses the study of Islamic theology in academic contexts on 
the basis of MacIntyre’s theory of traditions. The first section (1.1) introduces 
the emerging academic field of constructive Islamic theology and clarifies that 
it is not limited to particular theological traditions or positions, such as those 
labelled ”modernism” and ”traditionalism”, but that it is instead characterised 
by a general critical and constructive approach that may proceed from differ-
ent theological and philosophical traditions. The second section (1.2) outlines 
MacIntyre’s theory and the third section (1.3) argues for its relevance to Is-
lamic theology: it contributes not only to understanding the development of 
Islamic theology within different traditions and subtraditions, but also to un-
derstanding one’s own participation in these traditions and their historically 
extended conversations. It is, moreover, argued that MacIntyre’s theory pro-
vides a useful framework for thinking about theological renewal. The fourth 
section (1.4) explores how MacIntyre’s theory, including its view of tradition 
as an ongoing process, can contribute to the debates among Muslim theolo-
gians about kalām jadīd or ”renewed theology” – focusing on theology in Eu-
ropean minority contexts in particular.  

Chapter 2 examines Islamic commentarial practices until today and dis-
cusses their contemporary relevance for Islamic theology. The first section 
(2.1) compares postclassical Sunni theology to neo-scholastic Catholic theol-
ogy and their respective attempts at renewal since the early 20th century. The 
purpose of this comparison is to highlight some of the challenges that Sunni 
theology confronts today and to use it as a background for subsequent discus-
sions about theological renewal. The second section (2.2) provides an over-
view of the development of commentarial literature and reviews the contem-
porary debates, among theologians as well as historians, about the postclassi-
cal period and its commentaries. The third section (2.3) discusses the purposes 
and functions of commentaries during the postclassical period in order to pre-
pare for the fourth and final section (2.4), which evaluates the relevance of 
commentaries for contemporary Islamic theology. It is argued that, if com-
mentaries are to remain relevant, there is a need for considerable renewal of 
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their usual forms and functions as well as an awareness of theology as an in-
terpretative process taking place within traditions in the MacIntyrean sense. 

Chapter 3 introduces al-Sanūsī’s theological works with a focus on his syn-
thesis between theology and Sufism – more specifically between Ashʿarī 
kalām and Junaydī taṣawwuf – which is important both for understanding his 
theology and for constructively engaging with it. The chapter begins with a 
section (3.1) on the importance of historical studies for theology that draws on 
examples from both Christian and Islamic theology. The subsequent sections 
(3.2–3.5) introduce Ashʿarism and Sufism in general terms and then discuss 
how al-Sanūsī’s particular synthesis between them is reflected in his most im-
portant theological works. The final section (3.6) reflects on al-Sanūsī’s the-
ology in relation to the previous discussions about MacIntyre’s theory of tra-
ditions and the postclassical period.  

Chapter 4 begins the commentary on al-Sanūsī’s manual, al-ʿAqīdat al-
ṣughrā, with a discussion about meta-ethical questions of moral ontology and 
epistemology on the basis of al-Sanūsī’s view that moral values, moral 
knowledge and moral responsibility originate exclusively from God’s com-
mands as expressed in prophetic revelations. The first section (4.1) provides 
an overview of Islamic meta-ethical theories while the second section (4.2) 
goes into detail about al-Sanūsī’s divine command theory. The following sec-
tion (4.3) presents objections to al-Sanūsī’s divine command theory and pro-
vides support for natural law interpretations of the Quran in line with Muʿtazilī 
and Māturīdī meta-ethics. On this basis, the fourth section (4.4) suggests pos-
sible modifications of al-Sanūsī’s divine command theory – more in line with 
Māturīdī meta-ethics in its emphasis on God’s wisdom permeating both the 
created world and the revealed commands – that would at least provide a more 
convincing interpretation of the Quran. The final section (4.5) reflects on the 
ethical function of prophethood and revelation. It is argued that their function 
is not only to convey ethical instructions, whether understood as confirming 
or establishing moral values, but also to form interpretative communities from 
within which the āyāt or signs in both creation and revelation may be theoret-
ically and practically interpreted. Historically, there is no doubt that the event 
of the Quran and the mission of the prophet Muhammad led to the formation 
of a broad interpretative community with many different, and oftentimes com-
peting, traditions and subtraditions. Theologically, it is moreover possible that 
the event of the Quran and the mission of the prophet Muhammad were meant 
to lead to the formation of such an interpretative community modelled on the 
example of the prophetic medium of the message. 

Chapter 5 deals with natural theology, more specifically al-Sanūsī’s view 
on the epistemic justification for faith and his argument for God’s existence, 
known as the kalām cosmological argument, around which he structures his 
manual. The first section (5.1) outlines al-Sanūsī’s view on epistemic justifi-
cation which in contemporary terms would be described as fundamentist and 
evidentialist. The subsequent section (5.2) discusses his argument for God’s 
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existence in relation to more recent versions of the same argument. It suggests 
that while the argument provides reasonable justification to believe in the ex-
istence of God it does not amount to a definitive demonstration leading to 
epistemic certainty, in the way that al-Sanūsī claims to be necessary for faith. 
The third section (5.3) discusses contemporary theories of epistemic justifica-
tion in relation to al-Sanūsī and proposes some modifications to his position, 
drawing on phenomenal conservatism and tradition-based perspectivalism. 
The fourth section (5.4) concludes the chapter by discussing the importance 
of revelation for al-Sanūsī’s natural theology and reflecting on the possibility 
of a specifically Quranic natural theology – or theology of nature – that takes 
the Quran as its starting point.  

Chapter 6 discusses prophetology with a focus on al-Sanūsī’s argument for 
the prophethood and messengerhood of Muhammad. The first two sections 
(6.1–6.2) introduces al-Sanūsī’s prophetology and outlines his specific argu-
ment from miracles, first and foremost the Quran, for Muhammad as God’s 
prophet and messenger. The following section (6.3) relates al-Sanūsī’s argu-
ment to contemporary historical-critical research on the Quran as a historical 
text and Muhammad as a historical person. Such research has shown that the 
Quran is not inexplicable within its historical context; in other words, it can 
be reasonably explained, as both text and event, without reference to divine 
revelation. At least this particular argument from the Quran’s being miracu-
lous does not lead to the type of epistemic certainty that al-Sanūsī claims. The 
final section (6.4) suggests an alternative intra-Abrahamic argument for Mu-
hammad’s prophethood inspired by arguments found in the works of Ibn Sīnā, 
Ibn Rushd, al-Ghazālī and Fakhr al-Dīn al-Rāzī. The argument, put simply, is 
that the general idea of prophethood – what a prophet is and what a prophet 
does – is well-known among the Abrahamic traditions, despite disagreement 
on details, and that Muhammad corresponds to this idea as much as (or per-
haps more than) any other agreed-upon prophet before him. The chapter as a 
whole illustrates how historical-critical research can contribute to theological 
reflection, in this case on the Quran and the prophet Muhammad.  

The commentary in the three final chapters differs from a typical postclas-
sical commentary, not simply because it covers only a small portion of the 
text, but also because it uses the text as a starting point for wider theological 
reflections that go beyond the basic purpose of explaining. Explaining the text 
remains important, but only as a first step towards exploring the questions that 
arise when theologians from different times and traditions meet. The commen-
tary shows how the commentarial format may facilitate such exchanges across 
times and traditions. It explores al-Sanūsī’s most popular work in conversation 
with both past and present theologians, mainly from the Islamic tradition, but 
also from other traditions, the Christian in particular. It criticises many of al-
Sanūsī’s theological positions, such as his divine command theory and his 
strong fundamentism, but at the same time suggests alternative approaches, 
based on the wider Islamic theological tradition. Altogether, the commentary 
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provides a concrete example of how the commentarial format may be renewed 
in contemporary academia – in this case within the emerging field of Islamic 
systematic theology. 
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