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˜ 11 ˜

i denna bok vill jag belysa vilken betydelse de teologiska, 
filosofiska och politiska idéströmningar som formades un-
der den islamiska mellantiden har haft för utvecklingen av 
nya idétraditioner inom muslimsk kontext under modern 
tid. Man skulle också kunna vända på frågeställningen: I 
vilken mån har de politiska och teologiska idéströmningar 
som formats under modern tid influerats av den islamiska 
mellantidens tanketraditioner? Denna fråga anknyter mer 
direkt till de diskussioner som förs i vår samtid. 

Min studie gör inte anspråk på att vara heltäckande utan 
begränsar sig till nedslag i denna mellantid. Den är inte 
heller geografiskt heltäckande då jag uppehåller mig kring 
utvecklingen i Mellanöstern och delvis i Nordafrika. Jag 
gör utblickar mot såväl sunnitiska som shiitiska tänkare 
och teologer, men då utvecklingen i det safavidiska Persien 
upptar en stor del av framställningen fokuserar jag på en rad 
framstående shiitiska teologer, filosofer och rättslärda som 
var verksamma i safavidernas rike. 

Studien täcker inte heller hela det idéhistoriska fältet; ex-
empelvis berörs inte den vetenskapshistoriska utvecklingen 
under denna period. 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   11 2016-01-11   17.48



Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   12 2016-01-11   17.48



˜ 13 ˜

Epokindelningen förtydligar  
– och vilseleder

Hänvisningar görs ofta till islams eller islamisk mel-
lantid, men varför är denna period viktig att uppmärksam-
ma? Vad menas närmare bestämt med islamisk mellantid? 
Vilken tidsperiod omfattar denna epok? 

Varje epokindelning är naturligtvis en efterhandskonstruk-
tion vars främsta syfte är att förklara den gångna historien 
på ett bättre sätt. Varje civilisation har sin epokindelning där 
vissa historiska milstolpar ses som avgörande för att man ska 
förstå historiska förlopp. Olika perioder har satt djupa spår i 
historien och anses därför värda att uppmärksamma. 

Den västerländska och europeiska civilisationen har delats 
in i ett antal epoker: antiken, medeltiden, renässansen, upp-
lysningen, romantiken, den moderna eran osv. Var och en 
av dessa epoker har sin specifika karaktär men samtidigt har 
den starka band både bakåt och framåt. De olika epokerna 
utgör länkar i en kedja av händelser och idéströmningar som 
förbinder det förgångna med det efterkommande. 

Epokindelningarna karaktäriserar de återkommande 
brytningarna med perioden och epoken innan, men de 
markerar samtidigt återkopplingar ur nya vinklar med de 
idéströmningar som har funnits tidigare. Sett ur ett idéhis-
toriskt perspektiv sker det som händer idag i ständig dialog 
med det förgångna. De olika skeendena i historien knyter 
samman det förgångna med det som utspelar sig idag. 
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Också den islamiska civilisationens historia delar man in 
i olika perioder, av liknande skäl som i västerlandet. Bland 
dessa perioder kan man nämna den första perioden av is-
lams begynnelsetid som sammanföll med den nya religio-
nens förkunnelse i början av 600-talet1 och perioden fram 
till religions stiftaren Muhammeds död på 630-talet, perio-
den mellan Muhammeds död och grundandet av den för-
sta kalifatdynastin (det umayadiska kalifatet 661–750), det 
abba sidiska kalifatets grundande fram till den stora mongol-
invasionen 1258 som ledde till det abbasidiska kalifatets sön-
derfall (750–1258) samt perioden mellan mongolinvasionen 
och inrättandet av det osmanska riket (1258–1280). 

Fram till det osmanska rikets fall 1923 uppstod ett flertal 
andra riken runt om i det som kallas den muslimska världen. 
Dit räknas det safavidiska riket i Persien och mughalriket i 
Indien. Vart och ett av dessa riken och deras öden kan in-
lemmas i epokindelningarna i den islamiska civilisationens 
historia. 

I västerlandets idéhistoria syftar begreppet medeltid på 
perioden från det västromerska rikets fall 476 e.Kr. fram 
till renässansen på 1400-talet. Det var renässanstänkarna 
som myntade begreppet medeltid eftersom renässansen sågs 
som en fortsättning på antikens antropocentriska världs-
bild. Den europeiska medeltiden uppfattades därför som 
en mellan period, en parentes, mellan två likartade epoker. 
Länge betraktades den som en period av godtycklighet, ar-
mod, mörker, vidskepelse och framför allt intellektuell och 
vetenskaplig stiltje. Perioden ansågs dominerad av kyrkans 
företrädare då tron på Gud gick före allt annat. Antikens 
storslagna idéströmningar hamnade därmed i en sorts kyrk-
lig och religiös dvala. Denna bild av medeltiden har starkt 
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ifrågasatts av tänkare och forskare som, trots kyrkans domi-
nans, snarare vill se den tiden som en dynamisk era då den 
moderna europeiska och västerländska civilisationen och 
dess samhällsbärande institutioner grundlades. 

Med islams mellantid avses den period som infaller mellan 
det abbasidiska rikets sönderfall och de muslimska ländernas 
möte med Europa under tidigmodern tid. Det abbasidiska 
kalifatets sönderfall hade börjat långt före nederlaget vid 
mongolinvasionen 1258. Redan dessförinnan fanns ett fler-
tal rivaliserande islamiska riken som sedan lång tid tillbaka 
satt stopp för ett stort och enhetligt islamiskt rike under ab-
basidernas ledning. 

Abbasidernas storhetstid tog slut någon gång efter 900- 
talet då kalifatet i Bagdad nödgades dela med sig av mak-
ten och härligheten till sina rivaler. Några av dessa (buyider 
och seljuker) red in i huvudstaden Bagdad för att påminna 
kalifen om vem som hade den verkliga makten. Bland de 
viktigaste rivalerna som byggde upp egna geografiskt sam-
manhängande riken fanns buyiderna (934-1055) i norra Per-
sien, fatimiderna (969-1171) som hade sitt centrum i Kairo 
och de av turkisktalande stammar dominerade sultanaten i 
regionen kring östra Persien, Afghanistan och Centralasien.2 

Till rivalerna ska också räknas det muslimska riket på den 
iberiska halvön, som gick under namnet al-Andalus. Riket 
grundades redan på 750-talet av den umayadiske prinsen 
Abdurahman som tagit sin tillflykt till detta område efter 
att umayaderna besegrats av abbasiderna år 750. Ytterligare 
ett antal islamiska statsbildningar inrättades på delar av den 
iberiska halvön under perioden mellan 711 och 1492. De 
hade sina centra i bland annat Cordoba, Sevilla och Alham-
bra varav det sista fanns kvar ända fram till 1492. De hade 
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stor framgång inom det materiella området genom omfat-
tande handel, jordbruk och manufaktur samt stadsbyggna-
tioner. Parallellt med detta åstadkom man stora framsteg 
inom vetenskapens, filosofins, teologins, kulturens, konstens 
och litteraturens område. 

Abbasidernas fall var med andra ord inte den islamiska 
civilisationens slut. Efter deras fall uppstod ett antal stora 
islamiska riken vilkas storhetstid sammanföll med perioden 
mellan mongolinvasionen och den moderna eran. Bland 
dessa kan nämnas det osmanska riket som sträckte sig över 
dagens Mellanöstern och Nordafrika och delar av sydöstra 
Europa. Andra muslimska riken som uppstod under denna 
period var det safavidiska riket i Persien (1501–1736) och 
mughalriket (1526–1857) i norra Indien. 

Trots att dessa rikens öden skildras på ett detaljerat sätt i 
historiska översiktsverk kan man i idéhistoriska och filosofi-
historiska kanon inte se något spår från denna period. De 
idé- respektive filosofihistoriska översiktsverken gör halt 
någon gång under europeisk högmedeltid. Detsamma gäl-
ler översikten över de teologiska diskussionerna i muslimsk 
kontext. 

Den muslimske tänkaren Ibn Rushd/Averroës (1126–1198), 
som levde samtidigt med den europeiska högmedeltiden, är 
en av de sista vilkas tankegångar behandlas på ett adekvat 
sätt. En viktig anledning till detta är att Ibn Rushd/Aver-
roës utövade stort inflytande över kristna tänkare. Polemi-
ken mellan de aristoteliskt influerade averroisterna och deras 
motståndare är en del av den livskraftiga debatt som pågick 
mellan kyrkofäderna och högmedeltidens kristna teologer. 

Till undantagen bland muslimska tänkare som levde efter 
1200-talet – men ändå får sina namn och verk omnämnda – 
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hör den nordafrikanske tänkaren Ibn Khaldun (1333–1406). 
Hans verk Prolegomena är en av historiografins och sociolo-
gins klassiker och han ses som en förgrundsfigur inom dessa 
vetenskapliga discipliner.

Trots undantagen kan man få intrycket att perioden från 
det abbasidiska rikets undergång på 1250-talet och flera år-
hundraden därefter var en period av idéhistorisk stagnation 
i den islamiska civilisationen. Epoken framställs som en 
kontrast till storhetstiden, den muslimska guldåldern från 
750-talet fram till 1200-talet. Detta är en sanning med mo-
difikation. Visserligen var det abbasidiska kalifatets fall ett 
svårt bakslag för den islamiska civilisationen och ett nack-
skott mot den islamiska idéhistorien. Att perioden därefter 
skulle ha varit en tid av intellektuell och vetenskaplig stiltje 
stämmer dock inte med verkligheten. 
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Kriser efter kalifatets fall … 

det abbasidiska rikets fall och den efterföljande poli-
tiskt oroliga perioden var en naturlig följd av de återkom-
mande stora utländska invasionerna från väster och öster 
som drabbade de islamiskt dominerade områdena. Dit hör 
korstågen som startade i slutet av 1000-talet, mongolernas 
invasion i mitten av 1200-talet och den centralasiatiske här-
föraren Timur Lenks (1336–1405) invasion som ägde rum 
ett sekel därefter. Särskilt de invasioner som kom österifrån 
innebar stora förluster i människoliv. Invasionerna och de 
efterföljande plundringarna ledde till socialt och politiskt 
kaos, ökad osäkerhet, otrygghet och sjukdomar, misär och 
fattigdom. 

Förhållandena försvårades av de stora infrastrukturella 
förlusterna som drabbade en av de stora näringarna: jord-
bruket. De utländska invasionerna ödelade konstbevatt-
ningsanläggningar som hade byggts upp i de vattenfattiga 
områdena i Mellanöstern och Centralasien, vilka var en 
viktig förutsättning för att driva jordbruk. Raserandet av 
konstbevattningsanläggningarna ledde, vid sidan av befolk-
ningsminskningen efter invasionerna, till mindre avkast-
ning i jordbruket och mindre tillgång på mat för människor. 

Men det var inte bara de utländska invasionerna som 
föranledde det abbasidiska kalifatets fall. Den gynnsam-
ma utvecklingen i den muslimska världen under perioden 
750–1200 hade redan före de stora invasionernas tid börjat 
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avta. Den algerisk-franske islamologen Muhammed Arkoun 
(1928–2010) skriver i sin bok Arabisk idéhistoria om olika 
slags växande problem som medförde att den gynnsamma 
utvecklingen i den muslimska världen bröts. Han nämner 
bland annat politiska, ekonomiska, sociala, psykologiska och 
språkliga konflikter som viktiga faktorer. 

Den politiska brytningen blev allt mer aktuell i samband 
med att det stora islamiska riket, som först styrdes från Da-
maskus och senare från Bagdad, splittrades i sinsemellan 
rivaliserande maktcentra. Situationen förvärrades till följd 
av de utländska invasionerna i form dels av korståg, dels av 
de tidigare nämnda mongoliska och centralasiatiska invasio-
nerna. Den politiska brytningen åtföljdes av en ekonomisk 
splittring då inkomsterna samlades på olika håll hos rivali-
serande maktcentra. 

Ännu en konsekvens av den politiska brytningen var den 
ökande sociala spänningen mellan olika sociala grupper och 
religiösa riktningar. Arkoun skriver om framväxten av en 
social och etnisk homogenisering och ökade sekteristiska 
spänningar mellan olika islamska riktningar i regioner som 
Bagdad, Damaskus, Kairo, Tunis och Fez, vilka tidigare ut-
märkt sig genom social och etnisk mångfald och dynamik. 
Sociala spänningar uppstod också till följd av att ortodoxin 
bredde ut sig från 1000- och 1100-talen och utmanade det 
rationalistiska tänkandet. På allt fler områden gav de skrift-
lärda uttryck för traditionalism, konservatism och ortodoxi 
på tvärs med de rationalistiska tolkningarna. 

Den psykologiska brytningen kom till uttryck genom att 
eskatologiska visioner, tron på det mirakulösa och över-
naturliga samt i en del fall även messianska föreställningar 
tog ett fast grepp om de skriftlärdas världsbilder. Denna ut-
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veckling var raka motsatsen till de tidigare så omhuldade 
kritiska och rationalistiska perspektiven, den experimentella 
forskningen och den vetenskapliga nyfikenheten. 

Ytterligare en faktor av stor betydelse för det lärda livets 
utveckling var den språkliga splittring som uppstod. Det 
arabiska språket, som tidigare fungerat som det lärda språ-
ket, fick konkurrens av persiska och senare turkiska och and-
ra språk. Effekten blev att det gemensamma lärda språket 
försvann och ersattes av lokala språk. Även om det lärda li-
vet fortsatte på sina håll försvann den tidigare dynamiken i 
det intellektuella utbytet. Utvecklingen i Europa gick under 
samma tid åt rakt motsatt håll, då latinet där kom att bli det 
lärda språket under lång tid framöver.

Utöver all denna söndring utsattes också den förnufts-
baserade muslimska idévärlden för en ny kritik från ledande 
muslimska tänkare. Den som kallats den islamiska civilisa-
tionens mörka genius, teologen al-Ghazali (1058–1111), blev 
känd för sitt frontalangrepp mot den förnuftsbaserade teo-
login och filosofin när han i slutet av 1000-talet framställde 
dessa som ogudaktiga. al-Ghazalis angrepp mot filosofin och 
den förnuftsbaserade teologin banade väg för ortodoxins och 
sufismens fortsatta utbredning. 

Det är många som kan sägas bära ansvaret för att denna 
period  i den islamiska civilisationens historia hamnat i idé-
historisk skugga. En grupp är de muslimska tänkare vilkas 
ivrande för den gyllene erans storslagenhet stått i vägen 
för utvecklingen efter det abbasidiska rikets fall. En annan 
grupp utgörs av de europeiska/västerländska tänkare som i 
enlighet med den klassiska forskningens traditioner kring 
den muslimska orienten inte heller förmått lyfta blicken ef-
ter den så kallade gyllene eran. Steget är därifrån inte långt 
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till det orientalistiska perspektivet, som framställer utveck-
lingen i muslimsk kontext – från abbasidernas fall fram till 
modern tid – som en lång period av intellektuell stiltje. 

Ytterligare en grupp som undergrävt respekten för mus-
limsk idétradition är de tänkare i muslimska länder som – i 
sina försök att hoppa på det modernistiska tåget, eller i sin 
hänförelse över att få assimileras med moderniteten – förpas-
sat allt som hör till islams idéhistoria till en förgången era för 
vilken man visar djupt förakt. 

Det är alltså föreställningarna som är problemet, inte nå-
gon kunskapsbrist om den islamiska mellantiden. Det finns 
nämligen en uppsjö av vetenskapliga artiklar, avhandlingar 
och monografier som har uppmärksammat denna period. 
Dessvärre har de lämnats utom räckhåll för en bredare läse-
krets och har framför allt inte nått läromedlen eller de idé-
historiska, filosofihistoriska och teologiska översiktsverken. 
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… men också tecken på en sällan skådad dynamik

en tillbakablick på islams idéhistoria under mellan-
tiden visar att det lärda livet – trots bakslagen, brytningarna 
och de utländska invasionerna – inte alls försjönk i någon 
slummer som man lätt kan få intrycket av. Förhållandet mel-
lan de religiösa tänkarna och filosoferna, och sättet som de 
religiösa institutionerna organiserades på, visar på en dyna-
misk utveckling och en förändringsbenägenhet riktad mot 
diverse håll. Det lärda livet fortsatte alltså – om än i en annan 
riktning – med en strid ström av inlägg i det lärda samtalet 
som kom att påverka teologin, filosofin, sufismen, konsten 
och andra områden. 

Det var också under denna period som nya politiska idé-
traditioner formades i nära anslutning till de teologiska och 
filosofiska diskussionerna. De lärda samtalen utvecklades å 
sin sida i nära relation till nya maktkonstellationer, och till 
de makthavare som dominerade politiken och den världsliga 
makten i den muslimska världen. 

I direkt anslutning till de nya politiska förhållandena ut-
vecklades sålunda nya teologiska, filosofiska och politiska 
idétraditioner. Epoken blir än viktigare då det visar sig att 
de teologiska, filosofiska och politiska idéströmningar som 
utvecklades under denna period senare fick stor betydelse för 
utvecklingen i muslimskt teologiskt och politiskt tänkande i 
modern tid. Man skulle kunna gå så långt som till att påstå 
att det var under denna period som fundamenten för många 
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av de nutida politiska föreställningarna grundlades. 
Utvecklingen under den islamiska mellantiden ägde alltså 

rum i direktkontakt med nya sociala strukturer och politiska 
konstellationer – men det saknades inte band bakåt till det 
lärda livet under islams tidiga storhetstid. I mellanperiodens 
idétraditioner hittar vi följaktligen spår av de filosofiska 
och teologiska skolorna från den muslimska civilisationens 
storhetstid. Många framstående tänkare under mellantiden 
förankrade nämligen sina tankegångar i tankefigurer från 
tidigare teologer och filosofer, samtidigt som de anpassade 
sina föreställningar till de samhällen de levde i. 

En av nymodigheterna för den islamiska mellantiden är 
utropandet av shiaislam som statsreligion i safavidernas rike 
i Persien (1501–1736). För första gången blev tolvimamitisk 
shia statsreligion i ett stort geografiskt sammanhängande 
rike. (Tidigare shiitiska riken som buyidernas rike i norra 
Persien och fatimidernas rike i Egypten hade tillhört andra 
riktningar inom shia.) Safavidernas rike omfattade delar av 
Kaukasus, östra Anatolien, Persien och större delen av da-
gens Irak och Afghanistan. Safavidernas maktövertagande 
och shiaislams nya roll gav i sin tur upphov till nya politiska 
tankemönster utan motstycke i den islamiska civilisationens 
historia. 

Inom ramen för denna kontext utvecklades nya riktningar 
inom islamisk filosofi. Illuminationsfilosofin, en filosofisk 
idéströmning starkt sammanflätad med religiösa och sufis-
ka föreställningar, är ett sådant exempel. Den kombinerade 
antikens platonska, nyplatonska och pytagoreiska föreställ-
ningar med förislamiska persiska tanketraditioner och den 
islamiska mystikens föreställningsvärld. Ytterligare en filo-
sofisk skola, hikmat-e mutaaliya, formades inom tolvimami-
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tisk shiitisk kontext under 1500-talet. Läran kom att få stor 
betydelse för de filosofiska, teologiska och politiska tanke-
traditionernas utveckling i shiitisk kontext under den isla-
miska mellantiden. Som filosofisk skola kom den att spela en 
viktig roll i formandet av nya politiska föreställningar, med 
följdverkningar i form av nya politiska idétraditioner även i 
modern tid. 
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Synen på mellantiden går isär

det var i slutet av 1920-talet som en av vår tids främsta po-
litiska idétraditioner växte fram i organiserad form: politisk 
islam. Vissa uppfattar den som ett uttryck för ett oföränder-
ligt fenomen med rötter i islams begynnelse på 600-talets 
arabiska halvö. Andra ser den som en följd av, och en reak-
tion mot, mötet med europeiskt tankegods.

Den först nämnda föreställningen ovan – om politisk islam 
som ett oföränderlighetens fenomen – utgår från ett essen-
tialistiskt perspektiv och bortser från de förändringar som 
de teologiska och filosofiska idétraditionerna har genomgått 
under islams historia. I den politiska offentliga retoriken 
är det oftast islam- och främlingsfientliga krafter som står 
bakom denna uppfattning. 

Den senare nämnda föreställningen är, som jag ser det, 
lättare att hitta stöd för i idéhistorien. Muslimska tänkares 
möten med europeiskt tankegods fick onekligen mycket stor 
och avgörande betydelse för framväxten av nya teologiska 
och även politiska tankegångar i muslimsk kontext. Här väx-
te fram en flora av nya idéströmningar som ville inkorpo-
rera konstitutionalismens och parlamentarismens föreställ-
ningar i islam med de idéströmningar som samlats under 
paraply beteckningen politisk islam. 

Utan att vilja bortse från inflytandet från europeiskt tanke-
gods eller förringa dess betydelse vill jag i denna studie un-
dersöka huruvida det är möjligt att spåra de idéströmningar 
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som träder fram under modern tid tillbaka till den islamiska 
mellan tiden eller i vissa fall ännu längre tillbaka i tiden. Denna 
idéhistoriska tillbakablick skiljer sig från det tidigare nämnda 
essentialistiska perspektivet genom att den studerar i vilken 
grad dagens politiska föreställningar har påverkats eller står i 
dialog med tankemönstren från den islamiska civilisationens 
mellantid, således inte från dess guldålder. Den springande 
punkten är huruvida det går att identifiera så kallade långa 
linjer av idéer och föreställningar som kopplar samman da-
gens teologiska, filosofiska och politiska föreställningar med 
de tidigare epokernas idéströmningar. 

Skillnaden mellan den hypotes som jag vill pröva i denna 
studie och de essentialistiska föreställningarna är att de se-
nare har oföränderligheten och det statiska perspektivet som 
en förgivettagen utgångspunkt, medan jag är intresserad av 
– och redan har hunnit antyda – bilden av mellantiden som 
en förnyelsens tid. Till skillnad från det essentialistiska per-
spektivet – som tycks utgå från att det alltsedan 600-talet 
inte skett några förändringar i de islamiska teologiska och 
politiska idékonstruktionerna – tar föreliggande studie sin 
utgångspunkt i de förändringar som utgör skillnaden mel-
lan den islamiska mellantiden och perioden dessförinnan. 
En första fråga, som redan berörts, rör följaktligen den isla-
miska mellantiden själv. Håller hypotesen att den var en tid 
som sjöd av livaktiga och omfattande intellektuella aktivite-
ter? Eller finns det, vid närmare betraktande, något stöd för 
att tiden var en period av intellektuell stiltje? 

En följdfråga rör de idéströmningar som formades under 
den islamiska mellanperioden. Vilka mönster träder fram när 
man försöker teckna en bild av de teologiska, filosofiska och 
politiska idéströmningar som tog form under denna period?
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Ytterligare en fråga rör det närmare sambandet mellan de 
idéströmningar som formades under den islamiska mellan-
tiden och de idéer och tankefigurer (s k islamismer) som för-
knippas med politisk islam. Syftet är alltså att ur ett idéhis-
toriskt perspektiv undersöka huruvida det går att spåra idéer 
som förknippas med olika former av politisk islam tillbaka 
till de idéströmningar som tog form under mellanperioden. 

Avsikten är inte att peka ut ett förbiseende av sociala, 
psyko sociala, politiska, ekonomiska och mellanstatliga fak-
torer som anses ha legat till grund för framväxten av politisk 
islam. Det handlar snarare om att lägga till ytterligare en 
aspekt som behöver tas med i förklaringen av framväxten av 
politisk islam under modern tid. 
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Uppgörelsen med kalifatet som politiskt ideal

i de föreställningar som formades kring kalifatet som 
politisk styrelseform skulle riket ledas av en kalif vars främs-
ta egenskaper var att han härstammande från profetens klan 
(Quraysh) och besatt ledarskapsförmåga, mod, djärvhet, in-
gående religiösa kunskaper, rättrådighet samt fromhet.

Långt före kalifatets fall utvecklades dock – inom ramen 
för den islamiska filosofin – nya politiska ideal om hur det 
islamska samhället skulle se ut, och om vilka som var bäst 
lämpade att styra ett idealsamhälle. Politiskt höll man då en 
tydlig distans till religionen. De muslimska filosoferna var 
visserligen troende människor och såg Gud som upp hovet 
till allt, men istället för Koranen och den religiösa tradi-
tionen sökte allt fler snarare förnuftsbaserade och logiska 
förklaringar. Symptomatiskt för dessa tänkare var att de 
även distanserade sig från den religiöst orienterade styrelse-
formen kalifatet som det optimala politiska systemet. 

Den muslimske filosofen al-Farabi (872–950) var en av de 
muslimska tänkare som tidigt gjorde upp med kalifatet som 
idé. Han såg det som en dysfunktionell styrelseform med stora 
brister, och riktade sig då främst mot kalifen och hans öns-
kade egenskaper. Att vara släkt med profeten, härstamma från 
profetens klan Quraysh, besitta mod och tapperhet, uppvisa 
pliktkänsla att försvara islam osv. kunde inte vara de främsta 
egenskaperna för den som skulle leda det muslimska samfun-
det. al-Farabi lade fram helt nya krav på den som skulle axla 
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denna uppgift. 
Förnuftet var människans främsta egenskap, det var ett 

synsätt som al-Farabi gjorde sig känd för. Han tillhörde där-
med den grupp muslimska tänkare som vid sidan av sin tro 
ville använda förnuftet som ledstjärna. Enligt al-Farabi var 
hela tillvaron, kosmos, förnuftigt inrättad. I sina politiska 
tankegångar där han tecknar bilden av ett idealsamhälle, 
Madina al-fazila, är det förnuftsspåret som framträder som 
den viktigaste komponenten. Han var i det avseendet influ-
erad av Platons idealstat. 

al-Farabi utgår från föreställningen att samhället är en 
nödvändig inrättning och att människan är en social varelse 
som verkar i ett socialt sammanhang. Människan är med 
andra ord beroende av sociala relationer. Utan hjälp av el-
ler samverkan med andra människor kan hon inte till godose 
sina behov. I al-Farabis tankevärld är hela universum en 
sammanhängande helhet där alla delar samverkar. Det goda 
samhället är på så sätt en avbild av universum vars olika de-
lar samverkar. 

Trots sina föreställningar om samverkan mellan männis-
kor framstår al-Farabis idealsamhälle som klart hierarkiskt. 
Det styrs av en filosofkung som har kännedom om helheten 
i samhället. Därmed överger filosofen det tidigare idealet om 
kalifen från profetens klan som den självskrivna ledargestal-
ten. Filosofkungen skiljer sig från övriga människor genom 
sina breda kunskaper. Det är han som kan se helheten och 
stå utanför alla särintressen som finns i samhället. al-Farabi 
vill gärna framställa filosofkungen som en lärare som lär sitt 
folk vad som är bra och inte bra för dem och för samhället. 
Det är denne lärare som har förmågan att tolka de gudom-
liga lagarna och möta alla nya situationer och behov som 
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samhället och människorna kan tänkas konfronteras med. 
Det är i samband med detta som han, trots sin stora till-

tro till kunskapen, lägger grunden för ett skillnadstänkande. 
Som vi senare ska visa bäddar detta för ett auktoritärt tänke-
sätt. al-Farabi utgår från föreställningen att det finns en stor 
skillnad mellan filosofkungen och resten av samhällsmed-
lemmarna. Visserligen ligger skillnaden i kunskapsnivån, 
men han slår fast att alla människor inte är mottagliga för 
den förnuftsbaserade kunskapen och därmed är i behov av 
en vis filosofkung som erbjuder dem en fast handledning.3 

Filosofkungen framstår snarare som en skicklig läkare 
som ordinerar medicin för de sjuka.4 Det är han som avgör 
vad som är bäst för såväl individen som samhället. al-Farabi 
målar bilden av filosofkungen som den som står över alla 
andra. Likt läkaren har filosofkungen förmågan att bedöma 
hur en kroppsdel (en del av samhället) som har drabbats av 
en sjukdom ska botas i förhållande till kroppen i helhet. Fi-
losofkungen bemöter problemen i samhället genom att ställa 
dem i relation till hela samhällets behov. På samma sätt som 
en kroppsdel kan behöva avlägsnas för att inte bli till nackdel 
för intilliggande kroppsorgan eller kroppen i dess helhet kan 
en filosofkung behandla samhällsproblemen. Han ser till att 
avlägsna de samhällsproblem som hotar hela samhället.5 

Genom sina ingående kunskaper behöver filosofkungen 
inte hjälp eller råd från någon annan människa. Han har en 
extraordinär förmåga att ta till sig nya kunskaper och an-
vända dessa för att vägleda andra. Filosofkungen kan följ-
aktligen förmå/tvinga andra att följa hans råd för att uppnå 
lycka.6 

Genom sin stora tilltro till kunskapen och filosofkung-
ens förmåga att på egen hand råda bot på alla problem som 
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samhället brottas med lägger al-Farabi sålunda grunden för 
ett auktoritärt tänkesätt. Filosofkungen är den enda perso-
nen i samhällets topp som kan avgöra vad som är bra eller 
dåligt, normalt eller onormalt och vad som är passande och 
opassande. Samhällets öde läggs därmed i händerna på en 
allsmäktig och enväldig filosofkung vars kunskaper, insikter 
och handlingskraft för samhället närmare det idealsamhälle 
som al-Farabi målar fram, Madina al-fazila. 

I al-Farabis tankevärld är förhållandet mellan filosof-
kungen och övriga samhällsmedlemmar med nödvändighet 
ojämlikt. Det asymmetriska maktförhållandet utgör grun-
den för en auktoritär styrelseform. 

al-Farabis bevekelsegrund var visserligen att göra någon-
ting åt att samhällets öde i hans samtid – som han såg det 
– låg i händerna på okunniga och inkompetenta makthavare. 
Enligt al-Farabi kunde dock inte vem som helst bli filosof-
kung. Han ansåg det inte omöjligt att förvärva de egenskaper 
som krävdes för att uppnå positionen som filosofkung, men 
han underströk att de som hade de naturliga och inneboende 
egenskaperna hade bäst möjlighet att lyckas.7
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Kungar som Guds verktyg

det ojämlika ocH asymmetriska maktförhållandet mel-
lan undersåtarna och dem som styr över samhället återkom 
hos en annan mycket framstående muslimsk filosof, Ibn 
Sina/Avicenna (980–1037). 

Han är väl medveten om denna ojämlikhet och gör en stor 
poäng av den. I hans tankevärld är åtskillnaden mellan män-
niskor i fråga om kunskapsnivå och förstånd samt deras olika 
sociala status någonting helt naturligt, eftersom människor 
är så olika. I denna åtskillnad ligger också nyckeln till män-
niskans överlevnad, skriver han. Gud har visat människorna 
sin ynnest och barmhärtighet när han skapade dem ojäm-
lika. 

Att Ibn Sina försvarar det ojämlika tillståndet i tillvaron 
följer av hans övertygelse om att det är Gud som har skapat 
världen i den gestalt den är. Gud har velat att det ska se ut på 
detta vis, samtidigt som allt kunde ha sett ut på ett helt annat 
sätt om Gud så hade önskat. 

Med utgångspunkt från detta kommer Ibn Sina fram till 
att jämlikhet skulle leda till fördärv och förintelse. Om alla 
vore som kungar eller vanliga människor skulle de förgöra 
varandra. Om alla hade lika stor förmögenhet skulle ingen 
vilja tjäna någon annan och om alla var lika fattiga skulle alla 
gå mot avgrunden. Avundsjuka och missunnsamhet ligger i 
människans väsen, skriver han. Olika förmågor, disparata 
egenskaper och skillnader i inkomster och rikedomar leder 
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till att människor får en anledning att anstränga sig och det 
leder i sin tur till att hela människosläktet lever vidare.8 

Ibn Sina utgår i likhet med al-Farabi från föreställningen 
att människor måste samarbeta med varandra för att kunna 
överleva. Även han betraktar människan som en social var-
else som inte klarar sig utan samarbete och arbetsdelning. 
Han beskriver denna arbetsfördelning som en förutsättning 
för att människor ska kunna skapa sig ett gott liv – som en 
viktig grund för mänsklig civilisation.9

Han är dock tydlig med att understryka att människor 
drivs av diverse och inte så sällan motstridiga intressen och 
åsikter. Han understryker att människor har en tendens att 
vilja värna om sina egna intressen. Av detta skäl måste sam-
hället styras av lagar och förordningar som står över mot-
stridiga särintressen.10

Det går inte att lämna människorna åt sitt öde med deras 
brokiga åsikter, skriver Ibn Sina. Var och en ser värnandet av 
sina egna intressen som rättvisan själv och allt som går emot 
det som orättvisa. Människor behöver lagstiftare och perso-
ner som tillämpar lagarna och upprätthåller rättvisan.11 

Även Ibn Sina distanserar sig från kalifatet som den givna 
modellen för styret av samhället. Han är i likhet med al-
Farabi påverkad av den platonska synen på det goda samhäl-
let. Men istället för om filosofkungen talar Ibn Sina allmänt 
om kungar som de bästa i vilkas händer Gud har överlämnat 
styret av riket. Han räknar upp olika sociala grupper och 
kategorier av människor och yrkesgrupper som finns i ett 
samhälle och kommer fram till att, med undantag för det 
översta toppskiktet, är det oftast så att varje grupp står över 
den ena gruppen och under den andra. Placeringen i de olika 
kategorierna härrör från de förutsättningar som Gud har 
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lagt i varje människas väsen.12 Överst på denna hierarkiska 
skala finns kungen som av Gud har fått uppdraget att styra 
över människor. 

Ibn Sina skiljer sig från sin föregångare al-Farabi genom 
att han vill skapa kontinuitet i styrandet av samhället. Kon-
tinuiteten kan man åstadkomma genom tillämpningen av 
den gudomliga lagen, det vill säga den islamiska lagen. I sitt 
platonskt inspirerade politiska ideal, som ger kungamakten 
stort handlingsutrymme, tar han visserligen sin utgångs-
punkt i att det är med hjälp av kunskap som man bäst ska 
styra samhället. Men till skillnad från sin föregångare och 
den platonska traditionen vill han se kunskapen hämtad inte 
från en mänsklig utan från en gudomlig källa. I det avse-
endet följer han ett logiskt resonemang som går ut på att 
eftersom det är Gud som är den första orsaken till hela ska-
pelsen, däribland människan, är Gud synnerligen väl insatt i 
människans brister. Gud är således bäst lämpad att stifta la-
gar som kan sättas in för att bekämpa människans tillkorta-
kommanden och den ondska som människans egoism kan 
leda till. 

Ibn Sina talar om en gudomlig kunskap som står över alla 
särintressen, en objektiv kunskap som står över allt. Denna 
värnar om mänsklighetens bästa och är tillika grunden för 
allt gott.13 Den står för kontinuitet och långsiktighet och är 
därför bättre lämpad för styrandet av riket än de mänskliga 
påfund som kan vara både impulsiva och kortsiktiga. 

Det är från denna källa, den gudomliga lagen, som kungen 
ska hämta sina insikter om vilka åtgärder som han ska vid-
ta i styrandet av riket. Men Ibn Sina konstaterar samtidigt 
att kungar i största allmänhet inte har någon större insyn i 
den gudomliga lagen. I det avseendet framstår Ibn Sina som 
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motsägelsefull: han skriver å ena sidan att kungar är bäst 
lämpade att styra riket men å andra sidan att de som fått 
makten hamnat i sin position av helt andra skäl än för att 
följa den gudomliga lagen. 

Ibn Sina vill dock inte rubba denna ordning eftersom han 
inser att det skulle störta samhället i kaos och oordning. Som 
en lösning på detta problem öppnar han för möjligheten att 
teologer och rättslärda ska bli kungamaktens viktigaste länk 
till den gudomliga lagen. Genom att rådgöra och lyssna på 
dessa experter kan kungen se till att den gudomliga lagen 
tillämpas i samhället på bästa sätt. 
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Kampen mot ondskan,  
en väg mot önskad rättvisa och stabilitet

kungens främsta uppgift är att skapa ordning i sam-
hället genom att upprätthålla den gudomliga lagen, skriver 
Ibn Sina. Det allra viktigaste är att få var och en i samhället 
att känna till sin uppgift och sin plats i samhället. Ingen ska 
hållas ovetande därom. 

Den som bryter mot ordningen och sätter sig emot härs-
karmakten och dess successionsordning måste bekämpas av 
alla. Efter tron på profeten är det ingenting annat som för en 
människa närmare Gud än att motarbeta den som motsätter 
sig maktordningen i samhället, skriver Ibn Sina.14

Ibn Sina tar sin utgångspunkt i att ondskan kan skapa 
problem i det mänskliga samfundet. Han talar om natur-
lig, etisk och metafysisk ondska. Roten till ondskan, som 
är ett allvarligt hot mot det mänskliga samfundet och det 
goda samhället, finns att söka i människans natur, skriver 
han. Han är i det avseendet påverkad av Aristoteles syn på 
världsalltet där den sublunara delen är föränderlig. Till för-
änderligheten knyter han dels skillnaden mellan människor, 
dels ondskan, och menar att människan har en tendens att 
hemfalla åt ondska.15

Till skillnad från Platon och al-Farabi – som anser att män-
niskan med hjälp av sitt förnuft kan upprätthålla de etiska 
regler som behövs för att besegra ondskan – anser Ibn Sina 
att det är den gudomliga lagen som kan hindra mänsklig-
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heten från en säker undergång. I Ibn Sinas tankevärld är det 
bara Gud och den gudomliga lagen som förmår att slutligt 
bekämpa det onda. Människan är Guds skapelse och därför 
är det bara Gud, med kännedom om sin skapelse, som kan 
sätta stopp för människans ondska. Ibn Sina talar om den 
gudomliga kunskapen, ’inayat ilahi, som en allomfattande 
kunskap i tillvaron: Gud anses ha kännedom om allt, efter-
som allt har sin upprinnelse i Gud.16 Den gudomliga lagen 
blir en garanti för att människan inte är dömd att förgöras, 
utan kan få Guds hjälp undan den ondska som ligger i hen-
nes egen natur. 

al-Farabi är i sin teori om det goda samhället positiv i sin 
syn på kunskapens makt, liksom på att människan med hjälp 
av förnuftet kan finna metoder för att skapa det goda samhäl-
let. Men Ibn Sinas vision om det goda samhället ligger bara 
i vissa avseenden i linje med al-Farabis idétradition. I likhet 
med al-Farabi dras Ibn Sina visserligen åt det auktoritära 
tänkesättet. Men medan al-Farabi öppnar för ett filosofiskt 
auktoritärt tänkande (med mycken makt åt filosofkungen) 
vill Ibn Sina ersätta det filosofiska spåret i det politiska tän-
kandet med ett religiöst spår. Ibn Sinas teori talar till förmån 
för de religiösa auktoriteternas och teologernas intåg i den 
politiska teorin och makten.

Genom att lyfta fram den gudomliga lagen som en garant 
för kontinuitet – och synen på den religiösa lagstiftningen 
som den bäst lämpade lagen för det mänskliga samfundet – 
öppnar Ibn Sina inte bara för muslimska teologers och rätts-
lärdas inblandning i det politiska livet. En annan och kanske 
ännu mer drastisk konsekvens är att detta blir ett hårt slag 
mot det kritiska tänkandet. Diskussionerna kring hur man 
bäst ska bekämpa ondskan och oordningen, som hotar det 
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mänskliga samhället, glider in i diverse resonemang kring 
maktbevarandets problematik: Vad händer med den befint-
liga maktstrukturen? Hur undviker man att de olika särin-
tressena sliter sönder samhället? 

Det är denna utveckling som så småningom banar vä-
gen för en ny genre i det politiska tänkandets idéhistoria i 
muslimsk kontext, nämligen det realpolitiska tänkesättet. 
Kännetecknande blev att de muslimska tänkarna i allt högre 
grad anpassade sina politiska tankegångar till den rådande 
situationen. I såväl sunnitisk som shiitisk kontext kom den 
viktigaste frågan att kretsa kring maktinnehavet. Teorierna 
kom att gälla frågan om hur man bäst kunde tygla den enväl-
dige makthavarens befogenheter inom ramen för den befint-
liga politiska strukturen. Den viktigaste uppgiften blev att 
förmå den sittande makthavaren att för sin egen skull – och 
för att få behålla makten – tillämpa en rättvis politik och 
allmänt iaktta rättrådighet. Det hägrande idealet var en win-
win-situation, där både härskaren och undersåtarna skulle 
komma att uppnå ett idealsamhälle präglat av rättvisa och 
stabilitet.
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Mulla Sadra förenade de antika  
föreställningarna med islamsk mystik

en av al-farabis och Ibn Sinas arvtagare under den isla-
miska mellantiden är den shiitiske filosofen Sadr al-din Shi-
razi, känd som Mulla Sadra (1571–1640). Han var en av de 
främsta företrädarna för en ny filosofisk skola som kallades 
Hikmat muta’aliya. Dess idétradition var tätt sammanflätad 
med de religiösa och mystiska föreställningsvärldarna. 

Enligt den iranske teosofen och religionsvetaren Seyyed 
Hossein Nasr (f. 1933) var denna filosofiska skola inte främ-
mande för att laborera med sådana ting som uppenbarelse, 
som hörde hemma i den religiösa idétraditionen. Man in-
tresserade sig samtidigt för personlig inspiration, kunskap 
genom närvaro och upplevelse av den yttersta sanningen i 
tillvaron – företeelser hämtade ur den islamiska mystikens 
idévärld.17 

Mulla Sadra skiljer mellan två kunskaper, den formella 
och den intuitiva. Den första lär man sig i skolan med hjälp 
av en lärare. Denna form av kunskap är rationell och kan 
förvärvas genom studier. Den andra är sådan kunskap som 
unnas ett fåtal. Man kan bli mottaglig för denna kunskap 
genom katarsis, rening och rensning av människans inre,18 

Skolan kan närmast beskrivas som en hybrid av olika filo-
sofiska och teologiska idéströmningar. Här möter aristotelis-
ka, platonska, nyplatonska och pytagoreiska föreställningar 
och terminologi de muslimska filosoferna Ibn Sinas och Ibn 
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al-Farabis tankegångar och föreställningar. Till dessa till-
kommer föreställningar som tillskrivs den muslimske profe-
ten Muhammed och de shiitiska imamernas föreställningar 
som är av esoterisk karaktär. 

Enligt teosofen Seyyed Hossein Nasr utgår Mulla Sadra 
från uppfattningen om tre olika källor varifrån människan 
hämtar sin kunskap och kommer till insikt om sanningen. 
Dessa är förnuftet/filosofin, mystiken eller irfan (en specifik 
form av shiitisk mystik) och uppenbarelsen/religionen. Han 
vill dock inte skilja mellan dessa tre vägar till insikt, utan för 
dem samman till en sammanhängande helhet/enhet. Enligt 
Mulla Sadra ger en förening av dessa den högsta formen av 
kunskap.19 

Mulla Sadras tankegångar mötte starkt motstånd hos en 
del samtida muslimska lärda som inte godtog hans gnostiska 
tolkningar av islam. Han lyckades emellertid fortsätta sitt 
arbete tack vare det stöd som han fick av sin mäktiga fa-
milj. Hans far, Ibrahim Shirazi, tillhörde en av staden Shiraz 
mäktigaste familjer och tjänstgjorde under en period som 
vesir (högste rådgivare) hos den lokale härskaren.20 

Mulla Sadra betraktade de antika grekiska filosoferna som 
arvtagare till de israelitiska profeterna, vilkas föreställningar 
hade hamnat i dvala hos judarna och sedan upplevt en renäs-
sans hos de grekiska tänkarna för att ännu senare övertas av 
muslimska filosofer. Han skiljer mellan två idéströmningar 
i antikens Grekland, de sokratiska och pytagoreiska, vilka 
enligt Mulla Sadra så småningom ska ha löpt samman. En-
ligt honom hade de grekiska tänkarna blivit upplysta/illu-
minerade av det gudomliga ljuset (den gudomliga visheten). 
Han inkluderade de antika filosoferna och det grekiska bild-
ningsarvet, från Adam till Abraham, i den egna religiösa tra-
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ditionen som något icke främmande eller stötande. Denna 
uppfattning lät honom helt obehindrat hänvisa till grekiska 
filosofer i sina skrifter.21

Hikmat muta’aliya gick dock emot den aristoteliska em-
piriska kunskapstraditionen och dess rationella analys av 
världen utanför. I sin nya filosofiska tradition kombinerade 
Mulla Sadra de antika platonska, nyplatonska och pytago-
reiska föreställningarna med den islamiska mystikens före-
ställningsvärld och framhöll att den som ville skaffa kunskap 
och förstå omvärlden måste gå samma väg som mystikerna 
när de ville erfara världen och, som det uttrycktes, uppleva 
sanningen. 

Hit hör diverse asketiska övningar för att rena sitt inre. 
Det kan handla om att vända sig bort från världen i fyrtio 
dagar, att avstå från sådan mat (exempelvis kött) som kan 
besudla eller fördunkla människans sinnen som en slöja, och 
andra procedurer vilkas förlagor hämtades från den sufiska 
mystiktraditionen. Härigenom förbereder man sig för inspi-
ration och intuitiv erfarenhet/kännedom om tingets essens. 

Att rena sitt inre var den viktigaste förutsättningen för 
att bli mottaglig för den intuitiva kunskapen, enligt Mulla 
Sadra. Därefter skulle man kunna kombinera de grekiska  
filosofernas kunskapstradition med muslimska tänkares dito 
för att komma till insikt om islams/Koranens/profetens – det 
vill säga den uppenbarade kunskapens – innersta betydelse.22 

Karaktäristiskt för denna kunskapstradition är att den 
ger intuitionen, eller den inneboende kunskapen, företräde 
framför den empiriskt förvärvade och erfarenhetsbaserade 
kunskapen. Detta innebar en försvagning av logikens ställ-
ning. 

Logiken skulle inte användas för att granska den intuitiva  
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kunskapens föresatser, utan snarare ställas i dess tjänst. Dess 
uppgift var att leverera slutledningar på grundval av de san-
ningar som den intuitiva kunskapen tagit fram. Logiken re-
ducerades alltså till ett redskap vars uppgift var att motver-
ka felaktiga slutledningar. Den skulle således röra sig inom 
ramen för de ”sanningar” som den inspirerade kunskapen 
frambringat.
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Religionens utgångspunkt politikens slutmål

på det politiska tänkandets område skiljer sig Mulla 
Sadra inte nämnvärt från tidigare muslimska filosofer. Hans 
föreställningar ligger i linje med al-Farabis och Ibn Sinas syn 
på människan som en social varelse vilken står i beroende-
ställning till andra människor. Han ser på samhället som en 
nödvändig inrättning. Han hävdar att människor behöver 
samarbeta med varandra för att upprätthålla sociala relatio-
ner, och fördela arbetet för att kunna klara sig.23 

I likhet med tidigare filosofer framhåller han att män-
niskor i första hand har sina egna särintressen inför ögonen 
och att avsaknaden av lag och en fungerande ordningsmakt 
oundvikligen leder till att människor kränker varandras rät-
tigheter. Det mänskliga samfundet kommer då att domi-
neras av kaos, mord och otrygghet där den starkes rätt blir 
normgivande. Detta är ett tillstånd som hindrar människo-
släktet från dess viktigaste uppgift, det vill säga att tillrygga-
lägga vägen mot sanningen, mot Gud.24

Mulla Sadra söker bakgrunden till människornas fallen-
het för tyranni – och för att inte respektera varandras frihet 
och rättigheter – i det faktum att människan till skillnad 
från alla andra varelser av Gud försetts med förnuft och fri 
vilja. Dessa egenskaper hos människan gör att hon agerar 
på ett oförutsägbart sätt. Ingen kan förutspå hur människor 
kan agera vid likartade eller skilda förhållanden. 

Han framhåller att man måste ta människans fria vilja för 
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given, och acceptera att hon är en förnuftsstyrd varelse. An-
nars skulle hela tanken med att skicka gudomliga profeter ha 
varit förgäves. Att Gud har sänt profeter och religioner för 
människans vägledning beror på att Gud vill erbjuda män-
niskan ett gott alternativ som hon kan välja att följa.25 

Mulla Sadra var samtida med fem safavidiska kungar – 
Tahmasp I, Ismael II, Mohammad Khodabandeh, Abbas I 
och Safi I – och följde på nära håll utvecklingen under deras 
respektive regeringstid. Han hade inga höga tankar om de 
sittande safavidiska kungarna, utan ansåg att de misskötte 
sitt uppdrag. 

I sin diktsamling ger han en mycket dyster bild av safavi-
dernas era. Han beklagar sig över deras falskhet då de ville få 
omvärlden att tro att de följde den shiitiska lagen, medan de 
i sina palats och i sitt privatliv bröt mot de grundläggande 
religiösa normerna.26 I en annan dikt beskriver han tillstån-
det i safavidernas rike som att förnuftet och det kultiverade 
livet har mist sin ställning. Han skriver att han gråter floder 
över det miserabla tillståndet och att han brinner inombords 
över missförhållandena i sin samtid.27 

Hans idéer om den optimale härskaren som ska skapa lag 
och ordning i samhället är påfallande lika al-Farabis och Ibn 
Sinas. Till en viss del påminner hans idealbild av härskaren 
om filosofkungen hos al-Farabi. Det är en härskare som har 
en bred kunskapsbas och han använder samma metafor för 
härskaren som al-Farabi: han jämför den optimale härska-
ren med en läkare som har alla nödvändiga kunskaper som 
behövs för att bota de sjukdomar som drabbar ett samhälle. 
I hans tankevärld är ett dysfunktionellt samhälle ett sjukt 
samhälle som behöver en läkares expertkunskaper för att 
kunna bli friskt.28 
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Till skillnad från al-Farabi, som ger förnuftet och filosof-
kungen med deras breda kunskaper en central roll, följer 
Mulla Sadra i Ibn Sinas fotspår när det gäller frågan om vem 
som är bäst skickad att styra samhället. I likhet med den se-
nare anser han att de rättslärda är bäst lämpade att ta på sig 
läkarrollen. De expertkunskaper som Mulla Sadras optimale 
härskare behöver hämtas från religionen och den religiösa 
lagen. Det är utifrån detta som han anser att de shiitiska 
rättslärda, med sin förmåga att tolka de religiösa lagarna, är 
lämpliga att styra över riket. 

Efter profeten och de shiitiska imamerna och medan man 
väntar på den tolfte imamens återkomst är det sålunda, enlig 
Mulla Sadra, de rättslärda som ska ges den vägledande rollen 
inom den världsliga politikens område.29 Han framhåller i 
likhet med Ibn Sina att den gudomliga lagen är den bästa 
grunden för ett samhällsbygge. 

För att understryka de rättslärdas betydelse och den re-
ligiösa lagens relevans skriver Mulla Sadra att politik utan 
religion är som en kropp utan ande.30 Han skriver att de 
världsliga och religiösa förhållandena i samhället inte kom-
mer till sin rätta ordning förrän det finns en religiös ledare, 
en imam/en mujtahid, som människorna kan följa och få väg-
ledning av. Behovet av en sådan ledare är viktigare än mat 
och kläder, skriver Mulla Sadra.31

Detta ska ses som en kritik mot dem som vill skilja mellan 
religion och politik. En del så kallade filosofer tror att det 
inte föreligger någon skillnad mellan religion och politik, 
skriver Mulla Sadra, och tillägger att ”den gudomlige Pla-
ton” har påpekat det felaktiga i deras påstående.32 Religio-
nens utgångspunkt är politikens slutmål, menar han: det är 
religionen som skapar de förutsättningar som hindrar män-
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niskan från att störta ner i avgrunden, och från att förslavas 
under sina begär och sin vrede. 

Politiken måste således följa religionen. Förhållandet mel-
lan politikens företrädare och de religiösa företrädarna be-
skriver han som relationen mellan tjänaren/slaven, ’abd, och 
hans mästare/ägare, mawla.33

Problem uppstår när tjänaren/slaven, politikens företrä-
dare, börjar gå sina egna vägar, menar Mulla Sadra och mar-
kerar på så sätt att förnuft och religion inte är likvärdiga. 
Ytterst är detta en tydlig markering mot den filosofiska idé-
tradition som företräddes av al-Farabi. Denne gav förnuftet 
ett övertag då han ville finna ett rationellt rättesnöre i för-
hållande till religiösa föreställningar. 
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Individuell lycka introduceras  
och de rättslärda blir samhällets uttolkare

unikt för den skola som Mulla Sadra lade grunden till 
var att den öppnade dörren för sufismens/mystikens intåg i 
filosofins revir. I kontrast mot strikt rationella och förnufts-
baserade argument öppnar Mulla Sadra för föreställningar 
som individuell lycka, insmugna på samma arena där tidiga-
re tänkare mest uppehållit sig vid samhället och det kollek-
tiva samfundslivet. I Mulla Sadras tankevärld framstår den 
personliga lyckan och individens ställning i allt väsentligt 
som någonting icke avhängigt samhället eller det kollektiva 
samfundslivet. 

Det viktigaste med Mulla Sadras tänkande är att han, ge-
nom att skapa denna obalans i förhållandet mellan religion 
och politik, ger de rättslärda stort inflytande över politikens 
område. Detta eftersom religionens urkunder och regler 
måste tolkas och de enda som förmår göra detta är de rätts-
lärda. På så sätt fullbordar han den idétradition som startade 
med Ibn Sina. 

Han ser på de shiitiska rättslärda, mujtahedin, som skick-
ade för rollen som uttolkare. De har axlat det ansvar som 
profeten och de shiitiska imamerna haft: att tänka om inför 
nya situationer och utmaningar. I Koranen 16:43,”Fråga på-
minnelsens folk, om ni inte vet det”, hämtar han stöd för sin 
uppfattning. Enligt hans tolkning syftar begreppet påmin-
nelsens folk just på de rättslärda.34 
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Mulla Sadra framhåller att politikens företrädare måste 
söka vägledning hos de rättslärda. Han är dock väl med-
veten om att det inte råder någon samstämmighet mellan 
de rättslärda. I shiitisk rättstolkning saknas samstämmig-
heten, ijma’, som rättstolkningsprincip. Det kan i extrem-
fallet innebära att var och en av dessa rättstolkare kommer 
fram till varsin tolkning utifrån sin egen förståelse och över-
tygelse. Mulla Sadra gör en poäng av detta och hänvisar till 
koranversen 5:48: ”För var och en av er har Vi fastställt en 
lag och en levnadsregel.” Enligt honom ligger det i rättstolk-
ningens natur att olika uttolkare kan komma fram till olika 
slutsatser.35 

Det är intressant att han visar förståelse för en mångfald av 
tolkningar bland de rättslärda. Samtidigt är han ovillig att 
ge politikens företrädare, framför allt den rationella och filo-
sofiska idétraditionen, samma rätt till egna slutsatser och en 
mångfald av uppfattningar. Det som skiljer de två grupperna 
åt är att de rättslärda, till skillnad från politikens företrädare 
och filosoferna, utgår från gudomliga lagar. Upprinnelsen 
till deras föreställningar är följaktligen av en helt annan ka-
raktär än politikernas. De rättslärda utgår från samma käl-
lor som profeten och de shiitiska imamerna, men står inte 
på samma nivå som de. De är deras arvtagare och har som 
uppgift att fram till Domens dag vägleda människorna på 
den rätta vägen.36

I Mulla Sadras tankevärld kan förnuftet utan religionens 
ljus inte ensamt nå fram till världsalltets sanning. Detta gör 
att vi måste förlita oss på de rättslärdas tolkningar. Även om 
vi inte skulle kunna komma underfund med de religiösa san-
ningarnas alla aspekter är det de rättslärdas tolkningar som 
är vägledande.37
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Mulla Sadras stora tilltro till de rättslärda hamnar i ett 
nytt ljus när man inser vilka förhoppningar han knyter till 
dem och deras möjligheter att skapa förändring i samhäl-
let. Han skriver att den världsliga maktens (statens) främsta 
uppgift är att skapa förutsättningar för samhällsmedlem-
marnas lycka. Han talar om världslig och andlig lycka, men 
hans startpunkt är människans världsliga lycka. När han vill 
sätta ord på hur den världsliga lyckan ser ut talar han om god 
hälsa, god livskvalitet, materiell välfärd och rättslig trygg-
het. Det är först efter detta som han talar om den andliga 
lyckan. Den handlar om människans lycka när hon kan leva 
i harmoni med gudomliga lagar och följa de etiska och mo-
raliska normer som ryms i den religiösa lagen. Det är alltså 
en lycka som bygger på en kombination av god ekonomi, 
välfärd, trygghet, rättvisa (brottsbekämpning), och religio-
sitet/andlighet.38 

Det är intressant att notera att han inte sätter religiosi-
tet och andlighet i första rummet. I ett samhälle som sak-
nar ekonomisk välfärd, trygghet och rättssäkerhet kommer 
människorna inte att ägna sig åt det andliga och religiösa, 
understryker han. De kommer snarare att vara upptagna 
med att skaffa mat för dagen, skydda sig mot brottslingar 
och vara rädda om sina liv i en otrygg miljö, menar Mulla 
Sadra.39 

Trots att han ger den världsliga lyckan företräde menar 
han att denna kan bli verklighet endast om man tillämpar 
den gudomliga lagen. Han anser att det enbart är de rätts-
lärda som med hjälp av den gudomliga lagen kan skapa väl-
färden och tryggheten i samhället. Sharialagen reglerar, en-
ligt honom, alla frågor från ekonomi och brottsbekämpning 
till etiska och moraliska normer, vilket gör det möjligt för 
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härskaren att skapa ett ekonomiskt välmående och tryggt 
samhälle, skriver han.40 

Den idéströmning som Mulla Sadra grundlade ledde till 
att reducera filosofin till ett redskap för tolkningen av re-
ligiösa texter och ett redskap i teologins tjänst. Hans tän-
kande lyfte också fram de rättslärda som de enda bärarna av 
kunskap i det islamiska samhället. Dessutom tilldelar han 
som nämnts de rättslärda den dynamiska rollen som tol-
kare av ständigt nya situationer. Rollen reserveras helt för 
de rättslärda, medan politikens och den världsliga maktens 
företrädare utestängs från liknande uppgifter. De senare lik-
nas snarast vid verkställande aktörer vilkas medverkan utgår 
från en hårdare reglerad position. De verkställer politiken 
och den världsliga makten efter att ha hämtat vägledning 
från de rättslärda. 

Läran och dess uttolkning gav de rättslärda stort inflytan-
de både på det religiösa och det politiska tänkandets område. 
De rättslärda trängde inte bara undan de världsliga makt-
havarna och politikens företrädare. Också filosofin, ytterst 
det rationella och kritiska tänkandet, fick stryka på foten. 
Genom att ge religiös tolkning och ijtihad (nytolkning) ett 
ointagligt företräde försvårades det rationella och kritiska 
tänkandets möjligheter att granska såväl maktens och poli-
tikens företrädare som de rättslärdas tolkningar. Detta inne-
bar en klar tillbakagång för det kritiska tänkandet och det 
filosofiskt rationella perspektivet inom såväl politikens som 
alla andra områden. 

De rättslärdas tolkningar visade visserligen stor mång-
fald, då det var svårt att åstadkomma samstämmighet mel-
lan de olika företrädarna för den religiösa traditionen. Men 
samtidigt som det kritiska tänkandets handlingsutrymme 
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begränsades tog auktoritetstänkandet allt större plats. De 
olika religiösa ledarnas tolkningar skilde sig från varandra 
på grund av en rad olika omständigheter. Det kunde röra 
sig om allt från rena teologiska bevekelsegrunder till ekono-
miska, sociala och makt-/realpolitiska grunder. Oavsett vilka 
grunder det rörde sig om skapades en atmosfär som gav de 
religiösa ledarnas ijtihad och tolkning företräde före kritiskt 
rationellt tänkande. 

I Mulla Sadras tankegångar sammanflätas al-Farabis syn 
på filosofkungens upphöjda ställning, som den ende vars för-
nuft och rationella förmåga klarar av att leda ett samhälle, 
med Ibn Sinas syn på de rättslärda som de enda med insyn 
i den gudomliga lagen. Tillsammans lägger tankegångarna 
grunden för ett politiskt auktoritetstänkande, eftersom de 
som kan tänkas företräda och inneha den högsta politiska 
makten begränsas till ett fåtal. Auktoritetstänkandet be-
gränsas inte enbart till den politiska idétraditionen utan 
omfattar långt fler områden. Det är symptomatiskt att det 
kritiska tänkandet i takt med auktoritetstänkandets sprid-
ning trängs tillbaka. 
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Ett övergripande behov av auktoriteter

det var inte bara de muslimska filosoferna som på ett el-
ler annat sätt återkom till behovet av auktoriteter i samhäl-
let. Bland dem som anslöt sig till detta tänkesätt finner vi 
också filosofernas hårdaste kritiker. 

Ett exempel är den muslimske rättslärde och teologen och 
senare sufiern al-Ghazali. Han blev känd för den kritik han 
på en rad punkter riktade mot de muslimska filosoferna. I sin 
bok Tahafut al-falasifa (Filosofernas sammanbrott) anklagar 
han de muslimska filosoferna för att ha reducerat Gud till 
en första orsak och en förste rörare (ung. primus motor). I 
filosofernas tankegångar försvinner Gud från skapelsen på 
ett tidigt stadium, medan den bild av Gud som framträder i 
Koranen, enligt al-Ghazali, är den ständigt närvarande Gu-
den som allt i världsalltet är beroende av. 

al-Ghazali kritiserade filosoferna, inte minst Ibn Sina, för 
att teckna bilden av en abstrakt Gud skild från skeendena i 
tillvaron. al-Ghazalis Gud finns å ena sidan på det abstrakta 
planet och är å den andra involverad i sin skapelse och har 
kännedom om allt som sker på hög, låg och detaljerad nivå. 
Med avstamp i sådana anmärkningar anklagade al-Ghazali 
filosoferna för att ha sökt rasera trons grundvalar. 

Boken Tahafut al-falasifa är upplagd som en anklagelseakt 
i tjugo punkter. På sjutton av dessa anklagar han filosoferna 
för att ha gjort sig skyldiga till diverse logiska motsägelser. 
På tre punkter anklagar han dem för kätteri, eftersom deras  
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föreställningar står i strid med grundläggande föreställning-
ar i islam, såsom den om kroppslig uppståndelse efter döden. 
Kritiken gäller föreställningen om domens dag som i den 
muslimska läran går ut på att människan återuppstår både 
själsligt och kroppsligt för att ställas till svars för sina hand-
lingar under jordelivet. Ibn Sina följde här istället Aristoteles 
som menade att det bara är själen som lever vidare. 

al-Ghazali klandrade också Ibn Sina för att inte riktigt 
ha förstått innebörden av den idé som denne hade övertagit 
från Aristoteles i fråga om världens ständiga skapelse. Han 
menade att ett sådant resonemang skulle exkludera Gud, i 
egenskap av skapare, från skapelsen. 

Trots sin hårda kritik mot de muslimska filosoferna är al-
Ghazali överens med dem i synen på samhället. I likhet med 
Ibn Sina framhåller han att människan är en social varelse 
och att arbetsdelning är en förutsättning för att samhället 
ska fungera. Han håller också med Ibn Sina i fråga om män-
niskors olikheter och att de drivs av sina egna intressen. al-
Ghazali instämmer också med Ibn Sina i att människor inte 
kan lämnas åt sig själva, eftersom de riskerar att förgöra var-
andra på grund av sina olikheter och motstridiga intressen. 
För att förebygga detta problem måste det finnas en grupp 
som upprätthåller politisk auktoritet och vidmakthåller lag 
och ordning i samhället. 

Så långt är al-Ghazali överens med såväl Ibn Sina som al-
Farabi beträffande behovet av auktoriteter i samhället. Där 
upphör dock deras enighet. Medan al-Farabi talar om den 
upplyste filosofkungen och Ibn Sina vill lämna stor makt 
till de rättslärda är al-Ghazali realist och pragmatiker. Han 
anpassar sin politiska vision till den verklighet som han var 
en del av, det vill säga 1100-talets östra Persien som styrdes 
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av hårdföra och obildade seljukiska sultaner. Dessa sultaner 
levde på intet sätt upp till de krav som al-Farabi ställde på 
filosofkungen, men de var alltför mäktiga militärt för att 
låta sig styras av religiösa auktoriteter. 

al-Ghazalis politiska realism gjorde honom till en del av en 
politisk idétradition förknippad med furstespeglar (instruk-
tionsskrifter för furstar). Det var en politisk idétradition som 
värnade om auktoritetstänkandet, men dess förespråkare val-
de en originell väg för att lägga band på och tygla de enväldiga 
världsliga makthavarnas nyckfullhet och oberäknelighet: de 
lockade med politiska ideal som stabilitet och trygghet. 

När al-Ghazali i sin egen furstespegel Nasihat al-muluk 
(Råd för konungar) talar om härskarens egenskaper är det 
sålunda framför allt måttfullhet och rättrådighet som blir de 
viktigaste egenskaperna. Borta är talet om renlärighet i en-
lighet med religionens föreskrifter eller ingående kunskaper 
i rikets förvaltning. Orsaken var inte att han nedvärderade 
den sortens kunskaper; snarare misstrodde han härskarna 
om att ta dem till sig eller ens intressera sig för att försöka. 

I fråga om härskarens renlärighet går al-Ghazali så långt 
att han framhåller de personliga dygderna som något privat. 
Han utgår från att personliga dygder förvisso är av godo, 
och framhåller det som önskvärt att härskaren följer islams 
moraliska regler. Men han understryker att det inte är en 
förutsättning för en god härskare. På det privata planet kan 
härskaren således ha vilka laster som helst.

Det viktiga är att härskaren skiljer mellan sitt privatliv och 
det som hör ämbetet till. Det viktiga är då ämbetet i sig, så-
som en institution där härskarmakten och maktbevarandet 
utformas. 

Han påminner dock om att härskaren måste iaktta mått-
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fullhet när han begår omoraliska handlingar så att de inte 
skapar ett hinder för honom i hans världsliga och ämbets-
mässiga åtaganden. al-Ghazali gör på det sättet skillnad mel-
lan hur härskarna är i sitt privatliv och hur de ska uppträda 
inför allmänheten. För honom saknar deras personliga egen-
skaper i sig betydelse för deras ämbetsverksamhet. 

al-Ghazali, som var en starkt religiös människa, skriver ex-
empelvis att sultanens bundenhet vid religionens påbud och 
förbud inte har någon större betydelse, men att han som härs-
kare bör följa specifika regler i det offentliga rummet. Han bör 
inte dricka sig berusad på en torsdagskväll, eftersom han i sin 
egenskap av härskare för ett muslimskt rike har åtaganden på 
fredagen, exempelvis deltagande i fredagsbönen. Härskaren 
bör se till att inte bli full före sina gäster. Detta trots att all för-
täring av alkoholhaltiga drycker är strängt förbjuden i islam. 
En klok härskare måste alltid tänka på sin interaktion med 
sina undersåtar och alltid upprätthålla en god fasad. 

Anledningen till att han inte höll fast vid de tidigare idea-
len för härskarmakten, som exempelvis släktskap med profe-
ten eller tillhörighet till profetens klan, renlärighet och höga 
kunskaper, var att han var rätt desillusionerad inför förhål-
landena under sin samtid. al-Ghazali beklagar att han lever 
i en tid som i högsta grad är ond. Människorna är onda, de 
religiösa ledarna är korrumperade och makthavarna är allt-
för upptagna med sina maktkamper, skriver han. 

al-Ghazali vill inte överse med någon människas ondska, 
men pekar för härskarnas del ut en auktoritär väg istället 
för en förebildens väg: Sultanen, härskaren, måste vara auk-
toritär, agera resolut och utöva makt för att få samhället på 
rätt köl. Därigenom ska han skapa förutsättningarna för ett 
samhälle där alla känner trygghet. 
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Järnhanden och lyhördheten

ett område som al-Ghazali sätter högt är den ekonomis-
ka tryggheten. Han uppmanar sultanerna att hålla sig borta 
från sina närmaste medarbetares ekonomiska tillgångar, 
även om dessa skulle ha råkat i onåd. Han tänker då när-
mast på de höga ämbetsmännen och vesirerna som tack vare 
sina höga positioner skaffat sig stora förmögenheter. Dessa 
levde farligt eftersom sultanen när som helst kunde lägga 
beslag på deras förmögenheter. al-Ghazali framhåller att det 
ligger i sultanens eget intresse att skapa rättssäkerhet och 
ekonomisk trygghet i samhället, istället för att det störtas i 
laglöshet.

  Det bör noteras att när al-Ghazali skriver om dessa frågor 
är det alltså inte allmänintresset han tar upp, eftersom han 
är medveten om att de sittande makthavarna inte brydde sig 
nämnvärt mycket om allmänintresset. Han påminner sulta-
nen om de fördelar som finns för honom själv i rättssäker-
heten och den ekonomiska tryggheten i samhället. Samtidigt 
blundar han inte för att allmänheten i sin tur tjänar på härs-
karens egenintressen. 

  Han använder sig av metaforen om den så kallade per-
siska cirkeln: 

Det ligger i härskarens intresse att behandla sina underså-
tar på ett sådant sätt att de känner trygghet och rättssäkerhet. 
Om sultanen är konsekvent och använder sin maktställning 
på så sätt att han genom sin auktoritet skapar ett samhälle 
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som präglas av trygghet och stabilitet väljer undersåtarna att 
stanna i riket. Med varje undersåte som stannar i riket ökar 
antalet skattebetalare, vilket leder till ökade skatteintäkter. 
Det hjälper sultanen att underhålla en stor armé som skyd-
dar honom mot såväl inre som yttre hot och då kan han sitta 
säker i sadeln. Det tjänar också allmänheten på. 

  Extra intressant är al-Ghazalis förhållningssätt till reli-
giösa påbud och förbud. Trots att han verkade inom ramen 
för ett samhällsklimat som var starkt präglat av religionen, 
negligerade han härskarens ansvar inför Gud och gav makt-
havarna möjlighet att verka utanför religionens ramar. Detta 
kunde ha satt igång en begynnande sekularisering av den 
politiska makten och de politiska teorierna – med härskare 
som fick ta konsekvenserna av sina handlingar bortom en 
diskussion om de religiösa reglernas krav. Trots att dessa för-
utsättningar förelåg lyckades sekulariseringsprocessen dock 
inte slå rot. 

Även om al-Ghazali ger rättvisan, rättssäkerheten och 
härskarens rättrådighet större prioritet än härskarens bun-
denhet vid religionen är hans tankegångar kring dessa frå-
gor hämtade ur den muslimska idévärlden. Dessutom tycks 
de muslimska makthavarna inte själva ha velat gå in på det 
sekulära spåret, eftersom de ansåg sig vara i behov av de re-
ligiösa auktoriteternas legitimitet. 

Ett centralt tema i Nasihat al-muluk är maktbevarandets 
problematik. al-Ghazali utgår i sin furstespegel från härska-
rens person och kommer följaktligen med olika råd om hur 
härskaren bäst ska styra sitt rike och bevara sin makt, hur 
han under olika förutsättningar kan nå sina mål, få andra 
att göra som han vill samt hur han bäst kan undgå att bli 
prisgiven åt andras vilja eller nycker. 
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al-Ghazali ägnar stora delar av sin bok åt en specifik fråga, 
nämligen hur härskaren ska behandla sina undersåtar. Det 
främsta syftet tycks vara att tygla härskarens godtycke och 
nyckfullhet. Den härskare som önskar långt maktinnehav, 
trygghet, ära och ett gott eftermäle måste skipa rättvisa, till-
varata undersåtarnas behov och skapa förutsättningar för ett 
rättvist och stabilt samhälle.

Utmärkande för de flesta som skrev böcker i furstespegel-
genren var att de hyllade de sittande kungarna och furstarna 
och beskrev tillståndet i riket som ett idealtillstånd. Men 
även om en och annan hyllning till den närmast berörde 
makthavaren återfinns även hos al-Ghazali, lyser en idylli-
sering av det rådande samhällstillståndet med sin frånvaro 
i hans texter. 

1100-talets härskare i den muslimska världen byggde över 
lag sin makt på militär styrka, de var nyckfulla och oberäk-
neliga envåldshärskare. I den islamiska bilden av idealsam-
hället kunde härskaren ändå räkna med att de styrda förkla-
rade sin lojalitet och godkände honom. Maktens legitimitet 
skulle hämtas från traditionell islamisk rättsvetenskap och 
den muslimska församlingens accepterande av härskaren. 

Men al-Ghazali var politisk realist. Redan i sina tidigare 
verk hade han beskrivit härskarna som ondskefulla och bar-
bariska. Han var medveten om att det främsta problemet un-
der 1000- och 1100-talen var att kalifatet i Bagdad, tidigare 
en mäktig centralmakt, nu var ytterst svag. Detta hade i sin 
tur lett till framväxten av nya lokala makthavare som gjorde 
sig kända för maktmissbruk. 

Istället för att vända ryggen mot verkligheten och stirra 
sig blind på idealen tänkte al-Ghazali ut nya medel för att nå 
sina mål. Hans analys av samtiden ger vid handen att varje 
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försök att avlägsna envåldshärskarna skulle leda till kaos och 
oordning. De måste således lämnas i orubbad besittning av 
makten trots sin grymhet. Den skapade nämligen ordning 
och stabilitet – till skillnad från folkets grymhet, som ska-
pade oordning, mord och plundring, vilket vore värre. I det 
politiska spelet skulle man inte förslösa kapitalet i strävan 
efter vinst, som al-Ghazali uttrycker det. Man måste istället 
lyfta fram principer och bestämmelser som är till gagn för 
det allmännas bästas. 

I sina försök att förmå envåldshärskarna att inse vikten av 
rättssäkerheten för maktbevarandet söker al-Ghazali idealen 
bakåt i tiden, i den gyllene eran under persernas storhetstid 
och i viss mån islams begynnelse under profetens tid. Han 
skriver om persernas storhetstid – i mer än 4 000 år, innan 
Gud bestämde att herraväldet på jorden skulle övergå till 
muslimerna – som en period dominerad av rättvisa, ordning 
och stabilitet. 

Som kontrast till de återkommande rivaliteterna och intri-
gerna mellan konkurrerande makthavare i det muslimska ri-
ket på 1000- och 1100-talen lyfter al-Ghazali fram stabilite-
ten i Persien som något väsensskilt. Bakom det idealtillstånd 
som al-Ghazali målar med breda penseldrag finns bilden av 
den starke och auktoritäre makthavaren som hanterar sin 
auktoritet och sina obegränsade maktbefogenheter med stor 
ansvarskänsla och rättrådighet. Det är kombinationen av 
dessa hållningar – auktoritet och ansvarskänsla – som gyn-
nar både härskaren själv och hans undersåtar. 

al-Ghazalis strävan att ta fram en pedagogisk manual i 
statsstyrets konst binder honom vid idén om det auktori-
tära styret. Där kombineras dock järnhandens resoluta och 
obarmhärtiga insatser med mjuka insatser för rättssäkerhet 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   59 2016-01-11   17.48



˜ 60 ˜

och ekonomisk trygghet. Den ideale härskaren delar trots 
sina obegränsade maktbefogenheter med sig av sin makt, 
lyssnar på sina kloka rådgivare, är lyhörd för undersåtarnas 
synpunkter och klagomål och är allmänt ansvarsfull. 
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Sabzevari aktualiserar  
en platonskt inspirerad härskarauktoritet … 

furstespegelgenren utvecklades som en självstän-
dig idétradition som inte lät sig begränsas av religiösa eller 
sekteristiska påbud. Genren var lika frekvent i både sunni-
tisk och shiitisk kontext. Den röda tråden i furstespeglarna 
är dock en tankeströmning utvecklad i direkt anslutning 
till de filosofiska och teologiska diskurser som präglade den 
muslimska kontexten och som hade grundlagts av de tidi-
gaste muslimska tänkarna. Synen på makthavarnas aukto-
ritet, deras obegränsade maktbefogenheter och frågan om 
maktbevarandets problematik är bland de mest centrala 
fråge ställningarna. 

  Dessa föreställningar utvecklades inte i något socialt, 
politiskt eller historiskt vakuum. Idétraditionen förstärktes 
under den muslimska mellanperioden i nära anknytning till 
de nya maktkonstellationerna samt till de teologiska och fi-
losofiska diskussioner som fördes bland muslimska tänkare 
under samma tid. 

Typisk för sin tid är den shiitiske rättslärde Mulla Moham-
mad Baqer Sabzevari (1599–1672). Under sin livstid upplevde 
han maktskifte på den safavidiska tronen i Persien vid fyra 
tillfällen. Tack vare sina nära kontakter med det safavidiska 
hovet fick han god inblick – och kände väl till detta hovs 
svagheter. Safaviderna sade sig värna om shiaislam som 
statsreligion, och gav starkt stöd åt de shiitiska rättslärda att 
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konsolidera sin maktställning och sina institutioner i det sa-
favidiska riket. Samtidigt levde safavidkungarna, deras hov-
dignitärer samt militära stödtrupper, Qizilbash – paradoxalt 
nog – ett liv helt i strid med den shiitiska sedeläran. Sabze-
vari var en högst betrodd rättslärd och innehade flera tunga 
uppdrag vid hovet. Det safavidiska kungahuset utnämnde 
honom bland annat till Shejk al-islam (de rättslärdas överhu-
vud) och den högste fredagsböneledaren i riket. Han inbjöds 
att närvara vid safavidkungarnas kröning. 

Bland annat deltog Sabzevari i den andra kröningen av sa-
favidkungen Suleiman II (1659–1687). På inrådan från hovets 
spåmän lät sig kungen omkrönas och byta sitt kunganamn 
till Safi II för att därigenom undslippa sjukdomar och faror. 
Efter kröningen fick Sabzevari till uppgift att offentliggöra 
bytet av kunganamn för allmänheten i den stora moskén i 
Isfahan, safavidernas huvudstad.41 

I sin furstespegel Rawdat al-Anwar-e Abbasi (Om etik och 
styrande av riken) skriver Sabzevari att människan är en 
social varelse, och att människorna i sitt sociala liv behöver 
samarbeta med varandra för att samhället ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt. För att den sociala samvaron ska fung-
era och för att människorna inte ska inskränka varandras rät-
tigheter behövs en härskare som styr över samhället, skriver 
Sabzevari. Han utgår i likhet med den muslimska filosofen 
Ibn Sina från att människor drivs av sina särintressen. Utan 
en härskare strävar människorna efter att tillgodose sina egna 
behov utan att ta hänsyn till andra människors rättigheter. 
Människor agerar på ett egoistiskt sätt trots att Gud har för-
sett dem med lagar och förordningar som ligger till grund 
för deras bästa. Härskarens främsta uppgift är därför att skipa 
rättvisa och skapa ett samhälle som utmärks av rättssäkerhet. 
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Sabzevari hänvisar till Platon som understryker behovet 
av en filosofkung för att det mänskliga samhället ska fung-
era på bästa sätt. Enligt Sabzevari fyller en rättrådig konung 
samma funktion som Platons filosofkung.42 

Sabzevari var samtidigt väl medveten om att de safavi-
diska kungarna inte tillnärmelsevis kvalificerade sig som 
platonska filosofkungar. Han var också på det klara med att 
det fanns olika maktcentra inom det safavidiska styret som 
drog åt olika håll. Han hade från nära håll följt maktkampen 
mellan de militära qizilbashbefälhavarna, kungahusets olika 
dignitärer och befattningshavare och sist men inte minst de 
olika familje- och klanmedlemmarna samt de viljestarka 
hovdamerna. 

Det centrala i Sabzevaris modell är behovet av en vis kung 
som står över de olika särintressen som hotar safavidernas 
rike. Han hämtar förebilden inte i den religiösa traditionen 
utan snarare hos den muslimske filosofen al-Farabi och hans 
platonskt inspirerade kungaideal, nämligen filosofkungen. 
Intressant är dock att han trots allt inte gett upp den religi-
ösa lagen. Med hänvisning till filosofen Ibn Sina framhåller 
han att den bästa lagen för att befria det mänskliga sam-
fundet från ondska och oförrätter är den religiösa, skriver 
han. Ett samhälle som styrs av den religiösa lagen präglas 
av välfärd och framgång och människorna kan i lugn och ro 
förbereda sig för livet efter döden. För att få undersåtarna att 
underkasta sig den gudomliga lagen behövs en vis och rättvis 
kung/härskare, en Guds ställföreträdare, skriver Sabzevari. 
Han tillägger att kungen ska ha samma egenskaper som Pla-
tons kungaideal. Denna konung är Guds ljus som lyser upp 
himmel och jord, bringar lycka, välsignelse och välfärd till 
mänskligheten.43 
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Sabzevaris resonemang om behovet av en auktoritär härs-
kare och ett världsligt styre är framför allt förnuftsbaserat 
och logiskt. Än mer intressant är att legitimiteten förankras 
i den antika filosofin, som han betraktade som en del av den 
muslimska idétraditionen. Detta var viktigt eftersom Sabze-
vari i egenskap av högt framstående shiitisk rättslärd väljer 
att legitimera sin politiska teori på andra grunder än enbart 
de religiösa. Sett ur strikt shiitiskt tolvimamitiskt perspek-
tiv tillfaller det världsliga styret den tolfte shiitiske imamen 
al-Mahdi, som enligt shiitisk tro lever i fördoldhet alltsedan 
800-talet. 

Sabzevari valde att inte motivera sin politiska teori med 
utgångspunkt i en religiös tradition, shiaislam. Men han be-
hövde en teori som inte heller stod i motsättning till den reli-
giösa modellen, eller ansågs inkräkta på den dolde imamens 
rätt till makten. Han behövde alltså en teori som kunde le-
gitimera safavidkungarnas makt – samtidigt som den inte 
våldförde sig på den grundläggande shiitiska politiska dok-
trinen eller på den dolde imamen al-Mahdis rätt. 

Efter att ha befriat de rättslärda från att söka legitimi-
tetsgrunden i religiösa argument tilldelar Sabzevari dessa 
en annan och kanske ännu viktigare uppgift. Deras främsta 
uppgift var att utifrån sina kunskaper i Koranen, profetens 
tradition och de shiitiska imamernas traditioner klargöra 
härskarmaktens etiska gränser och de regler makthavarna 
ska leva efter. De rättslärda framstår ur detta perspektiv, och 
i enlighet med Ibn Sinas politiska teori, som härskarmaktens 
främsta experter i arbetet med att styra över riket. 

Sabzevari radar upp en rad egenskaper som den optimale 
kungen i ett shiitiskt rike måste ha. Dit hör rättrådighet, att 
följa den dolde imamens tradition, att skydda shiamuslimer 
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från faror och de otrogna, värna om shia och så vidare.44 
Kungens personliga egenskaper ges mycket stor betydelse 

hos Sabzevari. Ett tydligt budskap till kungen är att även om 
han har fått de shiitiska rättslärdas legitimitet ska det inte 
tolkas som att han får fria tyglar. Att iaktta etiska gränser 
och moraliska principer är ett område som Sabzevari uppe-
håller sig kring mycket och länge. Han skriver bland annat 
att kungen inte får begå några brott i strid med islams lagar. 
Restriktionerna för kungen sträcker sig till områden som att 
han inte får vara grov i munnen, ha kort stubin, vara snål och 
girig etc.45 Kungen får inte heller gå till överdrift i motsatt 
riktning, det vill säga leva i överflöd och hänge sig åt extra-
vagans. Framför allt får han inte bli så upptagen av världs-
liga förströelser att han inte hinner ta itu med undersåtarnas 
angelägenheter. Dessa restriktioner gäller inte bara kungen. 
En av hans viktigaste uppgifter är att se till att hans medar-
betare följer samma mönster. Kungen ska dessutom se till att 
betala sina medarbetares löner och förmåner i tid. Annars 
finns risken att de istället tvingar undersåtarna till mutor 
och andra moraliskt lastbara handlingar – som i slutändan 
leder till kungadömets försvagning.46 
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… och anvisar den sekulära grunden  
för världslig makt

det mest intressanta med Sabzevaris bok är idén om 
den sekulära grunden för världslig makt. Han inser det 
omöjliga i att förverkliga de shiitiska politiska idealen under 
rådande omständigheter i safavidernas rike, under den tid 
shiiterna väntar på den dolde imamen al-Mahdis återkomst. 
Men istället för att insistera på att makten ska tillfalla de 
rättslärda väljer han en annan och redan beprövad modell 
med gamla anor i muslimsk politisk idéhistoria, nämligen 
furstespeglarnas realpolitiska och pragmatiska modell som 
kretsar kring maktbevarandets problematik. I väntan på den 
dolde imamen al-Mahdi – i en tid då tolvimamitiska shiiter 
för första gången i sin historia fick leva och verka i ett rike 
där shia var statsreligion – vänder han sig direkt till kunga-
makten och talar om för dem hur de bäst bevarar makten. 
Det är utifrån det perspektivet man ska förstå hans återkom-
mande tal om vikten av kungens rättvisa och rättrådighet. 

Sabzevari för inga teoretiska diskussioner kring rättvisan, 
utan fokuserar på dess betydelse eller nytta för kungen själv. 
Han börjar med att tala om för kungen att rättrådigheten 
gör att Gud blir nöjd med kungen och att han blir garante-
rad en säker plats i paradiset. Men rättrådigheten ger också 
kungen världsliga fördelar som att han får ett gott eftermäle. 
Den kanske viktigaste världsliga nyttan är att undersåtarna 
blir nöjda med kungen och kommer att be för hans hälsa och 
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för att han ska sitta på tronen under lång tid. De kommer 
också att bistå kungen i stärkandet av hans grepp om mak-
ten, genom att betala skatter till statskassan – vilket i sin tur 
leder till större välfärd i riket.47 

För att ge tyngd åt sina uppmaningar förankrar Sabze-
vari sina råd i Koranen, profetens uttalanden, de shiitiska 
imamernas uttalanden, filosofernas uttalanden samt korta 
och långa historiska exempelberättelser. De senare var ett 
stående inslag i den genre där furstespeglar ingick. Exempel-
berättelserna hade en normativ funktion med vars hjälp man 
projicerade idealtillståndet långt tillbaka i historien. Det var 
inte sanningshalten i dessa berättelser som var mest viktig. 
Deras huvudsakliga funktion var att få de enväldiga makt-
havarna att inse hur de bäst skulle hantera maktbevarandets 
problematik. De skulle förmås att överge den enda metoden 
de själva kände till, det vill säga att bruka våld och utsätta 
alla i riket för förtryck. 

Man försökte helt enkelt väcka tyrannens intresse genom 
att få honom att inse det kausala i situationen: att värnande 
om undersåtarnas välbefinnande i längden skulle tjäna ho-
nom själv. Om makthavarna insåg detta, skulle de få sitta vid 
makten under en längre tid, samtidigt som hotet mot dem 
skulle minimeras.

Utåt framstår Sabzevaris furstespegel som en handbok i 
hur kungen bäst ska styra ett rike i enlighet med shiaislams 
traditioner. I själva verket kretsar hela boken kring ett enda 
problem, nämligen maktbevarandets problematik. Han 
skiljer mellan den goda/framstående härskarmakten, salta-
nat fazila, och den bristfälliga/ofullständiga härskarmakten, 
saltanat naqisa. Den främsta skillnaden mellan dessa är att 
makthavarna i den första modellen är rättrådiga och arbetar 
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för allmänhetens bästa, medan den andra modellen präglas 
av avsaknad av rättvisa. 

Sabzevari framstår som en representant för en mer sekulär 
politisk idétradition men hans idéer ska samtidigt ses i lju-
set av den förnuftsbaserade teologiska skolbildning som for-
mades under safavidernas era inom shia. Skolan gick under 
beteckningen Isfahanskolan, då merparten av de rättslärda 
som hade kommit till safavidernas rike fanns i deras huvud-
stad Isfahan. Den banade väg för nya sätt att argumentera 
inom olika områden. (Mer om Isfahanskolan senare). 

Man ska dock inte tro att de sekulära argumenten gjorde 
Sabzevaris eller andra shiitiska teologers tänkande fritt från 
det religiösa språkbruk som präglade all intellektuell tanke-
verksamhet under denna period. När han exempelvis skriver 
om de bästa respektive sämsta människorna inför Gud på 
domens dag får den rättrådige och den grymme härskaren 
utgöra sinnebilden för dessa motsatser. Han nöjer sig inte 
med att beskriva de belöningar och bestraffningar som dessa 
härskartyper möter efter sin död, utan räknar också upp 
konsekvenserna för kungen i detta jordeliv. 48

Men för att kungen ska lyckas bli en rättrådig och där-
med långlivad härskare och uppnå fördelar både i jordelivet 
och paradiset, måste han vinnlägga sig om undersåtarnas 
väl och ve genom att inhämta rapporter om deras förhål-
landen från rikets alla hörn. Han måste bestraffa dem som 
utsätter undersåtarna för grym och orättfärdig behandling, 
även om det gäller hans närmaste ämbetsmän och betrodda 
lokala makthavare. Kungen måste vissa dagar hålla öppet 
hus så att alla undersåtar utan problem kan föra sin talan 
inför honom personligen. Han måste också vara arbetsam, 
undvika lättja, hålla sig på avstånd från jasägare och fjäskare 
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samt utse betrodda och rättrådiga medarbetare som ska se 
till att allt går rätt till.49 

  Till skillnad från ett filosofiskt perspektiv, där rättvisa 
är den främsta grundstenen i tillvaron, är Sabzevaris syn på 
rättvisa och rättrådighet instrumentell. I enlighet med den 
idétradition som präglade hans litterära genre hjälper rätt-
rådigheten härskaren att sitta säker vid makten samtidigt 
som den är till godo för allmänheten. 

För säkerhets skull räknar Sabzevari upp olika kategorier 
av människor som kungen måste bemöta utifrån lagliga och 
etiska grunder för att behålla deras tillit och sin egen makt. 
Bland dessa finns allt från kungens närmaste krets – det vill 
säga hans föräldrar, barn, släktingar, hustrur, grannar, slavar 
och tjänare – till dem som går under beteckningen allmänhe-
ten. Sabzevari diskuterar i samma anda kungens relationer till 
en viktig samhällsgrupp som han väljer att kalla pennans folk. 
Dit räknar han shiitiska rättslärda, domare, läkare, astrologer 
och diverse hovdignitärer och lekmän som försörjer sig på sina 
kunskaper. Han vill också att kungen ska hålla sig väl med 
militären, köpmännen, adeln, hantverkarna, bönderna, dem 
som samlar in skatterna liksom dem som sköter inrikes- och 
utrikespolitiken och underrättelseverksamheten.50 

Den bild som reflekteras i Sabzevaris furstespegel i fråga 
om den ideale kungen är sammanfattningsvis en auktoritär 
härskare som av ren och skär egennytta lägger band på sin 
auktoritet. 
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Maktfördelningen mellan kungar och rättslärda 

sabzevari ocH Hans furstespegel var en del av en ny po-
litisk och religiös diskurs som ursprungligen formades un-
der 1500-talet i safavidernas Persien. Den tillkom efter att 
den safavidiske kungen Shah Ismail I (1487–1524) utropat 
shiaislam som statsreligion i det safavidiska riket och under 
sin tid på tronen (1501–1524) bjöd in högt uppsatta shiitiska 
rättslärda till sin huvudstad Isfahan. Dessa shiitiska lärda 
levde under osmanskt herravälde i Levanten, framför allt i 
det bergiga området i dagens Libanon. 

Den safavidiske kungens syfte med att bjuda in de shiitiska 
rättslärda till sin huvudstad var att han ville få deras religiösa 
välsignelse för sin maktställning. Han var väl medveten om 
att han inte kunde få någon motsvarande legitimitet från 
sunnitiskt håll, då de högsta sunnitiska rättslärda var lojala 
mot osmanerna. I gengäld skulle de shiitiska rättslärda få 
hans beskydd att bedriva sin religiösa verksamhet utan räds-
la för repressalier från de sunnitiska makthavarna. 

I praktiken sneglade safavidkungarna mot utvecklingen 
i osmanernas rike och ville kopiera dessa sina rivalers hie-
rarkiska modell. Osmanska sultaner betraktade sig inte bara 
som världsliga makthavare, utan gjorde också anspråk på att 
axla profetens mantel. De safavidiska kungarnas önskan att 
få de rättslärdas välsignelse gick ut på att de skulle få samma 
status som de osmanska rivalerna. 

Det var inte bara de safavidiska härskarna som behövde 
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stöd från de shiitiska lärda. Beroendet var ömsesidigt. Osma-
nernas utbredning och shiafientliga politik hade lett till åter-
kommande mord- och plundringsräder mot shiiter. Många 
gånger hade dessa angrepp välsignats av sunnitiska rättslär-
da. Shiiternas svåra situation gjorde att safavidernas inviter 
framstod som oemotståndliga för de shiitiska lärda. Under 
safavidernas herravälde skulle de inte bara få skydd från os-
manernas och sunniternas terror. Där öppnade sig också ett 
gyllene tillfälle att värna om den shiitiska minoriteten, ut-
veckla den shiitiska teologin och dessutom vara delaktig i att 
för första gången i historien förvalta ett shiitiskt rike.

Det var emellertid mycket svårt eller rentav omöjligt för 
de shiitiska rättslärda att tillerkänna safavidkungarna en po-
sition liknande de osmanska sultanernas. Det skulle strida 
mot den grundläggande tolvimamitiska föreställningen om 
den dolde imamens återkomst. De kunde dock sträcka sig så 
långt att de bekräftade det något kontroversiella påståendet 
att safavidkungarna var ättlingar till de shiitiska imamerna 
och ytterst till profeten själv. Safavidkungarnas legitimitet 
vilade därmed inte bara på militär makt utan också på deras 
släktskap med profeten och hans ättlingar.

Visserligen övergav de rättslärda aldrig sin grundläggande 
uppfattning om den tolfte shiitiske imamen al-Mahdi, som 
enligt shiitisk tro lever i det fördolda alltsedan 800-talet, el-
ler dennes rätt till makten. Men istället för en utopisk och 
världsfrånvänd inställning intog de rättslärda en mer prag-
matisk hållning: de förklarade att safavidkungarna skulle 
betraktas som rättrådiga härskare som arbetade för shia-
islams och shiiternas bästa. De rättslärda samarbetade sedan 
med safavidkungarna i enlighet med den så kallade paral-
lella styrelseformen. Den innebar att den safavidiske kungen 
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skulle styra riket parallellt med de shiitiska rättslärda, vilka 
således tilldelats en del maktbefogenheter. Välsignelsen var 
dock villkorlig och gällde så länge safavidkungarna försva-
rade shiaislam. 

Överenskommelsen gick ut på att de rättslärdas och kunga-
maktens domäner skulle skiljas åt och att de inte skulle in-
kräkta på varandra. Maktfördelningen innebar att de rätts-
lärda hade rätt till ledarskap i religiösa, rättsliga och sociala 
frågor. Deras befogenheter omfattade utfärdande av fatwa, 
rätten till tolkning av religiösa frågor och rätten att fungera 
som en varnande röst i samhället. Det senare innebar att 
de skulle kunna erinra makthavarna och allmänheten om 
religiösa grundprinciper, som att påbjuda det tillbörliga och 
förbjuda det otillbörliga. 

De rättslärda skulle också bedriva såväl privat som of-
fentlig religiös vägledning. I detta ingick allt från att sprida 
kunskap om shiaislams läror till att leda fredagsbönen, ta 
hand om rättsliga frågor, utdöma bestraffningar utifrån re-
ligiös lagstiftning, ta hand om utbildning, ansvara för social 
omsorg samt en rad andra sociala frågor. Det sociala ansva-
ret inkluderade omsorgen om exempelvis föräldralösa barn, 
omyndiga som förlorat sina vårdnadshavare, förståndshandi-
kappade, människor som hamnat på ekonomiskt obestånd 
och så vidare.

Övriga frågor och särskilt sådana världsliga frågor som 
försvar, utrikespolitik, handel, prissättning på varor och 
tjänster med mera överläts åt kungamakten. 

Det är viktigt att understryka att det var safavidkungarna 
som höll i taktpinnen. Initiativet till att inbjuda de rättslär-
da att bli delaktiga i den parallella styrelseformen kom från  
safavidkungarna och inte tvärtom. Safavidkungarna agerade 
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alltså ur en styrkeposition och det gav dem manöverutrymme 
att bestämma hur samarbetet skulle se ut. 

De rättslärdas delaktighet i maktutövandet grundades på 
deras erkännande av kungamaktens auktoritet. Men bero-
endet var ändå ömsesidigt: kungamakten behövde de rätts-
lärdas välsignelse, medan de rättslärda var i behov av den 
säkerhet och trygghet som safaviderna kunde erbjuda dem. 
Ännu en sammanhållande faktor var att parterna hade ge-
mensamma sunnitiska fiender bortom det shiitiska rikets 
landsgränser, osmanerna i väst och uzbekerna och andra 
sunnitiska grupper i öst. 
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Kungarnas legitimitet fortsatt omtvistad

den fråga som upptog en majoritet av de rättslärda under 
safavidernas drygt tvåhundraåriga styre var legitimitets-
frågan, det vill säga frågan om på vilka teologiska grunder 
man skulle legitimera safavidkungarna. 

Det rådde inte konsensus bland de rättslärda som hade 
gått med på att delta i den parallella styrelseformen. En av 
dessa, som också deltog i arbetet med att utifrån religiösa 
förklaringar legitimera den safavidiska kungamakten, var 
den prominente storayatollan Mohammad Baqer Majlesi 
(1616–1698). Under sin predikan i samband med safavid-
kungen Shah Sultan Husseins (1668–1726) kröning 1694 
lade han legitimitetsgrunden för safavidkungarnas påstådda 
släktskap med de shiitiska imamerna och ytterst med profe-
ten själv. Denna legitimitetsgrund innebar, enligt Majlesi, 
viktiga förpliktelser för safavidkungarna. Dessa skulle gå i de 
shiitiska imamernas och profetens fotspår och leva ett ren-
lärigt liv och vara rättrådiga. Han framhöll också att Gud 
hade valt att ge kungamakten till denne konung, liksom till 
andra safavidkungar, för att de shiamuslimska undersåtarna 
skulle leva i trygghet i safavidernas rike.51 

Majlesis legitimering av safavidernas maktställning kan ses 
som en pragmatisk lösning där han försöker anpassa den 
grundläggande shiitiska politiska idétraditionen till rådande 
förhållanden. Det kan samtidigt ses som en taktiskt smart 
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lösning på problemet med att inrätta en världslig makt som 
kan få de rättslärdas välsignelse under den dolde imamens 
frånvaro. I sin predikan ålade han kungen att leva upp till en 
rad kriterier grundade i den shiitiska religiösa traditionen. 
Han gick emellertid inte så långt som till att upphöja den 
safavidiske kungen till den dolde imamens nivå eller till den-
nes ställföreträdare. Den viktigaste anledningen till detta var 
att safavidkungarna, trots alla sina tjänster för shiaislam och 
trots deras påstådda släktskap med profetens ättlingar, inte 
kunde klassas som syndfria. Detta var endast förbehållet de 
tolv shiitiska imamerna. Kungarnas makt var som nämnts 
villkorad och krävde deras trohet till shiaislam. Det faktum 
att de rättslärda inte upphöjde dem till de shiitiska imamer-
nas nivå innebar att lydnaden mot dem inte jämställdes med 
lydnaden mot Gud och att brott mot dem inte kunde ses som 
brott mot Gud.

Trots detta innebar de religiösa ledarnas välsignelse till 
safavidkungarna att de befäste det politiska auktoritets-
tänkandet. I sitt tal var Majlesi noga med att understryka att 
undersåtarna skulle lyda den shiitiske kungen oavsett huru-
dan denne var. Om kungen var rättvis skulle man be för hans 
hälsa och för att han skulle sitta länge vid tronen, men om 
kungen var orättvis skulle man ändå lyda honom och be för 
att Gud skulle vägleda honom.52 Som tack för denna inställ-
ning utsågs Majlesi till överhuvud för de religiösa lärda, shejk 
al-islam, av den safavidiske kungen Sultan Hussein. 

Det är intressant att notera att trots att Majlesi ansträngde 
sig för att hitta en religiös legitimeringsgrund för safavid-
kungen var han väl medveten om kungens och kungahusets 
snedsprång och att de i praktiken inte levde upp till shia-
islams renläriga lagar. I samband med kröningen fick Majlesi 
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lägga fram en lista med önskemål som kungen skulle upp-
fylla. Ett krav som Majlesi framförde var att kungen skulle 
upphöra med sin omfattande alkoholkonsumtion. Kungen 
gick utan omsvep med på detta krav, men det tycks ha va-
rit ett spel för galleriet. Kungen var så alkoholiserad att han 
knappt sågs nykter vid något tillfälle.53

Majlesi och andra höga rättslärda som gav safaviderna 
religiös välsignelse och legitimitet fick utstå hård kritik in-
ternt. Missnöjet med det safavidiska kungahuset bland en 
del skriftlärda var stor. De anklagade kungen, militären och 
hovdignitärerna för att öppet bryta mot shiaislams renlev-
nadsregler. Man talade om alkoholiserade kungar som levde 
ett syndigt liv, och man likställde dem vid otrogna som för-
tjänade att dödas.54

Den franske resenären Jean Chardin som vistades i safavi-
dernas rike under 1600-talet vittnar om missnöjet bland de 
lägre skriftlärda. Dessa uttryckte sin skepsis mot de alkoholi-
serade kungarna, som enligt dem var sysselsatta med att till-
fredsställa sina köttsliga lustar mer än någonting annat. De 
tvivlade starkt på att safavidkungarna kunde betraktas som 
rättmätiga muslimska härskare, och på att deras påstådda 
släktskap med profeten kunnat skänka dem förmåga att leda 
ett shiamuslimskt rike.55

Majlesi försvarade dock sin legitimering av safaviderna. 
Han var mycket tydlig med att skilja mellan å ena sidan onda 
härskare och å den andra safaviderna, som enligt honom inte 
kunde klassas som onda. Med hänvisning till uttalanden 
från profeten Muhammed och shiitiska imamer slår Majlesi 
fast att varje form av samarbete med onda makthavare, oav-
sett om det handlar om att bistå dessa i deras förtryck, intel-
lektuell hjälp eller ens närvaro i deras hov är att betrakta som 
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otillåtna handlingar. De som stödjer dem kommer att klas-
sas som medlöpare till dessa onda härskare och följaktligen 
bestraffas tillsammans med dem på domedagen.56  

Samarbetet med safaviderna var emellertid av en annan 
karaktär eftersom de försvarade shiaislam, menade han. Han 
skrev att samarbetet med safaviderna och deras legitimering 
kunde försvaras av olika skäl. Ett av skälen var att de rätts-
lärda inte hade något annat val, och att det faktiskt kunde 
föreligga risk för de rättslärdas liv om de inte legitimerade sa-
favidernas maktinnehav. Ett annat och kanske viktigare skäl 
var att de rättslärda genom sitt samarbete med safaviderna 
kunde medverka till att värna om undersåtarnas rättigheter. 
Det tredje skälet var att de rättslärda kunde påverka safavi-
derna genom att finnas på plats och erbjuda dem sina råd.57

Majlesis tro på de rättslärdas möjligheter att påverka sa-
faviderna måste tas med en nypa salt. Den tyske resenären 
Engelbert Kämpfer, som kom till safavidernas huvudstad Is-
fahan 1683, tecknar en annan bild av detta samarbete. Kämp-
fer arbetade under en tid i svensk tjänst som sekreterare till 
holländaren Ludvig Fabritius, Sveriges officielle sände bud 
vid det safavidiska hovet. Kämpfer skriver att safaviderna 
visar respekt för de rättslärda och inhämtar deras råd i olika 
frågor, men att relationen är krystad. På ytan visar de sin 
respekt för de rättslärda, men under ytan är respekten desto 
mindre. Deras främsta syfte är att dra nytta av de rättslärdas 
inflytande över undersåtarna och utnyttja deras förtroende 
bland allmänheten för sina egna syften.58 
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Isfahanskolan

1500- ocH 1600-talens Persien under safavidernas era var 
som tidigare antytts också centrum för en ny skolbildning 
inom shiitisk teologisk debatt: Isfahanskolan. Detta var den 
yngsta teologiska skolan i shiitisk kontext. Det var några av 
de nittiotalet tillresta rättslärda från Levanten och dagens 
Irak som i safavidernas rike grundade Isfahanskolan. 

Skolan skilde sig från de andra skolorna i Qom, Mashhad/
Khorasan och Najaf genom att inte bara undervisa eleverna 
i teologi, rättstolkning och filosofi utan också i naturveten-
skap, matematik, astronomi, historia och litteratur. I det av-
seendet kan man säga att Isfahanskolan hade större likhet 
med universiteten i Europa än med de traditionella rätts-
skolorna i muslimsk kontext. 

Filosofiskt och naturvetenskapligt var problemet att sko-
lan associerades med de hedniska grekiska antika tänkarna. 
De rättslärda såg på dessas kunskaper med stor skepsis, och 
Isfahanskolan bjöd de rättslärda motstånd. 

Ett sätt att tackla detta problem var att inkludera de gre-
kiska tänkarna i en idéhistorisk tradition som inte var främ-
mande för muslimer. En företrädare var filosofen Mulla 
Sadra som ansåg att de grekiska filosoferna var arvtagare till 
de israelitiska profeternas tankegångar. Genom att inkludera 
de antika grekerna i den israelitiska traditionen undvek han 
debatten om att de skulle ha tillhört en hednisk tradition – 
vilken skulle ha gjort det omöjligt för den muslimska tradi-
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tionen att acceptera den. 
Det var också i Isfahanskolan som den självständiga kun-

skapstraditionen Hikmat utvecklades. Hikmat var, som 
teosofen Seyyed Hossein Nasr skriver, inte vad vi i väst be-
traktar som filosofi. Den är inte heller teosofi (irfan) eller 
teologi (kalam). Idéströmningen är en sammanblandning av 
ett antal idétraditioner som flätades samman av de shiitiska 
tänkarna under 1500- och 1600-talen. Där finns spår av eso-
teriska föreställningar som tillskrivs de shiitiska imamerna, 
illuminationsfilsofins tankegångar som utvecklades av tänk-
are som Suhrawardi, förislamiska persiska föreställningar 
och idéer från muslimska tänkare som Ibn Arabi. Här finns 
också tydliga spår av grekiskt tankegods.59 

Enligt Nasr lät inte dessa tänkare den filosofiska idé-
traditionen gå i graven efter nedgången som drabbade den 
islamiska civilisationen under europeisk högmedeltid. Det 
unika med Isfahanskolans tänkare var att de ville skapa en 
förening mellan tidigare kontrahenter. De försökte i alla fall 
skapa en syntes mellan å ena sidan den aristoteliskt influ-
erade filosofiska traditionen ledd av Ibn Sina/Avicenna och 
den platonskt inspirerade illuminationsfilosofins föreställ-
ningar. Nasr ser inte denna sammanblandning som ett hop-
kok av oförenliga idétraditioner utan snarare som ett försök 
att skapa harmoni dem emellan. 

De shiitiska tänkarna ville enligt Nasr förena filosofi, re-
ligion, förnuft och uppenbarelse med varandra. Deras ut-
gångspunkt var att förhållandet mellan filosofi och religion 
samt uppenbarelse och förnuft inte ska ses som förhållan-
det mellan två rivaliserande konkurrenter utan snarare som 
ett förhållande präglat av harmoni. Nasr konstaterar emel-
lertid att de shiitiska tänkarna i praktiken gav förnuftet en 
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underordnad roll. Förnuftet användes för att bereda vägen 
för pragmatiska teorier som hade till syfte att legitimera de 
rättslärdas samarbete med makthavarna. Men förnuftet gavs 
inte något obegränsat spelrum. Det fick verka inom de ramar 
som religionen och uppenbarelsen skapade.60 

De tanketraditioner som skapades på Hikmats grundvalar 
hade stor betydelse för den politiska idétradition som kom 
att utvecklas under denna period inom shiitisk kontext. De 
shiitiska tänkarna banade inte bara vägen för de rättslärdas 
inblandning i världslig politik. Deras föreställningar kring 
den ideale härskaren under den tolfte imamens frånvaro på-
minner om det auktoritära ledaridealet för Platons filosof-
kung. Den som ska inneha rollen som världslig ledare ska 
vara en blandning av en rättslärd, faqih, en gudfruktig tro-
ende människa, mottaqi, och en förnuftig ledare. 

Mer problematiskt var att Isfahanskolans politiska teori 
underminerade den viktigaste grunden för det kritiska för-
hållningssättet i politiskt tänkande då den öppnade för de 
rättslärdas allt större inflytande på politiken och de världs-
liga frågorna. Filosofiskt och kritiskt förhållningssätt till 
politiska frågor fick på så sätt ge vika för religiös tolknings-
tradition. Detta innebar att det förnuftsbaserade förhåll-
ningssättet lämnade plats för en religiös – om än förnuftsba-
serad – rättstolkning: ijtihad. 

Man skulle kunna påstå att den nya filosofiska idétradition 
som utvecklades under safavidernas era, framför allt den nya 
synen på de rättslärdas roll, lade grundstenarna för den ut-
veckling som man byggde vidare på flera hundra år senare. 
Denna specifika form av politisk shiaislam som ger de rättslär-
da stort inflytande i politiken blev i sin mest tillspetsade form 
till doktrinen om den rättslärdes styre av ayatolla Khomeini. 
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Den politiska och religiösa diskurs som utvecklades under 
1500- och 1600-talen banade sålunda väg för de rättslärdas 
inblandning i politiken under 1900-talet. Denna utveckling 
förstärktes visserligen av den sociopolitiska utvecklingen 
under efterkrigstiden, men sett ur ett idéhistoriskt perspek-
tiv kan man söka rötterna till Khomeinidoktrinen i den ut-
veckling som ägde rum flera århundraden tidigare. Det var 
framför allt genom denna idétradition som de rättslärda 
kunde framhålla sig själva som de enda tillförlitliga världs-
liga ledarna. De kunde luta sig inte bara mot rådande politis-
ka omständigheter och kungamaktens tillkortakommanden 
under 1800-och 1900-talen, vilket skedde under 1900-talet, 
utan också mot den idealtyp för härskaren som den shiitiska 
politiska idétraditionen framburit. Utifrån allt detta kunde 
de hävda att det enbart var de högsta rättslärda som kunde 
ha alla ledaregenskaperna samlade hos sig. 

Den högste rättslärde, Faqih, ansågs vara kunnig i religiö-
sa frågor och därför den ende med erforderliga kunskaper för 
att bli världslig ledare. Han hade också sådana egenskaper 
som fromhet, duglighet och ett sinne för världsligt ledar-
skap.61
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Förnuftet får anpassa sig efter texterna,  
enligt al-Shafii

den marockanske filosofen Mohammed Abed al-Jabri 
(1935–2010) skriver i sin bok om det arabiska muslimska tän-
kandet att en av de viktigaste komponenterna är förståelsen av 
de tänkare som har haft störst betydelse för dess utformning.62 
  En tänkare som har haft stor betydelse är, enligt al-Jabri, en 
av den islamiska rättstraditionens tidiga lärofäder, Muham-
mad Ibn Idris al-Shafii, känd som imam al-Shafii (767–820). 
Mest känd är han som grundare av den shafiitiska rättsskolan 
inom den sunnitiska riktningen. 

al-Shafiis rättsskola har stark koppling till den teologiska 
och skolastiska traditionen framför allt inom den sunnitiska 
rättstolkningen i islam. Flera av de mest inflytelserika teo-
logerna i islams idéhistoria hörde till denna rättsskola. En 
av dem är den tidigare nämnde teologen al-Ghazali. För att 
understryka al-Shafiis betydelse jämför al-Jabri al-Ghazalis 
betydelse för det arabisk-muslimska tänkandet med Descar-
tes betydelse för modernt europeiskt tänkande.63 

al-Shafii och den rättstolkningstradition som han före-
trädde kom att framstå som en gyllene medelväg mellan två 
olika hållningar i den teologiska tolkningstraditionen inom 
islam. Det var den strikt förnuftsorienterade teologiska tra-
ditionen, som gav förnuftet företräde inom den mutazilitiska 
teologiska skolan, och den asharitiska motsvarigheten som 
var trosorienterad och motsatte sig förnuftets ledande roll. 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   82 2016-01-11   17.48



˜ 83 ˜

Trots att al-Shafii kom att framstå som medelvägens före-
trädare anses hans teologiska tolkningar ha öppnat för en 
inskränkning av det kritiska tänkandets roll och i fortsätt-
ningen blivit en ingång till politiskt auktoritetstänkande. 
Samma kritik gällde de principer utifrån vilka man, enligt 
hans föreställning, skulle närma sig rättstolkningen och 
tolkningen av islams urkunder 

al-Shafii framhåller texterna som rättstolkningens källor 
och avvisar därmed det kritiska tänkandet som en rättskälla. 
I al-Shafiis vokabulär omnämns det kritiska tänkandet som 
”åsikter”. Rättskällor han istället lyfter fram är Koranen, 
profetens tradition och de tolkningar som lades fram av pro-
fetens närstående medarbetare under en viss period i islams 
begynnelse.64 

Enligt al-Shafii är dessa rättskällor vägledande, men när 
det inte går att hämta någon vägledning ur dessa källor ska 
man, enligt al-Shafii, tillgripa samstämmighetsprincipen, 
ijma’. Den innebär att en fråga blir vägledande när en majo-
ritet av de rättslärda når konsensus kring densamma. Detta 
gäller även om det inte går att leda deras konsensus tillbaka 
till de övriga källorna. Om någon konsensus inte går att nå 
är den sista utvägen att använda analogi, qiyas, i rättstolk-
ningen.65 

Analogisk slutledning ger visserligen förnuftet en roll men 
denna är ytterst begränsad. Förnuftet har handlingsutrym-
me inom den radie som skriften och tron ger det, och där-
med inte ett fritt handlingsutrymme. Analogisk slutledning 
måste således förankras i det som betecknas som ”Guds lag” 
eller ”Guds ord”. I klartext innebär detta att man måste fin-
na en uttrycklig koppling mellan det man kommer fram till 
och vad som återfinns i Koranen och profetens tradition. Om 
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man inte hittar en direkt koppling i urkunderna ska man 
med hjälp av förnuftet finna det rationella skälet till att Gud 
har påbjudit eller förbjudit någonting. Därefter ska man un-
dersöka hur denna rationella förklaring kan tillämpas i lik-
nande fall. Förnuftets roll inskränktes sålunda till att verka 
inom ramen för ett trosbaserat analogislut. Detta innebär 
att förnuftet inte hade någon självständig roll. al-Shafiis de-
duktiva metod begränsade härmed den fria tolkningen och 
vad som uppfattades som yttre påverkan. Detta öppnade för 
de första generationernas tolkningsföreträde (uttrycket för-
klaras i not 64). 

Ett liknande problem rör den ovan nämnda samstämmig-
hetsprincipen, ijma’. Det har funnits olika uppfattningar 
om vilkas konsensus som åsyftas och de grunder på vilka 
konsensus kan uppnås. Ska samstämmighet råda mellan 
rättslärda inom samma rättsskola, mellan olika skolor eller 
mellan rättslärda i en viss region eller ett visst land? I lik-
het med analogiprincipen begränsas förnuftets möjligheter 
också i detta fall av ytterst snäva ramar. 

Problemen med al-Shafiis modell finns på olika plan. En 
kritik ur religiöst perspektiv har gått ut på att al-Shafii ge-
nom att använda de första generationernas, sahabas, hand-
lingar och uppfattningar som grund för rättstolkningen 
bidragit till att indirekt upphöja eller rättare sagt jämställa 
deras tolkningar med Koranen och profetens tradition.66 
Detta har varit en återkommande källa till teologiska dis-
pyter. 

Ett annat problem rör det politiska tänkandet. Genom att 
ge de första generationerna en sådan framstående särställ-
ning kan deras handlingar eller tolkningar användas som 
vägledande i politiska frågor och därmed bli verktyg för det 
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auktoritära förhållningssättet. 
I den tolkningstradition som al-Shafii grundlade finns 

både förnuftet och texterna, men förhållandet mellan dessa 
är ojämlik. Förnuftet får anpassa sig efter texten. Att begrän-
sa förnuftets handlingsutrymme till analogi inom texternas 
ramar (Koranen, profetens tradition och de första följesla-
garnas traditioner) fick stora konsekvenser i det politiska 
tänkandet. Frågor med anknytning till det politiska tänkan-
det fick inte stå i strid med texterna. De skulle stå i överens-
stämmelse med rättskällorna, vilket i praktiken innebar att 
varje politisk tanke eller handling skulle förankras i religiösa 
urkunder. Ur ett strikt religiöst perspektiv är denna modell 
välkommen eftersom alla tankar och handlingar får en re-
ligiös legitimitet. Men den andra sidan av myntet är att al-
Shafiis modell inte lämnar något utrymme för förnuftet eller 
det kritiska tänkandet inom politikens område. Detta gällde 
inte minst frågor av sådan karaktär att religionens urkunder 
står tysta inför dem och intet förtäljer. 

al-Shafii understryker dessutom att förståelse av Koranens 
text inte är möjlig för vem som helst. Därtill krävs dels djupa 
kunskaper i det arabiska språket och insikter i arabisk kultur 
och Qurayshstammens traditioner under islams begynnelse. 
Dessa krav gör det näst intill omöjligt för exempelvis icke-
arabisktalande att ta till sig och förstå urkunderna, då de 
saknar insikter som är svåra att förvärva utan särskild etnisk 
tillhörighet eller härstamning från ett visst geografiskt om-
råde.67

al-Shafii utgår från föreställningen att politiken i ett  
islamiskt samhälle måste vara förenlig med islamisk sharia. 
Eftersom han också ansåg att de som härstammade från 
Qurayshstammen hade de bästa förutsättningarna att tolka 
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islams urkunder landade han i slutsatsen att en person med 
denna bakgrund som grep makten – även om detta skedde 
med svärdets/våldets hjälp – skulle erkännas som legitim po-
litisk ledare.68 

Att al-Shafii sätter sin tro till religionens urkunder, språk-
kunskaper i arabiska och tillhörighet till Qurayshstammar-
na innebär att han också banar väg för religiöst och politiskt 
auktoritetstänkande. Idéernas skadeverkningar begränsas 
inte till dåtida förhållanden utan är kännbara än idag. Det 
salafistiska tänkesättet – som alltmer har kommit att framstå 
som en konkurrent till den mer moderata formen av politisk 
islam – utgår från en tanketradition vars rötter går att spåra 
tillbaka till al-Shafiis föreställningsvärld. Salafismen har i 
enlighet med al-Shafiis tänkande siktet inställt bakåt i tiden, 
det vill säga på den tidiga eran i islams historia. Därmed 
lämnas inte något större handlingsutrymme för förnuftet. 

Det problem som al-Shafii brottas med bottnar i hans be-
gränsning av de källor som kan användas i tolkningen. Att 
inskränka tolkningens källor till Koranen, profetens tradi-
tion och de två första generationernas tolkningar visade sig 
snart leda till problemet att många frågor saknade tydliga 
svar. Den begränsade roll som al-Shafii kunde tänka sig att 
ge förnuftet inom ramen för analogi var inte heller till nå-
gon större hjälp. Analogiska slutledningar skulle ju ske inom 
ramen för samma religiösa urkunder, och inte heller i detta 
avseende fanns någon ledning att skönja. Han utgår från att 
det är otänkbart att Gud skulle ha lämnat något problem-
område utan svar. Han prövar tanken att istället för raka 
och tydliga svar söka andra banor för tänkandet, det vill säga 
hitta aktörer som skulle kunna lösa dessa problem. En sådan 
aktör hittar han i en formulering i Koranen. Det handlar om 
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koranversen 4:59: Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och 
dem bland er vilka myndighet och ansvar anförtrotts. 

Enligt al-Shafii syftar formuleringen ”dem bland er vilka 
myndighet och ansvar anförtrotts” på dem som har tagit 
över den politiska makten.69 
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Närheten till Muhammed styr –  
men var finns svaren på världens frågor?

genom att sätta en så okritisk och stor tillit till den 
världsliga maktens företrädare och förvänta sig att denne 
ska leverera svaret på de olösta frågorna öppnar al-Shafii 
än mer för auktoritetstänkande. Lydnaden mot världsliga 
makthavare jämställs nu med lydnad mot Gud och profeten 
Muhammed. 

Även om han kan hämta stöd för lydnad mot makthavarna 
i den citerade versen säger Koranen ingenting om vägen till 
makt, vilka personer som kan tänkas ingå i gruppen makt-
havare eller vilka egenskaper dessa ska ha. al-Shafii kan inte 
hitta något svar på dessa frågor i profetens tradition vilken  
inte heller säger så mycket om de världsliga makthavarnas 
egenskaper eller ur vilken grupp de bör hämtas. 

Det enda han kan finna i profetens tradition gäller ett ut-
talande tillskrivet Muhammed där han skulle ha sagt att le-
darskapet ska hämtas hos Quraysh.70 

Inte heller detta uttalande är till någon större hjälp. Det 
kan nämligen bara tolkas som ett stöd för tanken att Koran-
versen om ”dem bland er vilka myndighet och ansvar an-
förtrotts” skulle syfta på världsliga makthavare som musli-
merna är tvungna att lyda. Uttalandet ger dock inte någon 
vägledning i fråga om vem bland den stora grupp av män-
niskor som tillhör Qurayshstammen som är lämplig för pos-
ten som världslig ledare. Då al-Shafii inte kan hämta något 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   88 2016-01-11   17.48



˜ 89 ˜

svar i vare sig Koranen eller profetens tradition i denna fråga 
söker han stöd hos de två första generationerna av troende 
muslimer, sahaba, och deras uttalanden om den optimale 
världslige ledaren. Med tanke på att det rör sig om otaliga 
uttalanden krävs ändå någon utifrån tillagd konsensus kring 
de egenskaper som de världsliga makthavarna måste ha. 

al-Shafii tycks alltså ha svårt att hitta stöd i islams ur kunder 
för sin uppfattning att man ska visa lydnad mot världsliga le-
dare. Han söker då detta stöd i form av konsensus bland en 
grupp troende som levde under islams tidiga historia. Den 
enda anledningen till att al-Shafii sätter de första två gene-
rationernas föreställningar före den fria och förnuftsbaserade 
tolkningstraditionen är att de två första generationernas tolk-
ningar tillkom under direkt påverkan av profeten och utan 
några mellanhänder.71 Dagens salafister som går i al-Shafiis 
fotspår avfärdar på samma sätt dagens muslimska tänkare 
och deras förnuftsbaserade argumenteringar. De söker i lik-
het med sin lärofader sina förebilder bakåt i tiden. 

Det som enligt denna riktning gör de första två generatio-
nernas tolkningar mer värdefulla än dagens tänkares tolk-
ningar är således denna grupps nära kontakter med profeten, 
själv mottagare av en gudomlig uppenbarelse. Det råder dock 
inte någon samstämmighet kring vem som kan inkluderas 
i gruppen ”de två förstagenerationerna av sahaba”. Medan 
en del sunnitiska tänkare nöjer sig med att personen ska ha 
levt samtida med profeten, anser andra att personen i fråga 
måste ha haft nära kontakter med profeten och följt honom 
från nära håll. Trots denna oenighet om vilka egenskaper 
man ska ha för att ingå i denna exklusiva grupp, råder det 
konsensus i frågan om att deras tolkningar och uttalanden 
kan ligga till grund för rättstolkningen. 
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Kritiken mot al-Shafii går ut på att han sätter sådana fak-
torer som att någon ska ha levt samtidigt som Muhammed 
före det kritiska tänkandet. Detta är ett tydligt utslag av auk-
toritetstänkande. Varken de första generationerna av musli-
mer eller några andra uttolkare kan ju i praktiken frigöras 
från sina samtida sociala strukturer eller sina kulturella, po-
litiska, ekonomiska och historiska referensramar. Till detta 
tillkommer de lokala stamtraditioner och idéströmningar 
med härkomst ur andra religiösa eller kulturella traditioner 
som påverkar dem. 

al-Shafii går inte heller in på det faktum att det finns en 
rad motstridiga uttalanden från de två första generationer-
nas företrädare. För honom räcker den samstämmighet som 
de första två generationerna kunde komma fram till inom 
rättsliga, politiska och ekonomiska frågor. Samtidigheten 
med profeten gör som ovan nämnts att deras uppfattningar 
går före andra generationers eller samtida tänkares uppfatt-
ningar. Detta innebär att så länge det finns något uttalande 
från de första generationerna i någon specifik social, eko-
nomisk, kulturell eller politisk fråga ligger detta i vägen för 
förnuft och rationella argument.72

Den egyptiske muslimske tänkaren Nasr Hamed Abu 
Zayd (1943–2010) är mycket hård i sin kritik av al-Shafii. 
Han anklagar honom för att avfärda tänkandet med hjälp 
av ett bristfälligt tänkande. Hans främsta kritik mot såväl 
al-Shafii som dagens salafister är att de söker efter de världs-
liga frågornas svar i religionen. På dessa områden ska man 
med stöd av den islamiska traditionen istället använda sig av 
förnuft, empirisk kunskap och vetenskap, menar Abu Zayd. 
Detta sätt att hantera världsliga frågor är enligt Abu Zayd ett 
vedertaget förhållningssätt.73
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Distinktionen mellan världsliga och religiösa och andliga 
frågor rubbades på ett abrupt sätt genom den tradition som 
al-Shafii lade grunden för, då han ansåg att Koranen skulle 
användas som primärt fundament för att ge svar på alla frå-
gor. Abu Zayd karakteriserar detta som att inkräkta på om-
råden som i själva verket borde skiljas från varandra, men 
framför allt som ett sätt att blockera ett slags tänkande med 
hjälp av en annan tankeverksamhet.74

Detta tänkesätt bottnar, enligt Abu Zayd, i al-Shafiis 
tanke gångar om att Koranen är en kunskapens och san-
ningens källa som kan ge svar på alla frågor. Det är emeller-
tid inte alla som har tillgång till dessa sanningar. Koranens 
komplexitet och det arabiska språkets svårartade omfattning 
riklighet gör att det mödosamma arbetet med att förstå och 
tolka Koranen enbart är reserverat för lärda människor med 
en specifik bakgrund. Det krävs sålunda en homo arabicus 
med djupa kunskaper i islam, det arabiska språket och ara-
bisk kultur och mentalitet.75 
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Ibn Hanbal och Ibn Taymiyya –  
två bakåtblickande motståndare mot rationalism

Hos aHmad ibn Hanbal (780–855) från Bagdad, grunda-
ren av den hanbalitiska rättsskolan – den yngsta och minsta 
rättsskolan inom sunniislam – utkristalliserades al-Shafiis 
idéer. Ibn Hanbal var mycket kritisk mot den rationalistiskt 
inriktade teologin och rättsvetenskapen. Han markerade sitt 
tydliga avståndstagande från mutazilitisk teologi och shii-
tisk rättstolkning just på grund av att förnuftet var en central 
del i dessa tolkningstraditioner. Han anklagade dem för att 
ge förnuftet alltför stort utrymme och därmed riskera inn-
ovationer i tolkningen. Han betraktade innovationer som 
ett tydligt brott mot rättstolkningen. Som ett led i kampen 
mot den förnuftsorienterade tolkningstraditionen samman-
ställde han en samling med närmare trettio tusen hadither, 
uttalanden tillskrivna profeten Muhammed. Karaktäristiskt 
för denna samling, Musnad, är att den inte är tematisk utan 
bygger på Ibn Hanbals förtroende för sagesmännen i fråga. 
Denna tilltro vägde tyngre för honom än innehållet i en ha-
dith – eller huruvida det var möjligt att ur ett rationellt och 
kritiskt perspektiv verifiera den. Då förnuftet inte gavs något 
större utrymme ansåg Ibn Hanbal att den rätta tolkningen 
av Koranen var den som kunde härledas till och bekräftas 
av uttalanden från profeten själv eller de exegeter som var 
samtida med honom. 

Auktoritetstron i detta förhållningssätt satte stopp för det 
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rationalistiska förhållningssättet till förmån för den förbe-
hållslösa tilltron till de religiösa auktoriteterna. Detta ledde 
i sin tur till att man på de områden där det saknades ut-
talanden/tolkningar – eller vägledning från profeten och 
hans samtida exegeter – skulle avstå från att tolka Koranen. 
Nytolkningar stämplades som innovationer vilka i sin tur 
likställdes med kätteri. 

Det hanbalitiska förhållningssättet fick konsekvenser även 
på andra områden. Viktigast var den religiösa praktiken: de 
troende skulle följa de religiösa normerna och påbuden utan 
någon som helst avvikelse. Det gällde att strikt tillämpa de 
religiösa ritualerna, ortopraxin, både på det individuella och 
det samhälleliga planet. 

Ibn Hanbals avvisande av ett rationellt förhållningssätt 
begränsades inte till teologins och rättstolkningens områ-
den. I sitt politiska tänkande, eller rättare sagt i sin syn 
på de världsliga makthavarna, följde han samma modell. 
Han avvisade varje ifrågasättande av deras ställning; en-
ligt honom skulle man åtlyda de makthavare som hade 
makten, oavsett hur de hade erövrat den. Detta gällde även 
om makthavarna inte levde som renläriga muslimer eller 
följde den islamiska shariarättens regler i sitt privatliv. Så 
länge makthavarna inte förbjöd islam eller hindrade im-
plementering av islamisk lag skulle de få sitta i orubbat bo. 
Det var tillåtet med kritik mot makthavarna, men den fick 
inte leda till uppror med påföljande kaos i det islamiska 
samfundet. 

Ibn Hanbal levde under abbasidernas era och var själv 
högst missnöjd med deras stöd till den mutazilitiska skolan, 
den rivaliserande rättstolkningstradition som premierade 
rationalistisk tolkning. Han hamnade i fängelse på grund av 
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sina schismer med de samtida rättslärda som premierade ra-
tionalistisk tolkning i teologiska frågor. Trots detta höll han 
fast vid att man inte skulle göra uppror mot det abbasidiska 
kalifatet, eftersom det skulle leda till än större problem i det 
muslimska samfundet. Han såg på det abbasidiska kalifatet, 
som då satt vid makten, som en garant för islams överlev-
nad och muslimernas identitet. Enligt honom var kalifatet 
ensamt om att kunna garantera stabiliteten. I det avseendet 
följde han huvudfåran inom sunniislam, som inte motsatte 
sig sittande makthavare och som var lojala mot dem. Ibn 
Hanbals kallsinne inför uppror mot sittande muslimska 
makthavare, hur korrupta de än må ha varit, lever kvar än 
idag inom den sunnitiska huvudfåran. Denna uppfattning 
har däremot övergetts av diverse sunnitiska militanta isla-
mistiska grupper, trots att dessa hämtar näring ur den han-
balitiska rättsskolans auktoritetstro inom rättstolkningens 
och teologins domäner. 

Nästan ett halvt millennium efter Ibn Hanbals död revi-
taliserades hans tankegods av den rättslärde Ibn Taymiyya 
(1263–1328). Han var en kontroversiell ortodox som ofta gick 
emot strömmen, verksam under mamlukernas tid i Damas-
kus och Kairo. Han fängslades vid ett par tillfällen för sina 
omtvistade åsikter, och dog i fångenskap. 

Ibn Taymiyya tillhörde den hanbalitiska rättsskolan som i 
sin tur hyste den sunnitiska ortodoxins främsta företrädare. 
Skolan är den strängaste av de fyra sunnitiska rättsskolorna, 
men har samtidigt varit den geografiskt minst spridda rätts-
skolan i sunnidominerade regioner. Den har dock haft stor 
betydelse för diverse ”puritanska” rörelser och bokstavstrog-
na tolkningstraditioner i sunnitisk islam. 

En avknoppning i denna rättstolknings anda under 
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1730-talet blev wahhabismen. Den hanbalitiska rättsskolan 
är idag den mest aktiva missionerande skolan, men dess ut-
bredning i de arabisktalande länderna kring Persiska viken 
går tillbaka till den pakt som slöts mellan den saudiska kla-
nen och just wahhabismens företrädare. Efter att saudierna 
tog över makten på den arabiska halvön och bildade sitt 
kungarike i början av 1900-talet fick wahhabismen en stark 
ställning i riket. Med de ökade oljeinkomsterna har wah-
habismen fått mycket stora ekonomiska resurser att förfoga 
över vilket finansierar deras missionsverksamhet. 

Ibn Taymiyya var som antytts kritisk till den islamiska 
filosofin och den teologiska tradition som tog hjälp av för-
nuftsbaserade argument. Han var inte ens intresserad av 
den teologiska tradition som ville använda sig av filosofin 
som teologins tjänare. Ibn Taymiyya pläderade istället för 
en form av teologi som fanns innan de teologiska skolorna 
formades på 700-talet, och innan filosofin och sufismen 
enligt honom ”besudlade” den ursprungliga islamiska teo-
login. Hans kritik riktades mot den sunnitiska mutazili-
tiska teologin, den shiitiska teologin och den sufiska idé-
traditionen. 

Han var också mycket kritisk mot den folkliga religiosite-
ten, som enligt honom hade utvecklats i kättersk riktning. 
Av liknande skäl angrep han den spekulativa sufismen och 
den idétradition som den kände muslimske 1200-talstänka-
ren Ibn al-Arabi (1165–1240) hade utvecklat om den episte-
mologiska monismen och tillvarons enhet. 

Ibn Taymiyya angrep den mutazilitiska teologiska skolan 
inom sunniislam då det var denna skola som hade lagt grun-
den för den teologi som gav stort utrymme åt förnuftet. Ibn 
Taymiyya var inte heller så förtjust i den sunnitiska asha-
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ritiska teologiska skolan som kunde tänka sig att använda 
förnuftet i teologins tjänst och ge tron och uppenbarelsen 
företräde. Han anklagar teologerna för att kommit med 
innovationer som strider mot sanningen vilka de sätter före 
profetens läror.76 
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ibn taymiyya anklagar som vi sett teologerna för att 
förlita sig mer på förnuftet än på teologin. 

Teologerna medger visserligen att profeten förmedlade 
uppenbarelsen, men utgår samtidigt från uppfattningen att 
denna sanning inte är direkt tillgänglig för människorna. 
Den måste tolkas, kontextualiseras eller förstås på ett allego-
riskt sätt för att man ska nå fram till sanningen bakom dess 
ord och begrepp. 

I motsats till teologernas och filosofernas uppfattning  
hävdar Ibn Taymiyya att förnuft och uppenbarelse i själva 
verket är förenliga (Koranen är ett bevis för detta, framhåller 
han). Det är istället teologernas och filosofernas egna för-
nuftsbaserade slutledningar och argumentationer samt deras 
sätt att bruka förnuftet som är oförenligt med uppenbarelsen 
och Koranen.77 

Samtidigt poängterar han att monoteismen i islam och en 
rad andra grundläggande principer i islams lära inte är av-
hängiga av förnuftet eller analogiska slutledningar.78 

Ibn Taymiyyas motstånd mot filosofin och den förnufts-
baserade teologin grundar sig på hans specifika tolkning av 
tron. Han anser att tron är någonting som har sina rötter 
i människans själ, och hänvisar till Koranens tal om tron 
som någonting Gud vid skapelsen ”lagt ned som en natu-
rens norm i människan”.79 Med utgångspunkt från detta an-
ser han att det som rör tron inte kan tolkas eller förklaras 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   99 2016-01-11   17.48



˜ 100 ˜

med hjälp av förnuftet. Även om han inte avvisar förnuftets 
roll inom det naturvetenskapliga området avvisar han varje 
inblandning av förnuft, logiska och filosofiska argument 
inom teologins område. Han anser att den förnuftsbaserade 
teologin i sina logiska framställningar använder sig av två 
redskap, språklig definition eller beskrivning och analogisk 
slutledning. Han underkänner båda som ovidkommande 
medel för allt som rör tron. Han framställer den aristoteliska 
logiken och filosofin som ett mänskligt påfund av sent da-
tum. Människan har laborerat kring trosfrågorna och deras 
sanningar långt innan den aristoteliska logiken uppfanns, 
understryker Ibn Taymiyya.80 

Han vill slå vakt om en urteologi, en sorts jungfrulig teo-
logi som ska ha formats under profetens och de första gene-
rationernas tid. Denna form av teologi avvisar varje form av 
förnuftsbaserad argumentation som inte stödjer sig på Kor-
anen och uppenbarelsen. Det är bara Koranen som lägger 
fram förnuftsbaserade argument för det som har sin grund 
i Gud.81 

Som ett bevis framhåller han att Muhammed inte lyfte 
fram några logiska argument eller gudsbevis. Han avvisar 
teologernas och filosofernas diskussioner om Guds existens 
som överflödiga och onödiga av det enkla skälet att denna 
insikt finns hos alla människor a priori. Eftersom denna in-
sikt finns inneboende i människan, liksom själva gudstron, 
diskuterade inte profeten Guds existens. Däremot framhålls 
monoteismen som den rätta gudstron. Det är utifrån denna 
man ska förstå polemiken i Koranen mot polyteistisk guds-
uppfattning såsom den kristna treenighetsläran. Enligt Ibn 
Taymiyya ger den islamiska trosbekännelsen stöd för hans 
teori: trosbekännelsen handlar inte om att bevisa Guds ex-
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istens – den slår fast att det inte finns några andra gudar än 
den ende Guden.82 

Vägen till den urteologi som Ibn Taymiyya förespråkar 
går via en återgång till de första uttolkarna eller det som han 
kallar tariq salaf, förgrundsfädernas väg. Ibn Taymiyya hade 
siktet inställt bakåt i tiden eftersom han sökte legitimitet 
i islams begynnelse och dess ursprungliga källor. Djupast i 
dessa källor låg den allra tidigaste tolkningen som gjordes av 
profeten och hans närmaste män och den första generatio-
nen av Muhammeds efterföljare och lärjungar. Deras tolk-
ningar var legitima med sin tidsmässiga närhet till förmed-
lingen av uppenbarelsen. Muslimer skulle följaktligen återgå 
till den form av teologi som var i bruk i islams begynnelse 
vilket innebar att de skulle nöja sig med uppenbarelsen. De 
skulle inte förlita sig på vare sig filosofer, teologer eller sufier 
som framträdde efter de första generationerna i islams be-
gynnelse. 

Det intressanta med Ibn Taymiyyas tankegångar är att 
han inte avvisar en tolkning av islams urkunder i sig. Sam-
tidigt som han underkänner de islamiska teologernas och fi-
losofernas tillvägagångssätt presenterar han sin egen modell 
för nytolkningar. Dessa kräver dock att man först kommer 
till insikt om de intentioner som ligger bakom den gudom-
liga lagen. Den viktigaste uppgiften är följaktligen att förstå 
Guds mening med olika lagar. När vi väl har förstått den blir 
nästa fråga hur man bäst kan värna om Guds intentioner 
idag. 

Ibn Taymiyya tycks ha föreställt sig att man genom en 
återgång till uppenbarelsen och den uppenbarelsenära tolk-
ningen från islams tidiga period kan förstå den egentliga me-
ningen med dessa lagar. Därmed torde det också bli möjligt 
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att börja tillämpa dem i enlighet med samtida förhållanden. 
Detta tänkande har senare öppnat för två helt skilda förhåll-
ningssätt. 

Det ena förhållningssättet är en ytterst konservativ och 
bokstavstrogen tolkning av islams urkunder. Här anses den 
enda lösningen på samtidens kriser vara en tillämpning av 
dessa lagar i dagens samhälle. Modellen förordar en rättslig 
och legal tillbakagång till islams begynnelse, eftersom den 
bygger på en idylliserad bild av islams tidiga historia ackom-
panjerad av föreställningen att de islamiska lagarna är de 
bästa och mest kompletta lagarna. Denna tolkningstradition 
värjer sig mot varje form av nytolkning och stämplar sådana 
tolkningar som innovationer. Förespråkarna undergräver 
nytolkningarnas trovärdighet genom att stämpla dem som 
kätterska. 

Den andra tolkningsmöjligheten finner vi bland en rad 
nytänkare som verkade i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. De framhöll att vägen ur de kriser som hade 
drabbat muslimska länder var att värna om de islamiska 
lagarnas intentioner genom diverse reformer. Även denna 
grupp hade en utopisk bild av förhållandena i islams begyn-
nelse, men deras främsta utgångspunkt var att man skulle 
bryta mot de traditionella tolkningarna av islams urkunder 
som ansågs ha passerat sitt bästföre-datum. Ett nytt käll-
studium skulle öppna för nya tolkningsmöjligheter. Detta 
hände dock inte i något vakuum utan i en ny kontext och i 
en tid som bokstavligen vimlade av nya idéströmningar. Dit 
hörde reformidéer inspirerade av den konstitutionella mo-
dellen. Genom att söka stöd i källorna för konstitutionella 
reformer som parlamentarism, folkstyre och andra liberala 
politiska reformer skulle man råda bot på de politiska och 
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ekonomiska kriser som hade lamslagit muslimska länder. 
Dessa tänkare kan sägas ha tagit till sig idén om behovet av 
nya tolkningar, men istället för att som de tidiga salafistiska 
tänkarna stirra sig blinda på de urgamla formerna som sak-
nade samhörighet med samtidens samhällsstrukturer fyllde 
de tolkningen av islams urkunder med nytt innehåll. Man 
kan ha uppfattningar om huruvida deras förhållningssätt 
och nya tolkningar var hållbara eller inte. Det viktiga var nå-
got annat: de visade att inte ens den centrala uppfattningen 
inom den salafistiska idétraditionen kunde tolkas på enbart 
ett enda sätt. Detta berodde framför allt på det faktum att 
många av dess reformatorer var inspirerade av det europe-
iska tankegodset oavsett om de ville medge detta eller inte. 
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Våld och förstörelse –  
och villkorslös lydnad mot världsliga makthavare

trots ibn taymiyyas hårda kritik och hätska utfall mot 
shiaislam gick han inte så långt som till att kätterskförklara 
shia. Det gjorde däremot en av hans främsta arvtagare Mu-
hammed ibn Abd al-Wahhab (1703–1792), som grundade 
wahhabismen. 

Kätterskförklaringen av shiaislam utmynnade redan i slu-
tet av 1700-talet i en rad mycket brutala attacker mot shiiter 
och vandalisering av deras heliga platser i dagens Irak. Wah-
habiterna nöjde sig inte med angrepp mot shiiter. I början av 
1800-talet angreps de för muslimer heliga städerna Mecka 
och Medina som då var under osmanskt styre. De förstörde 
delar av staden Mecka och gravmonument som fanns där. 
Detta föregicks av att wahhabiterna anklagat osmanerna 
för att vara avfällingar. Därmed ansåg de sig kunna angri-
pa osmanerna och deras företrädare över hela den arabiska 
halvön och Mellanöstern. Wahhabiterna införde nya regler 
för pilgrimsfärden till Mecka och förbjöd en del ritualer som 
pilgrimer från olika delar av den muslimska världen prakti-
serade. 

Angreppen mot shiamuslimer och andra grupper av mus-
limer stod i skarp kontrast mot ett strikt förbud inom islam 
som bannlyser varje form av våldsanvändning eller krig-
föring mot muslimer. Genom kätterskförklaring av shia-
muslimer och även sunnimuslimer som inte omfattade wah-
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habiternas synsätt kringgick de själva detta förbud och gick 
till militärt angrepp mot dessa. Dagens terrorsekter som IS, 
Jundullah, al-Qaida och Jabhat al-Nusra – som genom för 
hänsynslösa massakrer på shiamuslimer och förstör shiitiska 
gravmonument och kulturhistoriska fornminnen – följer den 
wahhabitiska traditionen i dess kätterskförklaring av andra 
muslimer. I och med stämplingen av dem som avfällingar, 
kafir, tar de sig rätten att bruka fysiskt våld och mili tära med-
el för eliminering av shiamuslimer. På grund av detta har de 
fått den föga smickrande benämningen takfiri, det vill säga 
kätterskförklarare av andra muslimer. 

Även om wahhabismen är den mest kända idétradition 
som förknippas med Ibn Taymiyyas föreställningsvärld 
fanns det rörelser före wahhabismen med samma tendenser. 
I likhet med wahhabismen kom de att gå till historien som 
intoleranta, våldsamma och ortodoxa rörelser som sade sig 
sträva efter en återgång till en så kallad ursprunglig och obe-
sudlad islam. 

Ett exempel är den rörelse som växte sig stark i osmanska 
riket under 1600-talet. Den verkade under tre osmanska sul-
taners regeringstid mellan 1620-talet och slutet av 1680-talet; 
sultanerna Murad IV (1623–1640), Ibrahim (1640–1648) och 
Mehmet IV (1648–1687). Rörelsen var mycket intolerant och 
våldsam och leddes av samme rättslärde Qazizadeh Mehmet 
Efendi som opponerade sig mot sufismens starka inflytande 
över det osmanska hovet. Rörelsen betraktade sufismen som 
en avvikelse från den rätta islam och dessutom skadlig för 
riket. De idéer och föreställningar som representerades av 
sufismen betraktades som främmande och fördärvliga för 
islam och skulle därmed bekämpas. Efendis rörelse motsatte 
sig allt som inte kunde förknippas med tidig islam. Dit hörde 
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inte bara sufismen utan också mycket annat såsom typ av 
sammankomster, nya drycker eller ny arkitektur på moské-
er som ansågs strida mot den ursprungliga formen. Innan 
rörelsen slogs ner av sultanen Mehmet IV hade den börjat 
bli alltmer våldsam i sina verbala och fysiska angrepp mot 
allt som man uppfattade som avvikande, samtidigt som den 
hade börjat få allt starkare fäste i riket. 

Kärnan i Ibn Taymiyyas ursprungliga kritik var att många 
av de grupper som enligt honom var avvikande klarade sig 
undan med att anses ha kommit med diverse innovationer. 
Enligt Ibn Taymiyya var avvikelserna av en sådan allvar-
lig grad att de kunde beskrivas som kätterska. Det var den 
kätterska karaktären som gjorde dem så farliga eftersom de 
därmed kunde vilseleda den muslimska allmänheten, me-
nade han. Särskilt polemisk var Ibn Taymiyya mot vissa 
muslimska filosofer som han framställde på ett nedsättande 
vis. Han anklagade dem för att – istället för att följa Guds 
sändebud, profeten Muhammed – förlita sig på förklarings-
modeller hämtade från indier, greker, ”elddyrkande” perser, 
avgudadyrkare, judar och kristna.83 

Om Gud hade velat att vi skulle förlita oss på dessa, sade 
Ibn Taymiyya, hade han inte uppenbarat de verser i Koranen 
som talar om att han för oss har fullbordat det religiösa re-
gelverket.84 Enligt Ibn Taymiyya kan man söka svar på alla 
frågor i uppenbarelsen, Koranen, som är att betrakta som 
Guds ord och den nedskrivna uppenbarelsen. Nästa källa är 
profeten som var den som förmedlade uppenbarelsen och 
vars handlingar och uttalanden stod i direkt förbindelse 
med uppenbarelsen och därmed Gud. Därefter i ordningen 
kommer de uttalanden och handlingar som härrör från de 
två första generationer av muslimer som levde samtidigt 
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med profeten. Han upphöjde härigenom och i likhet med 
den tidigare nämnde al-Shafii de två första generationernas 
tolkningar till samma nivå som de två andra källorna, vilket 
gjorde att de två första generationernas uttalanden eller tolk-
ningar skulle betraktas som bindande. Det som utmärkte 
denna grupp, al-salaf al-salih, var att de hade varit i direkt 
kontakt med profeten själv och den vägen kommit i kontakt 
med uppenbarelsen. 

Han betraktar det som totalt otänkbart att Guds uppen-
barelse i Koranen inte skulle ha uppfattats av profeten och 
de första generationerna. Därmed förkastar han tanken att 
muslimer skulle varit tvungna att förlita sig på greker, per-
ser och andra civilisationers och religioners tänkare för att 
kunna förstå innehållet i sin egen religiösa text. Ibn Taymi-
yya går så långt att han anser att en sådan uppfattning skul-
le innebära att det gudomliga budskapet inte går att förstå. 
Detta skulle i sin tur innebära att Gud lämnat människorna 
i sin okunnighet och därigenom blir utom räckhåll för deras 
mänskliga förstånd.85 

Ibn Taymiyyas upphöjande av de första två generationer-
nas tolkningar i nivå med Koranen och Muhammeds tradi-
tion var problematiskt ur ett internt religiöst och konfes-
sionellt perspektiv. Än mer problematiskt var hans slutsats 
att muslimer inte behövde någon mer tolkning. All tolkning 
gick att finna i de tre nämnda källorna. På så sätt förhindrade 
han varje form av nytolkning, ijtihad. Hans motivering var 
den redan kända: att tolkningen kunde göras enbart av pro-
feten själv och de två generationer som stod i nära anslutning 
till honom. Båda dessa aktörer var att betrakta som ofelbara. 
Profeten var ofelbar då han mottog Guds uppenbarelse och 
de två första generationerna (efterföljarna) var ofelbara efter-
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som deras eventuella fel skulle ha rättats till av profeten. Alla 
andra tolkningar var att bedöma som illegitima då uttolkar-
na inte kunde betraktas som felfria. Det enda som återstod 
enligt Ibn Taymiyya var således att återgå till de autentiska 
källorna och ta till sig den tolkning som hade gjorts då.

En annan skillnad mellan Ibn Taymiyya och tidigare 
sunnitiska teologer och rättsskolor var att han i sin nitiska 
kamp mot förnuftet underkänner såväl den kände sunnitiske  
rättsskolegrundaren al-Shafiis som rättsskolornas syn på 
analogisk slutledning eller syllogism. Han ogillade model-
len med analogisk slutledning – som byggde på uppställ-
ning av premisser och slutsatser utifrån dessa – trots att den 
gav en mycket begränsad roll till förnuftet och användning 
av logiken. Hans kritik vände sig mot antagandet att pre-
misserna var självklara och antingen hämtade ur en sorts a  
priori-kunskap eller härledda. Själv ansåg han antagandet 
vara felaktigt eftersom människor är så olika sinsemellan. 
När det inte går att fastställa att premisserna är självklara för 
alla blir följaktligen alla slutledningar som bygger på dessa 
premisser osäkra, menade således Ibn Taymiyya. 

Ifrågasättandet var en central del av hans idétradition, och 
utgjorde ytterst en kritik mot den aristoteliska logiken – det 
synsätt som gav det logiska tänkandet och argumentet en 
självständig roll. Det är utifrån samma utgångspunkt som 
han går till angrepp också mot den islamiska filosofi som 
var aristoteliskt inspirerad. Påverkad av filosofikritiken från 
tänkare som al-Ghazali redan i slutet av 1000-talet fram-
höll Ibn Taymiyya att filosoferna byggde en hel del av sina 
tanke konstruktioner på antaganden som kunde vara osanna. 
Dessa är av sådan karaktär att vi inte med säkerhet kan utgå 
från att de existerar eller att de ger en heltäckande bild av till-
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varon. Han nämnde som exempel att filosofernas föreställ-
ningar om substanser (form, kropp, materia, själ och intel-
lekt) och kategorier (kvalitet, kvantitet, plats, tid, etc.) inte 
kunde tas för givna, och att vi således inte kan vara säkra på 
att de är de enda riktiga. Följaktligen skulle man inte kunna 
använda dem för att definiera tillvaron. 

Om tankekonstruktionerna byggde på falska antaganden 
eller på ett av flera möjliga (om vilka vi inte kan veta någon-
ting med säkerhet) riskerar vi enligt Ibn Taymiyya att till-
skriva tillvaron egenskaper som är ofullständigt beskrivna 
eller karaktärsdrag som inte alls existerar. Än mer proble-
matiskt är enligt honom när filosofer försöker bilda sig en 
uppfattning om Gud, den Gud som enligt den islamiska lä-
ran är att betrakta som större än allt man kan föreställa sig, 
Allaho akbar. Det finns alltså risk för att man genom dessa 
antaganden reducerar föreställningen om Gud – eftersom 
människan genom sitt begränsade förnuft inte har någon 
logisk möjlighet att greppa Guds oändliga väsen. 

I Ibn Taymiyyas föreställningsvärld om den ursprungliga 
teologin ingick uppfattningen att varken profeten eller hans 
närmaste efterföljare använde sig av logiska eller filosofiska 
resonemang. Deras urteologi byggde på en enda källa, näm-
ligen uppenbarelsen. Det var endast denna källa som var au-
tentisk och det var den man skulle återgå till. 

I sin syn på makthavarna skiljer sig Ibn Taymiyya endast 
marginellt från övriga sunnitiska tänkare. Dock såg han inte 
det enhetliga kalifatet som en nödvändig förening mellan 
världslig makt och religion, med en enda gemensam kalif 
som statsöverhuvud. En trolig förklaring till denna uppfatt-
ning är att han trots sin nitiska tro är politisk realist och 
väljer pragmatism istället för idealism i denna fråga. Han 
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underströk dock att den världsliga makten över musli-
mer måste överlämnas till dess rättmätige ägare. När Ibn 
Taymiy ya skildrar den bäst skickade makthavarens specifika 
egenskaper är det två kvaliteter som lyfts fram: han ska vara 
modig och rättrådig. Egenskaperna förankrar han i diverse 
koranverser.86 

Han är väl medveten om att det är ytterst svårt att hitta 
dessa egenskaper hos dem som i verkligheten bekläder olika 
maktpositioner. Medveten om denna realitet väljer han sam-
ma modell som många andra politiska tänkare, nämligen att 
uppmana sittande makthavare att vara angelägna om sina 
undersåtars väl och ve. Det är dock inte bara makthavaren 
som har skyldigheter, utan också undersåtarna, skriver han. 
Deras främsta skyldighet är att lyda makthavarna, det vill 
säga lyda dem som har tagit makten.87 Undersåtarna är också 
skyldiga att betala skatt till makthavarna. Denna skyldighet 
upphävs inte om makthavarna visar sig vara onda. Den som 
vägrar betala skatt kan till yttermera visso dömas till diverse 
former av fysisk bestraffning.88 

Ibn Taymiyyas hårda kritik mot det förnuftsbaserade kri-
tiska tänkandet inom teologins område får följdverkningar i 
hans politiska tankegångar. På samma sätt som han inte ger 
det kritiska tänkandet något utrymme inom teologins om-
råde anvisar han ingen väg för den enskilde undersåten eller 
allmänheten att utifrån ett kritiskt perspektiv ställa krav på 
makthavarna. Undersåtarna gör bäst i att finna sig i rådande 
omständigheter och vara lojala. 

Ibn Taymiyya anslöt sig i likhet med sin lärofader Ahmad 
Ibn Hanbal till den sunnitiska huvudfåran i fråga om synen 
på den världsliga makten. Han såg en synergi mellan makten 
och religionen; utan makt och utan den världsliga maktens 
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beskydd skulle religionen vara hotad och utan religionens 
etiska och moraliska referensramar skulle den världsliga 
makten bli despotisk. Han stannar dock inte vid de etiska 
gränserna utan vill ge den världsliga maktens företrädare 
rollen som religionens väktare. Deras viktigaste uppgift är 
att påbjuda det goda och anständiga och förhindra det otill-
börliga, hävdar han och hänvisar till en vers i Koranen med 
just detta budskap:

”Och bli till en gemenskap av människor som uppmanar 
varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och för-
bjuder det som är orätt.” 3:104

Budskapet i denna vers kom att inta en central plats inom 
diverse former av politisk islam som utvecklats under mo-
dern tid. Det gick ut på att inte bara den världsliga makten 
skulle hämta sin legitimitet från religionen, utan att också 
den religiösa lagen skulle utgöra en grund för skapandet av 
lag och ordning i samhället.

Trots denna grundföreställning var Ibn Taymiyya lojal 
mot den rådande sunnitiska grunduppfattningen om för-
hållandet till sittande makthavare, oavsett hur de hade tagit 
över makten och huruvida de följde den islamiska lagen i sitt 
styre. Här ansluter han sig till tidigare islamiska filosofers 
föreställningar om behovet av makthavare: de som tilldelas 
makt kan skapa ordning i samhället och motarbeta under-
såtarnas särintressen, vilka annars riskerar att leda till kaos 
och oordning i samhället. 

Ett annat huvudspår i samma idétradition är rädslan för 
det kaos som kan uppstå vid ett maktvakuum. Ibn Taymiyya 
skriver att sextio år med en härskare som inte är rättrådig, 
eller till och med är ond, är bättre än en natt med pöbelns 
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härjningar. Det är tydligt, skriver han, att det inte är möjligt 
att gå undersåtarnas ärenden och verka för deras väl och ve 
utan en härskare. Detta gäller även om härskaren inte till-
hör de rättrådiga. En sådan makthavare är att föredra istället 
för det kaos där de nakna svärden styr när riket saknar ett 
överhuvud.89 

Ibn Taymiyya hänvisade också till icke-muslimska riken 
som hade ett fungerande politiskt system trots avsaknad av 
heliga böcker. Ordningen i dessa riken grundades på under-
såtarnas lydnad gentemot makthavarna.90 Ibn Taymiyya var 
inte först med att slå fast detta. En rad sunnitiska tänkare 
före honom, däribland 1100-tals teologen och furstespegel-
författaren al-Ghazali, hänvisade i sina furstespeglar till de 
goda förhållandena i det förislamiska Persien, ett föredöme 
för muslimska härskare. Öppenheten härvidlag härrör san-
nolikt från det faktum att dessa tänkare inte kunde hitta dis-
tinkta bevis – hos vare sig profeten eller de tidiga exegeterna 
– som stödde idén att den världsliga och politiska makten 
och samhällets institutioner nödvändigtvis behövde vila på 
religionens lagar.91 
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Om texttolkning – och nya salafisters  
självpåtagna tolkningsföreträde

ibn taymiyya samlade en grupp lärjungar kring sig som 
förde hans arv vidare till eftervärlden. 

En av de mest kända lärjungarna var Ibn Qayyim al-Jaw-
ziyya (1292–1350). I likhet med sin läromästare gick han till 
angrepp mot den muslimska filosofin och den form av teologi 
som var influerad av filosofiska tankegångar. Användning av 
filosofin inom teologin var enligt Ibn Qayyim en innovation 
vars upprinnelse är Satans ifrågasättande av Guds vilja vid 
människans skapelse.92 Genom att likställa det kritiska tän-
kandet och den filosofiska idétraditionen med Satans trots 
mot Gud, enligt den muslimska skapelseberättelsen, fråntar 
han filosofiska tankegångar all religiös legitimitet. Udden av 
hans anklagelser riktas mot muslimska filosofer som Ibn Sina 
(Avicenna) och Ibn Rushd (Averroës), alla influerade av Aris-
toteles tankegångar. Han säger sig inte ha någonting emot så-
dana kunskapsområden som matematik och naturlära, med 
sin grund i mänskligt tänkande, men han avvisar varje form 
av hopblandning mellan filosofiskt tänkande och teologi.93 

Ibn Qayyim ifrågasatte också en allegorisk tolkning av 
Koranen, som gick under benämningen tawil och var den 
tolkningsform som många filosofer och rationalistiska teo-
loger prioriterade. I tawil gavs nämligen stort utrymme åt 
förnuftet. Där underströks nödvändigheten av en förnuftig 
ordning bakom Koranens föreskrifter, en ordning som var 
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möjlig att förstå med hjälp av mänskligt förnuft. Förutom 
hänsynstagande till historiska och andra referensramar och 
strukturer skulle man också använda sig av tankemönster 
hämtade från kunskapsområden som filosofi. 

Själv höll Ibn Qayyim fast vid den traditionella inter-
textuella texttolkningen tafsir, i motsats till kontextuell el-
ler allegorisk tolkning, och prioriterade istället tolkningar 
utifrån sagesmännens traderade uppfattningar. Detta inne-
bar att varje tolkning skulle legitimeras genom hänvisning 
till korantexten, uttalanden och handlingar som tillskrivs 
profeten och de första generationerna av Muhammeds följe-
slagare vilkas tolkningar har förmedlats av en lång kedja av 
tradenter. Detta tolkningsmönster visar mindre benägenhet 
till nymodigheter då logiska slutledningar och övervägan-
den hålls i schack inom traditionens fastställda ramar. 

En av kontroverserna mellan de olika lägren handlade om 
Koranen själv. Man ställde frågan huruvida Koranen skulle 
betraktas som en oskiljbar del av Gud eller om den var en 
av Guds skapelser. En påföljande fråga rörde tolkningarnas 
karaktär, det vill säga om Koranens budskap skulle tolkas 
bokstavligt, metaforiskt eller på ett historiskt och kontex-
tuellt sätt. 

Filosofer och rationalistiskt (skolastiskt) orienterade teo-
loger, däribland den mutazilitiska teologiska skolan, ansåg 
att Koranen skulle betraktas som en skapelse av Gud. Den 
skulle ses som historisk och ha tillkommit under en bestämd 
tid och under specifika förhållanden. Ett sådant synsätt 
medförde att tolkningen av Koranen skulle ta hänsyn till de 
omständigheter som omgav dess tillblivelse. Dit hör bland 
annat de kulturella, ekonomiska och sociala förhållandena 
under denna period. 
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Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim och andra salafistiska teologer 
såg på Koranen som en oskiljbar del av Gud och ansåg att 
dess innehåll i likhet med Gud var evigt och oföränderligt. 
Detta var en uppfattning som var oförenlig med en kontex-
tuell tolkning. 

Trots detta vidhåller Ibn Qayyim att en del politiska be-
slut eller fatwor från forna tider och inte minst från islams 
begynnelse kan vara påverkade av platsspecifika förhållan-
den. Han går därmed emot uppfattningen att allt som går 
tillbaka till profetens och de första efterföljarnas tid ska re-
konstrueras utan hänsyn till kontextuella referensramar och 
förändrade omgivande omständigheter. Därmed lämnar han 
ett visst, om än litet, utrymme för rationella resonemang.94

Ibn Taymiyyas och hans efterföljares krav på en återgång 
till en uppenbarelsebaserad jungfrulig urteologi fick direk-
ta konsekvenser för hans politiska tänkande. Han ansluter 
sig till en auktoritetstro mot religiösa ledare och ett totali-
tärt politiskt tänkande som definierar förhållandet mellan 
under såtar och makthavare i termer av lydnad. 

Spåren av detta tänkesätt hittar vi hos samtida salafistiska 
grupperingar. Trots skillnader mellan olika schatteringar av 
salafistiska tänkare och grupper är den gemensamma näm-
naren deras uppslutning bakom diverse totalitära makthava-
re och grupperingar. Ett exempel är wahhabisternas stöd till 
och välsignelse av det saudiska kungahuset vars styre bygger 
på medeltida totalitära traditioner. 

Ett annat exempel är statskuppen i Egypten i juli 2013 då 
militären störtade den folkvalde presidenten Muhammad 
Mursi. När militärkuppen skulle tillkännages kunde man 
beskåda en av den arabiska vårens märkligaste former av 
backlash. Militärkuppen som störtade den folkvalda reger-
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ingen i Egypten, ledd av Muslimska brödraskapet, fick stöd 
av ultrakonservativa salafister i landet. När kuppgeneralen 
Abdul Fattah al-Sisi tillkännagav avsättandet av president 
Mursi flankerades han av bland annat en representant för 
det salafistiska al-Nour-partiets ledare. Förklaringen till 
detta ligger i de egyptiska salafisternas starka band till det 
wahhabitiska kungahuset i Saudiarabien, som strävar efter 
att försvaga Muslimska brödraskapets ställning i regio-
nen. De salafistiska partierna kallas i folkmun skämtsamt 
för konungarnas parti. Bakgrunden är att de startades med 
stora ekonomiska bidrag från Saudiarabien och andra olje-
rika shejkdömen kring Persiska viken. Deras enda syfte är att 
försvaga Muslimska brödraskapets ställning. Dessa kunga-
dömen ser en stark position för det Muslimska brödraskapet 
som ett potentiellt hot för sin egen maktställning i såväl de 
egna länderna som i hela Mellanöstern och Nordafrika. 

Salafismens attraktionskraft tycks grunda sig på dess kri-
tik av orättvisorna i muslimska länder. Av det skälet har sala-
fismen lockat individer eller socialt utsatta grupper som varit 
kritiska mot olika missförhållanden. Salafismen har fram-
trätt som en konkurrent till den riktning av politisk islam 
som representeras av Muslimska brödraskapet. I kampen 
mot missförhållanden i muslimska länder har salafisterna 
riktat udden mot muslimska institutioner, deras företrädare 
samt politiskt aktiva muslimska grupper – alla anklagade för 
att ha misstolkat islam. Salafismen säger sig ha en slutgiltig 
lösning på muslimernas allehanda problem genom en holis-
tisk och radikal men samtidigt enkel förändring. Deras lös-
ning är en tillbakagång: en rekonstruktion av profetens tid. 

Utgångspunkten är att omvandla muslimska samhällen 
på ett så genomgripande sätt att de både till det yttre och 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   116 2016-01-11   17.48



˜ 117 ˜

i fråga om lagstiftning, rättspraxis, ekonomiska, kulturella 
och sociala strukturer och traditioner blir så lika profetens 
samhälle som möjligt. 

Under lång tid var salafistiska grupper opolitiska. De 
bojkottade varje form av deltagande i det politiska livet 
då de inte hyste något förtroende för det rådande samhäl-
let och dess institutioner. De siktade in sig på att förändra 
samhället genom att, som det uttrycks, förädla den enskil-
da individen. Muslimer skulle genom studier och ett fromt 
och renlärigt leverne komma fram till övertygelsen om en 
återgång till islams begynnelse. Ett återinförande av den 
tidigaste formen av islam, som stod i direkt anslutning till 
uppenbarelsen, stakades ut som den enda vägen till verk-
lig förändring i samhället. Denna förändring var endast 
möjlig genom uppfostran och studier i Koranen, profetens 
tradition och de första generationerna av profetens följe-
slagare. Salafisterna betraktades inte som något hot mot 
sittande regimer i muslimska länder utan tilläts snarare att 
verka i konkurrens med andra aktiva islamiska politiska 
rörelser. De sågs inte som revolutionärer, utan snarare som 
en sorts väktare av tron och ”den rena läran”. 

Bilden förändrades under 1990-talet då en rad salafistiska 
grupper övergav den apolitiska traditionen. En del hade del-
tagit i demokratiska val och försökt påverka den politiska ut-
vecklingen genom sin närvaro i demokratiska institutioner. 
Ett illustrativt exempel var de salafistiska partier som deltog 
i de allmänna valen i Egypten under perioden mellan den 
forne diktatorn Mubaraks avgång 2011 och militärkuppen 
2013. En annan riktning har på ett demonstrativt sätt visat 
sin misstro mot demokratin genom att övergå till militant 
jihadism. Dessa grupper hyllar våldsanvändning och terror 
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som den enda vägen till de radikala förändringar som de vill 
införa i samhället. Till sådana grupper hör barbariska ter-
rorgrupper som IS (Islamiska staten). 

Båda riktningarna inom salafismen har som syfte att in-
rätta ett idealsamhälle, en shariabaserad teokratisk styrelse-
form. Det är enbart detta alternativ som kan leverera allt 
som tidigare former av politisk islam inte kunnat realisera, 
menar de. Denna gemensamma målsättning har bland annat 
inneburit att jihadistiska och våldsbejakande grupper värvat 
många medlemmar och aktivt stridande rekryter från sala-
fistiska grupper. 

Skillnaderna mellan de olika formerna av salafism stannar 
inte vid valet mellan politisk aktivism eller avhållsamhet. En 
annan skillnad rör synen på religionens urkunder. Den äldre 
formen av salafism framhåller att man absolut måste visa lyd-
nad mot och tillit till de rättslärda som tolkar islams urkunder. 
Det handlar då naturligtvis om den grupp rättslärda som inte 
tar hjälp av det kritiska tänkandet, den förnuftsbaserade ratio-
nalistiska teologin eller filosofiska argumentationer. Den äld-
re formen av salafism ville ge de rättslärda en viktig roll i fråga 
om förståelsen av urkunderna. Den nya formen av salafism 
utgår däremot från mottot ”Återgång till källorna (Koranen, 
profetens tradition och de första generationerna av profetens 
efterföljare) utan mellanhänder”. Man söker den ”äkta och 
sanna” islam genom att gå direkt till uppenbarelsen. 

Enligt den nyare tolkningen finns inget behov av att ta 
hjälp av de rättslärda för att ta reda på var och när och under 
vilka omständigheter verserna eller reglerna har tillkommit. 
Man avvisar också de rättslärdas försök att väga samman oli-
ka tolkningar eller diskussioner utifrån omständigheterna 
kring dessa reglers tillkomst.95 
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Den mer extrema bokstavstro som de nya salafisterna re-
presenterar har lett till en ytterligare radikalisering. Jämfört 
med den äldre formen, där kätterskförklaring av andra var 
förhållandevis återhållsam, är de nya salafisterna mer aktiva i 
sin kätterskförklaring av andra muslimer. Allt som går emot 
deras uppfattning stämplas som innovation och därmed som 
kätterskt. En konsekvens av detta har varit att de nya salafis-
ternas främsta måltavla är muslimer snarare än icke-muslimer. 

Trots skillnaderna mellan den äldre och den nya formen av 
salafism finns det en hel rad gemensamma nämnare i fråga 
om deras teologiska föreställningar. Det viktigaste fundamen-
tet i den salafistiska idétraditionen är bokstavstron. En rad 
namnkunniga sunnitiska företrädare – däribland den kände 
tevepredikanten och teologen al-Qaradawi som själv har varit 
med om att stämpla shiamuslimer som kätterska, mubtadioun 
– anklagar numera salafisterna för att inte ta någon hänsyn till 
syftet eller andemeningen bakom urkunderna. 

En annan gemensam nämnare för alla salafistiska rikt-
ningar är deras intolerans, trångsynthet och inskränkthet 
som tillsammans med deras oförtjänta självgodhet bildar en 
mycket farlig konstellation. Det problematiska är inte deras 
självbild och att de ser sig själva som de enda företrädarna för 
den sanna tolkningen av islam. Det farliga uppstår i kombi-
nationen mellan detta självförhärligande, deras vida kända 
bigotteri och deras militanta jihadism. De inte bara förkastar 
alla andra tolkningar av islams urkunder, utan stämplar dem 
som kätterska och banar därmed vägen för att förinta och 
eliminera alla som inte delar deras uppfattning. 

Ännu ett karaktäristiskt drag för salafister, oavsett vilken 
riktning de tillhör, är att de inte drar sig för att ställa till oro 
och turbulens i samhället för att driva igenom sin sak.96
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Det muslimska vetenskapssamhällets svaga punkt: 
bristen på överföring 

den mutazilitiske teologen al-Jahiz (d. 869) utgår i 
sin syn på tolkningen av religiösa texter från ett arabiskt ord-
språk vars svenska översättning lyder ungefär så här: ”Folk 
liknar sin samtid mer än sina föräldrar.” 

Med utgångspunkt i detta talesätt anser han att teologer 
som andra tänkare är påverkade av sina samtida förhållan-
den och rådande sociala strukturer, politiska, kulturella och 
ekonomiska referensramar och dyl. Hans slutsats blir att teo-
loger tolkar islams urkunder utifrån sina specifika referens-
ramar. Deras tolkningar kan följaktligen inte ses som evigt 
giltiga. Varje tid kräver sin egen teologiska tolkning som tar 
hänsyn till ständigt föränderliga yttre förhållanden. 

Den kände nordafrikanske tänkaren Ibn Khaldun (1332–
1406) som levde flera århundraden efter al-Jahiz skiljer sig 
i många avseenden från honom. Det gäller inte minst teo-
logisk skoltillhörighet. Ibn Khaldun var skolad i den asha-
ritiska teologiska skolan, som var starkt kritisk mot den 
mutazilitiska skolans förnuftsorienterade teologiska tolk-
ningstradition. 

I enlighet med samma asharitiska teologiska tradition 
var Ibn Khaldun kritisk mot de muslimska filosoferna. Han 
ställde sig skeptisk till filosofins möjligheter att med hjälp av 
förnuftet och logisk härledning kunna uppnå en säker kun-
skap om de sanningar som förmedlas genom uppenbarelsen. 
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Hans tvivel blev än större då filosoferna, enligt Ibn Khaldun, 
påstod att de kunde nå kunskap om både det sinnliga och 
det översinnliga med hjälp av sitt förnuftsbaserade tillväga-
gångssätt. 

Men trots sin skepsis mot filosoferna följde Ibn Khaldun 
den redan etablerade politiska idétraditionen bland mus-
limska tänkare i fråga om behovet av en härskare. I likhet 
med sina företrädare framhöll han att människor är i stort 
behov av samarbete med varandra för att kunna tillgodose 
sina behov i livet. När han så diskuterade organiseringen av 
detta samarbete resonerade han påfallande likt föregång-
arna: det behövs en härskare/ledare som står över särintres-
sena, och det behövs lagstiftning. I diskussionen kring vil-
ken form av lagstiftning som är bäst lämpad menar han att 
den religiösa lagen är överlägsen den världsliga eftersom den 
värnar om både den världsliga och den hinsides lyckan. 

Det som skilde honom från hans företrädare var den för-
klaringsmodell som han lade fram med vars hjälp man kunde 
förklara historiska skeenden. Där diskuterade han de faktiska 
processerna bakom staternas uppgång och fall i Nord afrika 
under den aktuella perioden. I modellen fanns inget utrym-
me för gudomlig vilja eller försyn. Den byggde på sociala 
relationer, ekonomiska förhållanden och dessas betydelse för 
människors levnadsförhållanden. Det var denna förklarings-
modell som gjorde honom känd för eftervärlden som en av 
den moderna historievetenskapens och sociologins fäder. 

Utmärkande för hans angreppssätt är att han vill förstå 
skeendena i sin samtid genom att jämföra de faktorer som 
påverkar utvecklingen i nuet med vad som har skett tidigare. 
Han sökte efter de faktorer som skapade kontinuitet i histo-
rien. I sin förklaringsmodell utgår han hela tiden från frå-

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   121 2016-01-11   17.48



˜ 122 ˜

gorna om hur och på vilket sätt. Han undviker de klassiska 
frågorna om varför, vilka skulle öppna för en övernaturlig 
viljas ingripande i samhälleliga och historiska förlopp. 

För Ibn Khaldun var det alltså viktigt att studera samhäl-
let och dess historiska händelser utifrån sociala, politiska och 
ekonomiska drivkrafter. Det var detta som drev honom att 
undersöka följderna av nedärvda sociala och kulturella rela-
tioner, ekonomiska förutsättningar, kontextens betydelse för 
historiska och samtida händelser och sist men inte minst alla 
dessa faktorers betydelse för rättstolkningen. 

Ett viktigt syfte med att studera dessa omständigheter var 
att hitta orsakerna bakom det som både i historien och nuet 
uppfattades som svårförklarligt och osammanhängande. Ibn 
Khalduns sökande efter rationella förklaringar och kausa-
litet i historiska och samtida händelseförlopp visar att han 
trots sin kritik mot filosofernas anspråk använde sig av för-
nuftsorienterade förklaringsmodeller. Med dagens termino-
logi skulle vi benämna dem som vetenskapliga.

I sin teori om rikenas uppgång och fall i Nordafrika ut-
vecklade han idén om sammanhållningens, grupplojalite-
tens och solidaritetens betydelse för samhällsutvecklingen. 
Enligt honom hade dessa faktorer stor betydelse för relatio-
nerna mellan samhällsmedlemmarna. Han använder sig av 
det arabiska begreppet asabiyya, ett slags grupplojalitet som 
var en viktig faktor för nomadlivets hårda levnadsvillkor. 
Detta lojalitetsband spelade, enligt Ibn Khaldun, en viktig 
roll när nomadsamhällen visade sig vinna makt över riken 
som hade sitt säte i stadslivets bofasta och sofistikerade ci-
vilisation. Det som gjorde de stadsbaserade civilisationerna 
så sårbara i förhållande till nomaderna var, enligt Ibn Khal-
dun, stadslivets avsaknad just av det sammanhållande kitt 
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som dominerade det enkla och hårda nomadlivet. Utan sin 
sammanhållning och sin lojalitet mot stammen och familjen 
fanns det en risk för att nomadsamhällena skulle duka under. 

Städernas bofasta befolkning härstammade visserligen 
ofta från nomadförhållanden eller hade haft förfäder som 
en gång varit nomader. Men vid övergången till stadslivet 
kände de inte lika stort behov av grupplojalitet eller upp-
slutning kring ledaren. De tidigare hårt reglerade lojalitets-
banden som dominerat de enkla levnadsförhållandena i no-
madlivet löstes upp. Redan efter en generation hade de som 
levde stadsliv gått in i ett mer diversifierat och individuali-
serat levnadssätt. 

Också arbetsfördelningen och fördelningen av ansvars-
områden förändrades med stadslivet och gjorde grupploja-
liteten riktad mot familjen och stammen överflödig. Män-
niskorna i städerna skaffade sig dessutom nya identiteter 
eftersom de vid skiftet av levnadssätt kände större lojalitet 
mot nya samhällsgrupper som bands till varandra på andra 
sätt än genom familj- och stamtillhörighet. 

Ibn Khaldun pekade ut dessa förändringens följdverkning-
ar: att de nya sociala relationerna och levnadsförhållandena 
hade en direkt påverkan på samhällsmedlemmarnas menta-
litet och deras känsla av grupplojalitet. 

Den sammanhållning som luckrades upp med de nya 
levnadsförhållandena ersattes inte heller av band som var 
lika starka. Det var alltså denna brist på nya former av sam-
manhållning och grupplojalitet som gjorde den stadsbase-
rade civilisationen sårbar för yttre angrepp. Istället för att 
som nomader exempelvis själva delta aktivt i försvaret av sin  
civilisation överlät man denna uppgift, till följd av arbets- 
och ansvarsfördelningen i stadslivet, till en specifik grupp 
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i samhället som avlönades för denna uppgift, det vill säga 
till militären. Men de stadsbaserade samhällenas/civilisa-
tionernas yrkesmilitärer i Nordafrika på 1400-talet var ofta 
mindre motiverade och mindre sammansvetsade än de no-
madtrupper som angrep stadscivilisationerna utifrån. För 
yrkesmilitärerna var livet som militärer ett sätt att tjäna 
pengar; i övrigt saknade de varje lojalitetsband med stads-
borna. Ibn Khaldun ansåg sig kunna se ett mönster som med 
jämna mellanrum upprepade sig i 1400-talets Nordafrika. 

Han gick ännu längre i sina förklaringsmodeller och 
inbegrep ytterligare faktorer som, enligt honom, hade 
betydelse för hur civilisationer utvecklades. Bland annat 
vägde han in klimatets påverkan på människans mentali-
tet. I likhet med andra förespråkare för klimatläran ansåg 
han att extrema väderförhållanden, som stark värme och 
kyla, hade en negativ påverkan på människors mentalitet 
– medan lagom tempererade klimatförhållanden kunde 
påverka civilisationernas utveckling mer gynnsamt. Vi 
möter här stereotypa och med dagens mått mätt rasistiska 
uppfattningar hos Ibn Khaldun exempelvis om de svarta 
som levde i varma klimatförhållanden. De svarta utmärks i 
allmänhet av ”lättsinne, ombytlighet och stor känslosam-
het”, skriver han. De grips av en lust att dansa så snart de 
hör musik, är en annan av hans reflektioner. ”De beskrivs 
ofta som dumma”, men deras agerande har en ”naturlig” 
förklaring, skriver Ibn Khaldun. Det verkliga skälet är att 
glädje och tillfredsställelse utvidgar och breder ut den ani-
maliska anden. De svarta lever i jordens heta zon vilket 
får hettan att dominera deras temperament och karaktär. 
Deras sinnen rymmer således lika mycket hetta som deras 
kroppar. Som ett resultat av dessa yttre förhållanden är de 
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känslosammare, muntrare och mer ombytliga, konstaterar 
Ibn Khaldun.97

Intressant är att Ibn Khaldun i sin historiefilosofi använ-
der sig av rationalistiska förklaringar till historiska skeen-
den, trots att han teologiskt tillhör den asharitiska skolan, 
känd för att inte ägna sig åt rationella förklaringar av detta 
slag. När Ibn Khaldun talar om gruppsolidaritet – den form 
av sammanhållning som leder till att nomadkrigare bese-
grar de bofasta i städerna – utgår hans förklaring från de 
sociala relationernas och levnadsförhållandenas betydelse i  
nomad- respektive stadsliv. Denna förklaringsmodell inramas 
i sin tur av den religiösa uppfattningen att allt detta ytterst 
sker genom att Gud har utsett människan till sin ställföre-
trädare på jorden. Men hans tro på att allt mänskligt hand-
lande ytterst har sitt ursprung i den gudomliga viljan står 
inte i vägen för hans egen unika förklaringsmodell. Detta 
kan i sin tur ha sin grund i hans speciella tolkning av den  
gudomliga viljan. Han slår fast att människan agerar själv-
ständigt och att det ligger i linje med Guds vilja att männis-
kan ska ha herravälde över naturen. Det är detta herravälde 
och denna strävan efter att härska över naturen som ligger 
till grund för framväxten av de olika formerna av civilisatio-
ner på jorden, understryker Ibn Khaldun.98 

Ibn Khaldun är också noga med att framhålla skillnaderna 
mellan de olika levnadsförhållandena. Om det enkla nomad-
livet genererar större gruppsolidaritet och sammanhållning 
är fördelen med stadslivet och den civilisation som utformas 
i städerna en helt annan, nämligen institutionaliseringen 
av kunskapens hantering. Det är i städerna som diverse in-
stitutioner för att hantera kunskap och kunskapsöverföring 
tar form. Det återkommande scenariot med stadsbaserade 
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civilisationers undergång får dessvärre den oönskade kon-
sekvensen att kunskapshanteringens institutioner försvagas 
eller under långa perioder upphör att existera. 

Ibn Khaldun ser allvarligt på denna försvagning av kunska-
pens och vetenskapens ställning i samhället. Han uppehåller 
sig särskilt kring storstadsregioner som Cordoba i det mus-
limska Spanien, al-Andalus, Kairouan i nuvarande Tunisien, 
men också storstäder som Bagdad och Basra i nuvarande Irak 
– centrala orter för kunskapens och vetenskapens institutio-
nalisering i Nordafrika, den muslimska Medelhavsregionen 
och det muslimska kärnområdet i Mellanöstern. Gemen-
samt för alla dessa städer var att de hade varit centrum för 
blomstrande civilisationer där kunskap, konst och vetenskap 
upplevde en renässans. De hade förvandlats till oceaner av 
konst, kunskap och vetenskap, skriver Ibn Khaldun.99 Men 
alla dessa städer drabbades senare av militära angrepp och 
förstörelse. När de stadsbaserade civilisationerna försvaga-
des och det centrala stödet till de vetenskapliga institutio-
nerna upphörde blev konsekvenserna för dem mycket svåra.

Kunskapsinstitutionernas försvagning ledde, enligt Ibn 
Khaldun, till en tillbakagång för det kritiska tänkandet. Den 
vetenskapliga verksamheten avstannade, vetenskapsmän-
nen tystnade, argumentation och dialog upphörde. Istället 
för dessa kreativa traditioner – såsom samtal och kritiska re-
flektioner – övergick man till att bevara åtminstone delar av 
det vetenskapliga arvet. Man försökte konservera de veten-
skapliga traditionerna utan att slå vakt om deras vitala själ. 
Kanske förmådde man bevara en del av det stolta arvet men 
man kunde aldrig förvalta det i praktiken. Själva livsnerven, 
den kritiska dialogen, saknades. 

Resultatet blev konservering och förvaltning istället för 
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ett fortsatt vitalt vetenskapligt liv. Kunskapstraditionerna 
vandrade vidare till andra delar av det islamiska riket, men 
de tidigare metropolerna hade förlorat sin forna glans, skri-
ver Ibn Khaldun.100 Han sätter här fingret på ett av de mest 
centrala problemen inom muslimsk idéhistoria, nämligen 
det försvagade stödet för de vetenskapliga institutionerna. 

En annan och kanske lika bidragande faktor i den till-
bakagång som Ibn Khaldun skriver om är bristen på veten-
skapligt flöde över tid i muslimska vetenskapliga centra. De 
verksamheter som ägde rum där var till stor del knutna till 
dess centrala gestalter. När dessa personligheter gick bort 
eller fördrevs från sina institutioner på grund av krig eller in-
vasion – eller hamnade i onåd hos de makthavare som finan-
sierade deras verksamhet – upphörde också de verksamheter 
som var knutna till dem. 

Denna brist på samspel mellan tradition och förnyelse 
tycks ha bäddat för för den skillnad som så småningom upp-
stod mellan de intellektuella kulturerna i muslimskt domi-
nerade områden jämfört med i Västeuropa. I katedralskolor 
och universitet i Västeuropa systematiserades och institutio-
naliserades teologi och juridik i form av en skriftlig kun-
skapsbank, systematiskt bevarad och därigenom ackumu-
lerad i skrifter för eftervärlden. Denna kunskapstradition 
var tillgänglig för den som eftertraktade den. De i förväg 
bestämda momenten som skulle läras ut kunde förmedlas av 
olika aktörer med kännedom och kunskaper inom området. 

I muslimska skolor och institutioner hade dessa kunska-
per som sagt oftast anknytning till bestämda personer. Den 
muslimska kulturen liknade på så sätt mer en relation mellan 
en mästare och dennes lärjungar. Kunskapsinhämtningen 
var beroende av personliga kontakter med den lärde mäs-
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taren, varigenom man kunde förkovra sig i de kunskaper 
och insikter som han besatt. (I den västeuropeiska modellen 
inhämtades kunskapen, som ovan nämnts, genom att man 
tog till sig det kunskapsstoff som institutionerna tillhanda-
höll.)101

Skillnaden mellan de två modellerna var att den mus-
limska intellektuella kulturen, på grund av dess beroende 
av personliga kontakter och mästarens personliga betydelse, 
var mycket känslig för yttre omständigheter. Den västeuro-
peiska modellen var mer robust. Trots att samma kunskaps-
stoff tragglades om och om igen år efter år, stod den för en 
sorts kontinuitet som den muslimska modellen saknade. 
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de sHiitiska rättslärdas samarbete med safavidkung-
arna var intressant ur många aspekter. Man kan likna deras 
relation vid ett tvångsäktenskap där de två parterna inte är 
så förtjusta i varandra, men samtidigt tvungna att vigas sam-
man eftersom de står i en ömsesidig beroendeställning. 

Relationen mellan den safavidiska kungamakten och de 
shiitiska rättslärda hade karaktären av ett givande och ta-
gande. Ingen av parterna var således förtjust i den andre, 
men samtidigt var de medvetna om att de kunde dra nytta 
av varandra. Safavidkungarna kunde genom de rättslärda få 
religiös välsignelse och legitimitet. De ville också förmå de 
rättslärda att använda sitt inflytande bland allmänheten för 
att skänka kungamakten – utöver den militära makt de re-
dan hade – en förankring hos folket. 

De rättslärda kunde å sin sida med stöd av kungahuset 
konsolidera sin ställning genom att förstärka sina institutio-
ner och utöka sin jurisdiktion. 

Kungahuset riskerade samtidigt att begränsa sitt hand-
lingsutrymme genom att göra sig beroende av de religiösa 
ledarna. 

För de religiösa ledarna var det ett problem att samarbetet 
med det safavidiska kungahuset inte bara var ett avsteg från 
fundamentala teologiska och politiska ståndpunkter utan 
också ett uppenbart brott mot etik- och sedlighets regler 
enligt islam. Det rörde sig nämligen om kungar som i sitt 
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privat liv, inom ramen för hovets och palatsens väggar, levde 
liv som stod i skarp kontrast mot shiaislams sedlighetsregler. 
Flertalet safavidkungar hade allvarliga missbruksproblem. 
Många av dem dog av sjukdomar som orsakades av deras 
omfattande konsumtion av alkohol och narkotika, substan-
ser som båda var förbjudna enligt den islamiska shariarät-
ten. Det safavidiska hovlivet var med andra ord allt annat 
än islamiskt. 

Bakgrunden är ju dessutom att all makt och härlighet ska 
tillfalla de rättslärda under den tid shiiterna väntar på den 
dolde imamen al-Mahdis återkomst. I klartext innebar detta 
att de shiitiska rättslärda under tiden behövde ge sin välsig-
nelse till kungar som per definition betraktades som illegi-
tima ur ett strikt religiöst och teologiskt perspektiv.

Samarbetet innebar alltså att båda parter var tvungna att 
göra avkall på sina principer och maktambitioner. Att den 
safavidiska kungamakten ändå kunde tillåta sig att inleda 
ett sådant samarbete med shiitiska rättslärda kan förklaras 
utifrån kungarnas realpolitiska och pragmatiska inställning. 
De kunde tänka sig att låta de religiösa ledarna bli delak-
tiga på områden som rätt, social omsorg och utbildning – 
men de behöll lejonparten av den världsliga makten i sina 
händer. Dessutom var det de som bestämde vem eller vilka 
som skulle sitta på de olika posterna. Att de rättslärda skulle 
ta över ens de nämnda områdena var i sig en inskränkning 
av kungamaktens befogenheter, men med undantag för det 
rättsliga området var begränsningen inte stor.

För de rättslärda fanns starka skäl att överse med sina egna 
etiska och teologiska problem. Detta var första gången som 
en kungamakt av safavidernas dignitet sträckte ut en sam-
arbetets hand till de shiitiska rättslärda och dessutom sade 
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sig vilja utropa shiaislam till statsreligion. Erbjudandet var 
alltså mycket frestande. De första shiitiska rättslärda som 
tackade ja till samarbetet må ha tänkt att detta var ett gylle-
ne tillfälle för dem att lämna sin tidigare mycket utsatta posi-
tion som förföljd minoritet. Man såg också stora möjligheter 
att med det safavidiska kungahusets stöd i ryggen mission era 
för shiaislam i ett stort och sammanhängande rike. 

De shiitiska ledarnas vilja att ingå i ett sådant samarbete 
krävde dock ett teologiskt nytänkande som skulle öppna vä-
gen för en ny politisk doktrin. Grundandet av den tidigare 
nämnda Isfahanskolan – öppen för ett rationalistiskt förhåll-
ningssätt i teologiska frågor – har spelat en mycket stor roll 
för den kursändring som de shiitiska rättslärdas samarbets-
vilja innebar. 
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Karaki –  
shiamissionär med öppenhet för folkets böneliv

en av dem som medverkade till det utvecklade utbytet 
av tjänster med safavidkungarna var den rättslärde Karaki 
(Noor al-Din Ali ibn Hussein Abdul Ali Karaki 1464–1534), 
härstammande från bergsområdet Jabal Amil i dagens Li-
banon. Han bjöds in till safavidernas rike av den safavidiska 
dynastins grundare kung Islamil I (d. 1524). 

En av Karakis viktigaste åtgärder förutom att skänka safa-
viderna deras efterlängtade religiösa legitimitet var sam-
manställandet av Jami al-maqasid, en bok i islamisk rättstolk-
ning. Den kom att fungera som en lagbok eller snarare en 
bok i lagtolkning under den safavidiska eran. Syftet med 
detta verk var att möta kraven på tydliga lagliga strukturer i 
safavidernas rike. Kraven drevs av de rättslärda, som härige-
nom ville sätta en shiitisk prägel på den rättsliga traditionen. 
Lagtolkningen skulle också motverka de enväldiga kungar-
nas godtycklighet. 

Karaki arbetade parallellt med utbildningen av shiitiska 
skriftlärda. Han grundade också teologiska skolor/semina-
rier runt om i riket, däribland i staden Isfahan som ju kom 
att bli safavidernas huvudstad under en längre period. Kara-
kis satsning på utbildning av skriftlärda resulterade i utexa-
minering av fler än 400 skriftlärda under en femårsperiod 
som han sedan skickade till rikets olika delar med uppgiften 
att sprida och konsolidera shiaislam i hela landet. En över-
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vägande majoritet av befolkningen i safavidernas rike var till 
en början sunnimuslimer. Karaki arbetade dessutom aktivt 
med att bekämpa prostitution, alkoholkonsumtion, spel och 
dobbel samt andra syndiga beteenden som ansågs hota dyg-
den och sedligheten i samhället. 

Den rättslärde Karaki fortsatte sin tjänst under Ismail I:s 
efterträdare Tahmasp I som satt på tronen mellan 1524 och 
1576. Tahmasp hade i ett brev framhållit att han betraktade 
Karaki som den tolfte shiitiske imamens ombud och sig själv 
som Karakis ombud. I brevet markerar kungen tydligt sin 
position mot dem som hade invändningar mot de rättslärdas 
nyvunna position. Markeringen var riktad mot de militära 
befälhavarna. Kungen poängterar att de som sätter sig upp 
mot de shiitiska rättslärda kommer att betraktas som kättare 
och bestraffas hårt.102

Karakis arbete väckte dock reaktioner bland de mäktiga 
qizilbashkrigarnas befälhavare. De såg de rättslärdas utöka-
de jurisdiktion som ett hot mot sin egen ställning. Konflik-
ten mellan Karaki och qizilbashmilitärerna fördjupades av 
att de företrädde två olika traditioner. Karaki representerade 
de rättslärda som framhöll rättstolkningen och den teolo-
giska traditionen som grund för lagstrukturen i riket, medan 
qizilbashmilitärerna var knutna till den sufiorden-tradition 
som byggde på en relation mellan mästare och novis. Den 
traditionen hade inga närmare band till rättstolkning och 
teologi och stod därmed i skarp kontrast till de rättslärdas 
föreställningar. De militära befälhavarna var lojala mot sina 
sufimästare, vilkas idéer och ritualer starkt ogillades av de 
rättslärda. Karaki avfärdade i en av sina böcker sufismens 
grundföreställningar.103 

De negativa signalerna från de militära befälhavarna fick 
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Karaki att känna sig hotad av dem till den grad att han läm-
nade safavidernas rike. Han begav sig till den för shiamusli-
mer heliga staden Najaf i nuvarande Irak. När trycket från 
qizilbashmilitärerna tilltog lämnade han alltså sin position 
och safavidernas rike, vilket visar att han inte var beredd att 
samarbeta med safaviderna till varje pris. 

Safavidkungen Tahmasp I lät den gången Karaki lämna 
landet, eftersom han själv då var upptagen med strider mot 
uzbeker och osmaner. Tre år efter att Karaki hade lämnat lan-
det tog Tahmasp dock kontakt med honom och bjöd honom 
till sitt rike igen. Det var vid detta tillfälle som det tidigare 
nämnda brevet från Tahmasp nådde Karaki. Safavidkungen 
var angelägen om att locka tillbaka Karaki och förband sig 
att upphöra med sitt syndiga leverne, särskilt sin omfattande 
alkoholkonsumtion, samtidigt som han erbjöd honom extra-
ordinära befogenheter. En av punkterna i brevet handlar om 
att Karaki ska sprida shia i hans rike och förbereda den dolde 
imamens återkomst. Men han erbjöd därutöver Karaki bland 
annat att, i egenskap av högste rättslärd, få utöva inflytande 
över tillsättning och avsättning av militära befälhavare uti-
från deras renlärighet och bundenhet vid religiösa ritualer 
och traditioner. 

Karaki hann emellertid aldrig utöva sitt nya inflytande. 
Han avled ett år efter att han hade fått det sig tilldelat, under 
en resa till den kungliga huvudstaden. Enligt vissa bedömare 
giftmördades han av utsända lönnmördare som qizilbashbe-
fälhavarna skickat till den heliga staden Najaf. Qizilbashmi-
litärerna såg de nya befogenheterna för de shiitiska rättslärda 
som ett direkt hot mot sin egen ställning.104 

Motståndet mot Karaki kom inte bara från de militära 
befälhavarna. Andra som markerade sitt motstånd mot ho-
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nom var en grupp rättslärda som förkastade varje form av 
samarbete med de safavidiska kungarna. De fördömde Ka-
rakis samröre med kungahuset och att han tillät sig ta emot 
gåvor därifrån. Denna grupp rättslärda tillhörde till största 
delen den akhbaridiska skolan inom shiaislam som motsatte 
sig varje form av rationell teologi. Då en stor del av Karakis 
innovationer byggde på rationella argument avvisades de av 
dessa rättslärda som ansåg att man skulle avhålla sig från 
varje form av inblandning i den världsliga politiken och där-
med från varje form av samröre med kungamakten.105 

Det är intressant att notera att Karaki trots sitt nära sam-
arbete med safavidkungarna betraktade dem som illegitima. 
Detta trots att han välsignade deras maktställning och gav 
sitt samtycke till att de skulle uppbära skatt, vilket i sin 
tur förband undersåtarna att betala skatt till kungahuset. 
Frågan är hur han kunde kombinera sin avståndstagande 
grund inställning med att samarbeta med dem på detta sätt. 

Karaki höll fast vid att det var förbjudet att bistå de onda 
och förtryckande makthavarna. Om det visar sig att ett sam-
arbete leder till att en ond härskare befäster sin ställning, då 
har man gjort sig skyldig till en otillåten handling, menade 
han. Men om man kan försäkra sig om att samarbetet leder 
till att man kan uträtta goda saker i samhället, då finns det 
ingenting som hindrar ett samarbete med kungamakten. 
Enligt Karaki kunde man genom samarbetet uppfylla de 
koraniska principerna att påbjuda det tillbörliga och mot-
verka det otillbörliga.106 Det enda man skulle akta sig för var 
att medverka till synd, förtryck och mord.107 

Sett ur hans perspektiv var ett samarbete med illegitima 
världsliga makthavare således inte av ondo per se. Det avgö-
rande är i första hand syftet med samarbetet och i andra hand 
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omständigheterna som möjliggör ett samarbete. En rättslärd 
som inleder ett samarbete med en orättmätig kungamakt 
med syftet att reformera och lägga saker och ting till rätta 
– att göra islah – gör det i ett gott syfte. Den rättslärde ska 
ses som den dolde shiitiske imamen al-Mahdis ställföreträ-
dare och inte som kungens man eller någon som lyder kung-
ens order. Det är den dolde imamen som är den rättmätige 
makthavaren och det är han som utser den rättslärde som 
sitt ombud.108 

Att de rättslärda upphöjdes till positionen som den dol-
de imamens ombud innebar sammanfattningsvis att deras 
befogenheter inte skulle begränsas enbart till det religiösa 
området. I likhet med den dolde imamens egen jurisdiktion 
skulle deras också omfatta alla områden.109 

Karaki förespråkade bland annat att de rättslärda skulle 
återinföra traditionen med fredagsbönen. Denna uppfatt-
ning stod i kontrast mot tidigare prominenta shiitiska le-
dare som ansåg att fredagsbönen inte skulle hållas så länge 
den dolde imamen inte hade kommit ut ur sin fördoldhet. 
Karakis initiativ bröt mot den tidigare rådande kvietistiska 
traditionen av avståndstagande från samhället. Genom att 
återuppliva traditionen med fredagsbönen såg Karaki till 
att de rättslärda lämnade seminariernas isolerade miljöer 
för en återkommande närvaro på den sociala och politiska 
arenan. Ett forum där de shiitiska rättslärda tidigare varit 
utestängda.
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När kungamakten vacklade  
flyttade de rättslärda fram sina positioner

safavidernas maktställning byggde på deras egen 
militära makt och de stamkrigare som fört dem till makten 
(qizilbashmilitären). De var inte som många av kungahusen 
i Europa beroende av någon jordägarklass. Något feodalt  
system hade inte fått möjlighet att få fotfäste i deras rike 
efter som safaviderna ägde lejonparten av all jordbruksmark. 

Kungamakten skänkte en del av sin stora jordareal till sina 
militära befälhavare eller andra betrodda personer inom 
maktens hierarki, vilka i gengäld skulle visa sin lojalitet mot 
kungamakten. Den kunde när som helst beslagta jordägar-
nas eller andra välbärgade gruppers egendomar för att åter-
föra dem i sin ägo eller överlåta dem till andra förvaltare. 
Kungamakten var följaktligen inte beroende av dessa jordä-
gare och såg sig inte heller själv som representant för någon 
rik jordägande klass. Den ansåg sig alltså inte nödgad att 
vara underställda jordägare till lags eller representera deras 
intressen. Ekonomisk karriär kunde man således bara göra 
med hjälp av den världsliga maktens nåd. Den ekonomiska 
makten kunde följas av politisk karriär, men inte tvärtom. 

Safavidernas oberoende av en mäktig jordägande adel led-
de således till att det saknades en fungerande lagstiftning 
som var oberoende av kungamakten. I avsaknad av ett själv-
ständigt rättsväsende var de enväldiga kungarnas ord enligt 
beprövad tradition lag. Förutom sedvanerätten var det alltså 
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kungamaktens syn på sakernas förhållande för tillfället som 
utgjorde lagen. Med andra ord fanns det ingen lagstiftning 
som kontrollerade kungamaktens förehavanden. 

Som en viktig konsekvens av att safaviderna inte kände 
någon bundenhet till undersåtarna, kände dessa inte heller 
någon samhörighet med kungamakten. I ett samhälle utan 
egentlig lagstiftning ledde snabba förändringar på samhälls-
toppen heller inte till några nämnvärda förändringar i sam-
hället. Den huvudsakliga samhällsstrukturen fanns kvar. En 
enväldig kungamakts undergång ledde alltså inte heller till 
enväldets avskaffande.110 

Relationen mellan den safavidiska kungamakten och de 
shiitiska rättslärda var inte skild från det övriga tillståndet i 
safavidernas rike. Safaviderna behövde inte hämta legitimi-
tet för sin maktposition från de shiitiska rättslärda, men de 
ville som ovan nämnts likväl ha deras religiösa välsignelse. 
Religiös legitimitet var trots allt någonting som var nödvän-
digt för världsliga makthavare under detta historiska skede. 
Detta kunde upphöja safaviderna till samma nivå som deras 
osmanska rivaler. 

Shiitiska rättslärda var väl medvetna om detta och hade 
att välja mellan olika alternativ. Att vägra ge safaviderna 
den åtråvärda religiösa välsignelsen var ett alternativ, men 
det innebar att de skulle spela bort sin historiska möjlig-
het att utöva inflytande i maktens korridorer. Det var detta 
som gjorde att en grupp högt uppsatta shiitiska rättslärda 
valde att samarbeta med den safavidiska kungamakten och 
därigenom skänka den religiös välsignelse. Samtidigt var de 
medvetna om att de inte kunde kräva allt för mycket i utbyte. 

Till en början såg de shiitiska rättslärda sitt uppdrag ur 
ett etiskt perspektiv. Deras uppgift bestod i att mana kunga-
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makten att ställa saker och ting till rätta i enlighet med isla-
misk etik. De hämtade stöd för sitt agerande i begrepp som 
islah, att ställa saker och ting till rätta, i Koranen.111 

Att agera i enlighet med begreppet islah visade sig vara 
någonting som kunde varieras efter hand. I tider då kunga-
makten var stark och de rättslärdas handlingsutrymme be-
gränsat tolkade de rättslärda islah som att de skulle förse 
kungamakten med etiska referensramar. 

Ett exempel är de rättslärdas handlingar under den safa-
vidiske kungen Abbas I (1571–1629), som under sin tid som 
regent 1588–1629 utvecklades till en mycket mäktig och 
tyrannisk kung och samlade all makt i sina händer. Han 
gav inte något större utrymme åt vare sig de militära befäl-
havarna, de så kallade qizilbashmilitärerna, eller de shiitiska 
rättslärda. 

Abbas I framträdde samtidigt som en starkt troende shia-
muslim. Som bevis på detta företog han 1601 en pilgrimsresa 
till fots till den åttonde shiitiske imamens mausoleum i sta-
den Mashhad i nordöstra delen av det safavidiska riket, nu-
varande Iran. Trots detta markerade han tydligt att det var 
kungamakten som gav de rättslärda deras handlingsutrym-
me, inte tvärtom. Ett exempel var när kungen med jämna 
mellanrum vände sig till de religiösa ledarna och krävde att 
de skulle förse hans politiska beslut eller militära drag med 
någon form av religiös legitimitet. 

Vid ett tillfälle vände sig kungen till den högste shiitiske 
rättslärde Mirdamad (Mir Mohammad Baqer Shams al-din 
Mohammad Hussein Astarabadi 1560–1631)112 Kungens frå-
ga gällde de soldater som stupade i krig när han var i färd 
med att belägra Bagdad, en stad som då var under osmanskt 
herravälde. Kungen ville veta vilken religiös status de stu-
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pade skulle få i ett krig mot en stad med muslimsk befolk-
ning. Mirdamad svarade att krig med osmaner var religiöst 
legitimt. Han förklarade också att de soldater som stupade i 
kriget skulle betraktas som martyrer, medan de som flydde 
från krigszonen skulle ses som desertörer och behandlas som 
myterister.113 

Abbas I blev mot slutet av sin tid som regent svårt para-
noid. Han lät bland annat mörda alla sina tre söner, då han 
fått för sig att de smidde planer på att undanröja honom och 
ta över tronen. Kungens abnorma misstänksamhet drabbade 
alla kategorier i samhället, däribland de rättslärda. Mirda-
mad var en av dem som hamnade i onåd. När detta blev känt 
försökte han blidka kungen genom att försäkra honom om 
sin lojalitet. Mirdamad, som befarade att han skulle elimi-
neras, ansökte om att få gå i en självvald exil. Han bad alltså 
om att få lämna safavidernas rike eftersom kungen saknade 
förtroende för honom. Mirdamad tillade i sitt brev att han 
var villig att gå med på vilka beslut kungen än fattade. Detta 
gällde även om kungen skrev under hans dödsdom. Mirda-
mad bedyrade att han skulle förlåta kungen för ett sådant 
beslut. Svärdet som ska släcka mitt liv kommer att färgas 
rött av mitt blod, och det kommer att vittna om min eviga 
tacksamhet till konungen, skrev han i sitt brev.114 

Mirdamads korrespondens är tydligt präglad av den peri-
od i safavidernas historia då regenten var mycket mäktig och 
de rättslärda förhöll sig mycket ödmjuka mot kungahuset. I 
andra tider då kungen inte hade samma maktposition är de 
shiitiska tänkarnas skrifter av en helt annan karaktär. Själv 
förklarade Mirdamad sin ödmjuka inställning till kungen 
som en anpassning till rådande omständigheter. Mirdamad 
framhåller dock att han har försökt värna om den religiösa/
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shiitiska traditionen så gott rådande omständigheter har 
tillåtit.115 

I egenskap av rättslärd vill Mirdamad likafullt addera en 
religiös legitimitet till sitt agerande. Han motiverar eller 
rättare sagt ursäktar sin underdånighet med hänvisning till 
förställningsprincipen taqiyya inom shiitisk rättstradition. 
Enligt Mirdamad gör denna tradition det möjligt för de 
rättslärda att värna om shiaislam och allmänhetens väl och 
ve. Det viktigaste målet är att utifrån den koranska princi-
pen islah ställa saker och ting till rätta – även om det i un-
dergivenhetens tid kom att betyda anpassning efter rådande 
omständigheter.116 

I andra tider, när kungahusets maktställning vacklade, 
flyttade de shiitiska rättslärda fram sina positioner och fick 
allt större inflytande. 
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Nyttotänkande som ledstjärna

den sHiitiske filosofen Mirfendereski (Seyyed Mir 
Abulqasem Astarabadi Fendereski 1562–1640) var verksam 
under den safavidiske kungen Safi I (1612–1642). Safi I besteg 
tronen blott 17 år gammal. Han blev kung i så unga år efter-
som hans far och två farbröder hade mördats av sin kroniskt 
paranoide pappa, Safi I:s farfar Abbas I. Safi I var inte lika 
mäktig som sin farfar, vilket öppnade för de rättslärda att ta 
kliv framåt i den safavidiska makthierarkin. 

Mirfendereski som var en berest shiitisk tänkare introdu-
cerade en ny teori för samarbetet mellan shiitiska rättslärda 
och safavidiska kungar. Hans teori bygger på ett nyttotän-
kande. 

Han blev först känd för sina upprepade resor till Indien 
och till mughalkungen Akbars (1542–1605) hov, en kung som 
låtit tala om sig för sin religiösa toleranstanke. Kung Akbar 
bedrev en inkluderande politik som strävade efter utjämning 
mellan de två största religiösa grupperna i Indien, hinduer 
och muslimer. Hans religionspolitik gjorde det således möj-
ligt för icke-muslimer – däribland hinduer – att praktisera 
sin egen religion, ha egna tempel och bära religiösa symbo-
ler. Bristande respekt för andra religioner var för honom lik-
tydigt med bristande respekt för Gud. Akbar uppmuntrade 
också till dialog mellan religioner och bjöd in företrädare för 
islam, hinduism, kristendom, judendom, brahmaner, jainis-
ter, sikher m.fl. att delta i religionssamtal i hans palats. Han 
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ville utveckla en sorts förnuftsorienterad religionstolkning 
som tog fasta på gemensamma och grundläggande moraliska 
normer och sanningar. 

Det handlade om sammansmältande tendenser i ett reli-
gionstolkande där man skulle höja blicken över sekteristiska 
gränser. Akbar var kritisk mot en exkluderande tolkning av 
islam och muslimers intolerans mot andra religioner. Han 
angrep också behandlingen av de kastlösa inom hindu-
ismens kastsystem, ett system som även hade fått fotfäste 
bland muslimer. 

Akbars toleranta religionspolitik fick genomslag också på 
andra områden. Bland annat avskaffade han de fördelar mus-
limer hade när det gällde skattskyldighet, eller när de sökte 
tjänster inom mughalrikets förvaltning, administration eller 
armé. Den personliga dugligheten och meriterna skulle vara 
avgörande, proklamerade Akbar. Denna politik fick som 
följd att många icke-muslimer sedan återfanns inom stats-
förvaltningen och armén. Den toleranta religionspolitiken 
visade sig också sammanfalla med ekonomisk utveckling 
och tillväxt i mughalriket.

Mirfendereski å sin sida förmedlade sina intryck från re-
sorna till Indien till det safavidiska kungahuset. Men det 
verkar som om han själv tog störst intryck av dessa resor; han 
utvecklade nämligen utpräglat pragmatiska tankegångar 
kring de shiitiska rättslärdas samarbete med det safavidiska 
kungahuset. Hans nyttotänkande kan närmast beskrivas 
som en förlaga till en utilitaristisk normativ etik, där den 
rätta handlingen är den som maximerar nyttan. 

Han skriver om olika grupper i samhället som gör nytta 
för samhället på var sitt sätt. En grupp liknar han vid får och 
kor. Denna grupp av människor tänker bara på sig själva och 
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ser till sina egna intressen, men trots att de bara tänker på 
sig själva är de till stor nytta för mänskligheten. Utmärkande 
för fåren och kossorna är att de är helt upptagna med att äta 
och dricka och tillfredsställa sina övriga behov. De har ingen 
tanke på att vara till nytta för någon annan än sig själva, oav-
sett om det handlar om djur eller människor. Trots detta är 
de högst användbara för människor som kan äta deras kött, 
dricka deras mjölk, använda deras hudar och en rad andra 
produkter som kan utvinnas ur dem. 

Mirfendereski anser att de safavidiska kungarna kan lik-
nas vid får och kossor. De safavidiska kungligheterna har i 
likhet med kreaturen ingen tanke på att vara till nytta för det 
mänskliga samfundet. Deras främsta drivkraft är att gynna 
sig själva och slå vakt om sina egna intressen – men trots 
detta är de nyttiga för samhället. Safavidiska kungligheter 
är således mänskliga ”kreatur”.117 Det mänskliga samfundet 
kan dra nytta av dem. De rättslärda måste följaktligen hitta 
konstruktiva och pragmatiska metoder för att samhället ska 
kunna dra maximal nytta av kungarnas förtjänster, skriver 
Mirfendereski.

En annan grupp utgörs av dem som gör nytta för sig själva 
men samtidigt tillför stor skada för övriga samfundet. Dit 
hör tjuvar och banditer. Mirfendereski liknar dem vid rov-
djur och skadedjur. Bästa sättet att förhålla sig till denna 
grupp är att bekämpa dem och motverka deras skadeverk-
ningar på samhället. 

En tredje grupp utgörs av dem vilkas handlingar kan vara 
både till nytta och skada för övriga samhället. De är som 
apor, sällskapshundar eller papegojor. De är till allmän hetens 
förströelse och glädje. Under sin fritid kan människorna låta 
sig underhållas av dem som tillhör denna kategori. Mirfen-
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dereski talar om gycklare och andra kategorier inom under-
hållningsbranschen. Men när människor ska utföra sina var-
dagliga sysslor kan umgänge med sådana människor vara till 
skada för deras arbetsmoral. 

Mirfendereski var tydlig med att kungamakten inte hade 
allmänhetens intresse för ögonen. Kungamaktens främsta 
drivkraft var att bevaka sina egna intressen. Men på samma 
gång som denna kungamakt bevakar sina egna intressen är 
den till nytta för samhället, menade han. Dess kamp mot 
korruptionen eller andra oförrätter i samhället är alltså till 
gagn för folket även om avsikten i första hand är ett ökat 
maktinnehav. Mirfendereski menar följaktligen att trots att 
den safavidiska kungamakten enbart tänker på sitt eget bästa  
är den till stor nytta för det shiitiska samfundet. I praktiken 
innebär detta att han jämför det safavidiska kungahuset med 
vad han i sin kategorisering av olika människogrupper be-
nämner som mänskliga kreatur, en sorts nyttiga idioter, eller 
någonting i den stilen om man talar med dagens språkbruk. 

Av samma skäl utropade safaviderna shiaislam som stats-
religion i sitt rike och anlitade shiitiska religiösa rättslärda 
att bistå dem som styrde deras rike, skriver han.

Efter att ha klarlagt de safavidiska kungarnas karaktär och 
deras verkliga bevekelsegrund framhåller Mirfendereski att 
de rättslärda bör ta detta gyllene tillfälle till ökat inflytande 
– oavsett vilka skäl som står bakom safavidernas invit. Ett 
samarbete med den safavidiska kungamakten ligger följakt-
ligen helt i linje med det nyttotänkande som Mirfendereski 
lägger fram i sin bok. Samarbetet är till gagn för kungamak-
ten och de shiitiska lärda, och leder till ett värnande av shia-
islams ställning och den breda allmänhetens intressen. Han 
begränsar de religiösa ledarnas roll till att förse kungamakten 
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med etiska normer för hur den ska skapa ordning i samhället. 
Genom att kungamakten förses med etiska riktlinjer hämta-
de ur den shiitiska traditionen kommer den att bli till nytta 
för allmänheten samtidigt som den blir trogen shiaislams 
etiska normer själv, skriver han.118 

Det viktiga ur Mirfendereskis perspektiv är att de shiitiska 
rättslärda ska inta en pragmatisk inställning. Han skriver 
att man ska skilja mellan det bestående och det föränderliga. 
Vad som betraktas som rättvisa kan följaktligen förändras 
beroende på rådande förhållanden i tid och rum. En läkare 
ordinerar medicin beroende på patientens tillstånd och inte 
utifrån en oföränderlig mall. Det var också denna föränder-
lighetsaspekt som gjorde att olika gudomliga profeter anpas-
sade sina budskap till tidens anda, skriver Mirfendereski.119 

Hans koncept är en kombination av nyttotänkande, som 
han använder som grund för sin normativa etik, och en prag-
matisk tolkning av rättvisa. Den senare gör det möjligt för 
honom att landa i uppfattningen att de två huvudaktörerna 
i ett samhälle, det vill säga kungamakten och de rättslärda, 
måste samarbeta med varandra – detta för att göra bäst nyt-
ta och skapa ett rättvist samhälle. Samarbetet framstår för 
Mirfendereski som en förutsättning för att skapa ordning 
och reda i samhället, liksom för att förhindra kaos och orätt-
visor.120 Detta samarbete skulle ske utifrån en arbetsfördel-
ningsmodell som passade väl in i den parallella styrelseform 
som sedan länge hade satts i system i safavidernas rike. 
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Kungarnas skrämsel och folkets lydnad  
– en väg ut ur nöden

de sHiitiska rättslärda började sin färd mot allt högre 
maktpositioner tack vare de safavidiska kungarnas åtrå efter 
religiös legitimitet. Väl medvetna om detta drev de rätts-
lärda kravet på införande av tydliga lagliga strukturer i sam-
hället. Deras främsta avsikt var att motarbeta det nyckfulla 
agerande som de enväldiga kungarna i olika sammanhang 
kunde uppvisa. Enda sättet att få kungamakten att agera 
konsekvent var att införa en lagstiftning som kungamakten 
var lojal mot. 

Ett av de återkommande kraven blev därmed värnandet 
om rättssäkerheten i samhället. Detta gällde i första hand 
den ekonomiska rättssäkerheten, ett område som berörde 
samhället på alla plan. Avsaknaden av denna form av rätts-
säkerhet innebar att alla i samhället kunde hamna i onåd hos 
än den ena än den andra inom makthierarkin och därmed 
förlora sin förmögenhet. 

Frågan om de shiitiska rättslärdas förhållningssätt till 
maktens företrädare uppehöll många fler shiitiska tänkare. 
Den rättslärde Ardabili (Ahmad ibn Mohammad Ardabili, 
känd också som Mohaqeq Ardabili, d. 1583), skriver att deras 
förhållande till maktens företrädare inte behöver begränsas 
till de safavidiska kungarna. Han går så långt som till att 
vilja legitimera samarbete med såväl sunnitiska som icke-
muslimska makthavare förutsatt att en rad förutsättningar 
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uppfylls. Han talar utifrån principen att nöden tillåts sätta 
högt uppsatta principer ur spel. Han är mycket tydlig med 
att safavidkungarna är illegitima härskare, men konstaterar 
samtidigt att deras militära och världsliga makt och deras 
brutalitet är av sådan kaliber att de har lyckats skrämma all-
mänheten till lydnad. Även om de rättslärda skulle uppmana 
allmänheten att resa sig mot de enväldiga makthavarna skul-
le detta inte hörsammas, menade han, eftersom folket skulle 
frukta repressalier.121 

Ardabili intar sålunda i likhet med flertalet shiitiska rätts-
lärda under safavidernas era en pragmatisk hållning gen-
temot maktens företrädare. Det viktiga för honom är att 
kungarna oavsett om de är sunnitiska makthavare eller icke-
muslimska dito gör som de safavidiska kungarna, det vill 
säga förbinder sig att värna om shiamuslimers liv och tro och 
skyddar dem mot angrepp från sunniter eller andra angri-
pare. Om detta krav uppfylls ska de rättslärda inte bekämpa 
makthavarna. Samarbetet med kungamakten ska emellertid 
inte tolkas som att man gillar eller välsignar allt den illegi-
tima kungen gör. Det handlar snarare om att man inte tar 
strid mot kungamakten så länge den skyddar shiamuslimer-
na som den förbundit sig.122 

Ardabili är dock noga med att understryka att samarbetet 
med de illegitima kungarna inte får innebära ett oreserverat 
förtroende för dem. De rättslärda får exempelvis inte bistå 
eller legitimera kungamakten i brottsliga handlingar. Han 
nämner särskilt sådant som sätter människors liv i fara. Dä-
remot är det tillåtet att ta emot gåvor från dessa och använda 
dessa för shiamuslimers väl. 

Ardabili sätter också gränser för vad de rättslärda får göra 
under den tolfte imamens frånvaro. De får exempelvis inte 
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proklamera angreppskrig, jihad. Däremot är det tillåtet att 
mana till försvar av riket om detta utsätts för väpnat angrepp. 
De rättslärda ska också delta i arbetet med att upprätta freds-
avtal när kriget avslutas.123 

Att Ardabili öppnar för möjligheten att samarbeta med 
kungamakten ska inte heller tolkas som att han inte kräver 
någonting i gengäld. I själva verket ställer han rätt långt-
gående krav på vilka områden som ska hamna under de 
rättslärdas jurisdiktion. De ska exempelvis få möjlighet att 
bestämma över prissättningen på varor som hamstrats och 
undanhållits från allmänheten.124 De rättslärda ska ha en-
samrätt på att samla in religiösa skatter och avgöra vilka 
ända mål de ska användas för.125 Bland andra befogenheter 
som han vill ge de rättslärda finns rätten att övervaka för-
valtandet av jordbruksmark och fastigheter som tvångsför-
valtas. Avkastningen och inkomsterna från dessa egendomar 
ska användas för hela den shiamuslimska befolkningen.

I likhet med andra shiitiska rättslärda vill han behålla 
makten över rättsväsendet i de religiösa ledarnas händer. De 
ska alltså få utdöma straff och fängelsedomar.126
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Att skilja mellan privat och offentlig moral

utmärkande för de shiitiska rättslärda under safavider-
nas era är att de försöker hålla två perspektiv aktuella.

Det ena handlade om de grunder utifrån vilka de skulle 
skänka den safavidiska kungamakten religiös legitimitet. 
Det andra handlade om hur de skulle rättfärdiga eller moti-
vera sitt samarbete med kungahuset. 

Att ge safaviderna religiös legitimitet och ingå ett sam-
arbete med dem innebar oundvikligen att de skulle göra av-
kall på sina högt uppställda religiösa och etiska ideal. Här 
fanns också risken för att de skulle dras ner i den utbredda 
korruption och det maktmissbruk som präglade det enväl-
diga kungadömet. Den viktigaste frågan gällde alltså hur de 
skulle behålla sin trovärdighet i ett läge där de var väl med-
vetna om att de safavidiska kungarna inte på något sätt var 
lojala mot shiaislams religiösa och etiska ideal. De shiitiska 
rättslärda fick verkligen anstränga sig för att gå en balans-
gång mellan att å ena sidan legitimera och välsigna ett enväl-
digt kungahus och å andra sidan inte ge avkall på sina högt 
uppsatta religiösa och etiska levnadsmål.

En av dem som gav sig i kast med detta problem var den 
kände shiitiske rättslärde Shejk Bahai (Bahauddin Moham-
mad Ameli, 1547–1621). Han lämnade regionen Jabal Amil i 
dagens Libanon vid tretton års ålder tillsammans med sin far 
som hade bjudits till safavidernas rike av kungen Tahmasp 
I. Fadern fick en mycket hög religiös ställning vid Tahmasp 
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I:s hov. Sonen, Shejk Bahai, fortsatte i faderns fotspår och 
fick en av de högsta positionerna som safaviderna erbjöd de 
shiitiska rättslärda i kungen Abbas I:s hov. Vid sidan av sin 
officiella religiösa position blev shejk Bahai känd som en 
framstående filosof, arkitekt, matematiker och astronom. 
Han lämnade också efter sig ett flertal diktsamlingar. En 
av hans främsta bedrifter var att han var med och startade 
det berömda shiitiska seminariet i Isfahan där den teologiska 
rationalistiska skolan Isfahanskolan utformades. Shejk Ba-
hai blev också känd för sina astronomiska studier och ska ha 
lagt fram teorin om möjligheten för jordens rörelser. En teori 
som sätter honom före Kopernikus. 

I sina skrifter är Shejk Bahai mycket tydlig med att för-
klara varför han, i likhet med sin far och en rad andra högt 
uppsatta shiitiska ledare, ger sitt stöd till det safavidiska 
kungahuset. Det främsta skälet tycks ha varit hans månande 
om den shiitiska civilbefolkningens trygghet och säkerhet. 
Han skriver om de återkommande angreppen och trakas-
serierna som sunnitiska makthavare utsatte de shiitiska 
rättslärda och civila för, och det stöd dessa makthavare fick 
av sunnitiska religiösa ledare. Han skriver bland annat om 
en resa som han företog till Egypten och Levanten där han 
personligen kom i nära kontakt med de förföljelser som sun-
niterna utsatte shiiterna för. Han skriver att faran för hans 
liv var så påtaglig att han kände sig tvungen att inte avslöja 
sin verkliga identitet, då han och hans sällskap kunde känna 
sig hotade till livet i den sunnidominerade regionen. Oavsett 
hur illojala de safavidiska kungarna var mot shiaislams etiska 
och moraliska regler var de garanter för shiiternas säkerhet. 
Med deras stöd kunde såväl de shiitiska rättslärda som den 
shiitiska civilbefolkningen få en fristad undan sunniternas 
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förföljelse och dessas återkommande trakasserier mot shiiter. 
Trots sitt stöd till det safavidiska kungahuset anslöt sig 

Shejk Bahai till den traditionella shiitiska uppfattningen 
att de safavidiska kungarna skulle betraktas som illegitima 
härskare under den tolfte imamens frånvaro. Men han hade 
i likhet med andra shiitiska rättslärda löst detta problem uti-
från principen att makten likafullt låg i händerna på de sa-
favidiska kungarna. Med tanke på tidens problem med nöd 
och oroligheter skulle – ur ett pragmatiskt perspektiv – de 
shiitiska rättslärda och den shiitiska civilbefolkningen tjäna 
på ett samarbete med safaviderna. Samarbetet skulle vara till 
shiaislams värn, och minska hotet från sunniter. 

Att han med vissa reservationer gick med på att välsigna 
safavidernas maktställning kan spåras i hans grundsyn på 
den världsliga maktens betydelse för det mänskliga samfun-
det. För att understryka den världsliga maktens vitala bety-
delse jämför han förhållandet mellan makten och samhället, 
liksom sambandet mellan makthavarna och undersåtarna, 
med relationen mellan anden och kroppen respektive huvu-
det och kroppen. På samma sätt som en kropp utan ande och 
huvud inte är tänkbar kan man, enligt Shejk Bahai, inte före-
ställa sig ett samhälle utan en välfungerande makthavare.127

Trots tilltron till det världsliga ledarskapet är Shejk Ba-
hai mycket tydlig med att samarbete är otänkbart med ond-
sinta världsliga makthavare som utsätter shiiter för förtryck. 
Där går gränsen för honom. Att ge stöd till en ond härskare 
skulle kunna likställas med att man ger en varg förtroendet 
att vara herde för en flock med får, menar han.128 ”Jag skulle 
inte vilja ens knyta ett snöre åt en ondsint härskare eller ta 
i minsta lilla sak som tillhör honom, även om han skulle ge 
mig en hel stad som belöning. De som samarbetar med ond-
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sinta härskare kommer att smaka på eldens pina i helvetet”, 
skriver han vidare.129

Shejk Bahai var också mycket restriktiv när det gäller and-
ra villkor för samarbetet med de safavidiska kungahusen. I 
sin diktsamling Mathnaviye nan va halva (diktsamling om 
bröd och sötsaker) riktar han skarp kritik mot de rättslärda 
som utan några betänkligheter låter sig köpas av safavid-
kungar. Han går så långt som att se detta samröre som nå-
gonting skadligt för tron. I sina dikter anklagar han de rätts-
lärda för att sälja sina själar och religionen för pengar. Ännu 
allvarligare, anser han, är att dessa rättslärda enligt honom 
för den shiitiska befolkningen bakom ljuset för att behaga 
kungamakten.130 Han ondgör sig över att de uppför sig som 
om de dyrkade kungen istället för Gud. De springer kungens 
ärenden och visar honom blind lydnad, menar Shejk Bahai, 
utan att tänka på vad deras handlingar får för konsekvenser. 
Han ängslar sig främst för de rättslärdas förtroende bland 
allmänheten, men han är lika orolig över den skada som 
dessa rättslärda tillfogar religionen i sig.131 

Han använder sig av ett högt tonläge i kritiken mot de 
rättslärda. Man kan beskriva hans angrepp som en bland-
ning av raljerande och fördömande. Budskapet är dock klart 
och tydligt. Han anstränger sig inte ens för att linda in sin 
kritik mot de rättslärda som blundar för kungligheternas 
övergrepp. Han nöjer sig inte heller med att uttrycka sina 
personliga åsikter utan förankrar sina utfall i Koranen. 
Bland annat hänvisar han till följande vers:

”Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda 
av helvetets eld; då kommer ni inte att vid sidan av Gud finna 
någon beskyddare, ja, ni blir helt utan hjälp.”132

Vid sidan av sitt raljerande med och sina hårda angrepp 
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mot de ”lättköpta” och ”lättstyrda” rättslärda var Shejk 
Bahai själv djupt involverad i den safavidiska statsförvalt-
ningen. Det ser ut att vara en ekvation som inte riktigt går 
ihop, detta att han dömer de rättslärda för deras samarbete 
med kungahuset samtidigt som han själv har ett mycket nära 
samröre med samma kungar. 

En förklaring till det här dilemmat hittar vi i hans bok al-
Mokhlasat. Där skriver han om goda jämfört med olämpliga 
rådgivares betydelse för enväldiga härskare och visar på his-
toriska exempel där både goda och olämpliga rådgivare har 
lyckats påverka makthavarna att fatta sina beslut. Men han 
lyfter särskilt fram de mindre lyckade exemplen där dåliga 
rådgivare har ställt till stora problem. Ett sådant exempel är, 
enligt Shejk Bahai, Faraos rådgivare som hindrade honom 
från att ta till sig Moses budskap. Det var ett fatalt misstag 
som ledde honom och hans folk i fördärvet, skriver Shejk 
Bahai.133 

Shejk Bahai ser sålunda på sig själv som den gode råd givaren 
som ska leda den enväldige safavidkungen på rätt väg. Det 
som skiljer en god rådgivare från en dålig är att den gode 
rådgivaren för kungen understryker vikten av rättrådighet 
och alltid har allmänhetens bästa för ögonen. För att poäng-
tera detta hänvisar han till ett uttalande som tillskrivs islams 
profet Muhammed. Han ska ha sagt att han föddes i en tid 
då den persiske kungen Anushirvan (Khosrow I), som hade 
epitetet den rättvise, styrde över sitt rike (531–579). Detta 
uttalande har vållat många frågeställningar. Detta främst på 
grund av att Muhammed tycks måla en mycket positiv bild 
av den persiske kungen och ser det som ett lyckligt samman-
träffande att han föddes under hans tid vid makten. Man 
har frågat sig hur det kommer sig att islams profet kunde 
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stoltsera med att han föddes i en tid då grannlandet Persien 
styrdes av en kung, visserligen berömd för sin rättvisa, men 
ändå en makthavare i den förislamiska eran. Perioden upp-
fattades trots allt som en okunnighetens och ogudaktighe-
tens era. Dessutom hänförs den persiske kungen till någon av 
kategorierna kafir (otrogen) eller mushrik (avguda dyrkare). I 
Koranen ansågs dessa båda grupper ha bestått av syndfulla 
människor som utsatte människor för ondska och förtryck. 

Shejk Bahais bemötande av det här dilemmat är mycket 
intressant och ger en tydlig fingervisning om hans prag-
matiska hållning. Han menar att profetens vitsord om den 
persiske kungen bär på ett mycket tydligt budskap: det ska 
tolkas så att man ska skilja mellan härskarens personliga och 
privata tro eller brist på tro och hur denne behandlar sina 
undersåtar. Att den persiske kungen Anushirvan klassas som 
otrogen eller avgudadyrkare är ingenting som Shejk Bahai 
kan förneka. Dock anser han att den persiske kungens av-
saknad av den rätta tron är något mellan honom och Gud. 
Detta bör man inte lägga i vågskålen när man ska bedöma 
en härskare. 
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Orättvisa mot sig själv  
och orättvisa mot undersåtar

sHejk baHai skiljer mellan vad han kallar orättvisa mot 
sig själv och orättvisa mot undersåtarna. I fallet med den per-
siske kungen Anushirvan förhåller det sig så att han saknade 
den rätta tron och därmed utsätter sig själv för orättvisa. 
Samme konung har fått ett sådant eftermäle att till och med 
islams profet omnämner honom för hans rättrådighet. Det 
senare beror enligt Shejk Bahai på att han var rättrådig mot 
sina undersåtar. Shejk Bahai skriver också att den offentliga 
rättvisan är någonting ytterst sällsynt och att ordningen i 
världsalltet upprätthålls tack vare den. Den persiske kungens 
främsta bedrift var således att han hade förmått upprätthålla 
den offentliga rättvisan.134 

Av detta drar Shejk Bahai slutsatsen att man måste följa 
samma mall i sina relationer med de safavidiska kungarna. 
De må utsätta sig själva för hur mycket orättvisa de vill. De 
må leva ett liv i total syndfullhet och begå vilka omoraliska 
handlingar som helst. Deras personliga och privata handel 
och vandel rör deras relationer med Gud och de kommer att 
ställas till svars för dessa handlingar på domens dag. Natur-
ligtvis vore det idealiskt med en rättrogen kung som följde 
de religiösa påbuden och förbuden, men det som är viktigt 
i detta sammanhang är hur de behandlar undersåtarna och 
den shiitiska civilbefolkningen. 

I detta läge framstår den persiske kungen som en förebild 
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för safavidiska kungar. Shejk Bahai framhåller att om de vill 
ha ett så gott eftermäle som den persiske kungen, som gjorde 
att islams profet hyllade honom, måste de följa hans exempel 
och ha honom som förebild. De måste alltså vara rättrådiga 
och behandla sina undersåtar på samma sätt som Anushir-
van blev känd för. 

Shejk Bahai öppnar för en politisk realism som innebär 
att de shiitiska rättslärda – under sådana omständigheter då 
det är omöjligt att förverkliga det shiitiska idealsamhället – 
måste blunda för safavidkungarna och deras hovdignitärers 
moraliska snedsprång. Dock utan att själv bli en del av deras 
omoral. Det var ingen hemlighet att flera av de safavidiska 
kungarna gick en tidig död till mötes på grund av alkohol-
missbruk och överkonsumtion av narkotika som exempelvis 
opium. De var också kända för att inte bry sig om de isla-
miska moraliska koderna i sitt privatliv. 

Shejk Bahai skickade en tydlig signal till kungahuset att 
han var beredd att blunda för safavidkungarnas snedsprång 
i privatlivet som gick stick i stäv med islamiska/shiitiska ren-
läriga levnadsideal, dygder och etiska/moraliska normer. Det 
viktigaste var att de safavidiska kungarna behandlade sina 
undersåtar på ett rättvist sätt. 

Genom att skilja personlig tro från moral, eller mellan 
vad Shejk Bahai benämner som privat respektive offentlig 
rättvisa, blev safavidkungarnas personliga vandel inte längre 
intressant. Shejk Bahai kunde i egenskap av rättslärd ändå 
ge safaviderna religiös legitimitet. Han signalerade att han 
gärna blundade för kungarnas felsteg i fråga om den per-
sonliga tron och hovlivets allt annat än renläriga leverne, så 
länge kungarna i sina offentliga åtaganden följde rättvise-
principen gentemot undersåtarna. Det är också utifrån det 
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perspektivet som han lyfter fram den persiske kungen Anu-
shirvan, hans rättvisa behandling av undersåtarna och hans 
rättrådighet. 

Shejk Bahais föreslagna modell att man skulle blunda för 
de safavidiska kungarnas etiska och moraliska snedsprång 
och att man skulle skilja mellan privat och offentlig moral 
var inte helt okontroversiell. Den kritiserades för att vara 
oförenlig med den del av den islamiska läran som förplik-
tigar alla muslimer att påbjuda det som är tillbörligt och 
förhindra det som är otillbörligt.135 Detta framställs som en 
religiös plikt, ett ansvar på alla muslimers axlar. 

Shejk Bahai bemöter kritiken med att denna plikt bara 
åligger dem vilkas ord är av sådan tyngd att deras påpekan-
den kan få effekt. De enskilda och den breda allmänheten, 
som inte har något större inflytande över kungamakten, 
skulle därmed befrias från samma plikt eftersom deras age-
rande inte bara skulle ignoreras utan också utsätta dem för 
livsfara. 

Han understryker att skyldigheten att värna om männis-
kors liv är mycket större än den att stå upp för denna plikt 
– en hållning som dessutom skulle sakna avsedd effekt.136 

Shejk Bahai tog dock själv på sig uppdrag att tillrättavisa 
den safavidiske kungen, även om det inte alltid ledde till öns-
kat resultat. Ett exempel är den ytterst makabra händelse 
som utspelade sig under den paranoide safavidkungen Abbas 
I:s tid vid makten. Kungen misstänkte mot slutet av sin tid 
som regent att hans söner smed planer på att störta honom 
från tronen och ta över makten. Han bestämde sig för att 
beröva alla sönerna deras syn och sedan mörda dem för att 
minimera risken att de skulle hota hans maktställning. Shejk 
Bahai som hade fått information om kungens planer avrådde 
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honom bestämt från att utsätta sina söner för denna grym-
ma behandling. Han motiverade sitt ingripande som ett led 
i den religiösa plikten att förhindra det förbjudna. Kungen 
gick vidare med sina planer och både förblindade och mör-
dade sina söner, och Shejk Bahais påpekanden medförde inga 
konsekvenser för honom själv. Den paranoide kungens be-
dömning hade med all sannolikhet blivit annorlunda ifall 
någon mindre inflytelserik person hade kritiserat honom på 
samma sätt. 

Shejk Bahai förankrar sin uppfattning i såväl Koranen som 
i de shiitiska imamernas tradition. Den senare understryker 
att den nämnda plikten åligger dem som har någon form 
av maktställning eller inflytande i samhället.137 Men trots 
att han hämtar stöd i islams urkunder är hans pragmatiska 
och försiktiga hållning tydlig i förhållande till den enväldiga 
safavidiska kungamakten.  
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Att motverka felsteg

ett av tidens högsta ämbeten som en rättslärd kunde ha 
var som nämnts ämbetet shejk al-islam – den högste rättslär-
de i safavidernas huvudstad Isfahan. En av de shiitiska rätts-
lärda som utsågs till detta ämbete var den rättslärde Kamarei 
(Ali Naqi Kamarei Shirazi Esfahani, d. 1655). 

Som innehavare av det högsta av kungamakten uppback-
ade religiösa ämbetet drogs Kamarei in i det storpolitiska 
spelet och dragkampen mellan ärkerivalerna osmanerna och 
safaviderna. Han fick bland annat rycka in för att bemöta de 
religiösa argument som osmanerna använde för att motivera 
sina maktpolitiska ambitioner. 

I början av 1620-talet angrep osmanerna staden Bagdad 
och belägrade staden för att återerövra den från safaviderna. 
När de intagit staden anställde de en massaker på stadens 
shiitiska civilbefolkning. 

Osmanernas erövring av Bagdad var ett led i den makt-
politiska dragkampen mellan de två rivalerna. Massakern på 
shiiter var däremot ett led i en parallell sekteristisk rivali-
tet och hade ett avskräckande syfte. Den skulle försvaga det 
folkliga stödet för safaviderna i regionen. 

Massakern försvarades av den dåvarande högste sunni-
tiske religiösa ledaren, stormuftin i Istanbul, Noa Efendi (d. 
1646). I en fatwa slog han fast att shiiter skulle betraktas som 
avfällingar och att det var rätt att massakrera dem. Kamarei 
fick i egenskap av safavidernas högste religiösa företrädare 
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i uppdrag att bemöta den sunnitiske stormuftins religiösa 
argument. 

Kamarei skrev då boken Jam’e safavi som ett svar på den 
osmanske stormuftins fatwa och tillbakavisade hans argu-
ment om att shiamuslimer skulle betraktas som avfällingar. 
Kamarei underkände den sunnitiske stormuftins fatwa och 
beskrev massakern som en oförlåtlig synd, ett obarmhärtigt 
mördande av oskyldiga civila.138 

Kamarei gick bitvis längre än många shiitiska rättslärda 
tidigare gjort. Hans bok hade karaktären av en motskrift 
skriven på beställning av kungahuset mot den sunnitiske 
stormuftins fatwa. Kamarei sänker sig till samma nivå som 
den osmanske stormuftin och hemfaller i likhet med honom 
åt sekterism. Han manar shiamuslimer att avbryta allt sam-
röre och alla kontakter med sunniter. De borde avstå från 
giftermål, socialt umgänge och handel med sunniter samt 
från att äta deras mat, då han betraktade dessa som orena.139 

Ett annat exempel på Kamareis sekteristiska dragning är 
hans motstånd mot det kungliga beslutet att låta översätta 
den sunnitiske teologen och mystikern al-Ghazalis (1058–
1111) bok, Ihya ’ulom al-din (Återuppväckande av religionens 
kunskaper), till persiska. Kamarei lade fram tolv argument, 
som enligt honom skulle visa att det var fel att låta översätt-
ningen fullbordas. Han framhöll att det inte förelåg någon 
rimlig motivering till att låta översätta en bok av en sun-
nitisk tänkare i ett shiitiskt rike. En översättning av en av 
sunniislams främsta teologer skulle kunna tolkas som att 
shiitiska teologers arbeten inte stod i paritet med hans bok, 
vilket enligt Kamarei inte stämde med verkligheten. Enbart 
det faktum att översättningen hade auktoriserats från högsta 
instans, det vill säga kungahuset, kunde således tolkas som 
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att shiitiska teologer inte ansågs kunna prestera på samma 
nivå. Detta skulle i sin tur ge sunniislam oförtjänt uppmärk-
samhet i ett shiitiskt rike. Hans viktigaste argument är dock 
det faktum att boken skrivits av en sunnitisk tänkare; i ett 
shiitiskt rike skulle man inte hämta sina förebilder bland 
sunniter vilkas läror ju var irrläror.140 

Trots sina sekteristiska snedsprång agerade Kamarei inte 
bara som den officiella religiösa företrädaren som skulle be-
möta och vederlägga rivalernas (de sunnitiska osmanernas) 
religiösa argument. 

Han var i lika hög grad engagerad i de shiitiska rättslärdas 
intensiva debatt kring samarbetet med de safavidiska kung-
arna, och den underström av djup motvilja som riktades mot 
dem själva på grund av detta samarbete. Kamarei såg deras 
närvaro vid hovet och deras samarbete med kungahuset som 
ett sätt att förebygga eller undanröja kungahusets återkom-
mande felsteg och misstag. Han tycks se de rättslärdas blotta 
närvaro och deras maningar till kungamakten som en ga-
ranti för att komma till rätta med dessa problem. 

Hans grundläggande föreställning var att makthavare på-
verkas av sina medarbetare, och att det därför var motiverat 
med de rättslärdas ständiga närvaro vid hovet. De dagliga 
samtalen med dem skulle ha ett gott inflytande på kungen, 
ansåg han. 

Ett exempel på detta slags påverkan framkommer i hans 
mycket kraftfulla reaktion mot utgivningen av en bok i safa-
vidernas rike. Boken hade skrivits av en författare som i sin 
tur låtit sig påverkas av en indisk författare. Denne hade på-
stått att Koranen inte var av gudomlig härkomst och att den 
hade sammanställts av människan. För att bevisa detta skrev 
den indiske författaren själv en bok som enligt honom var 
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mycket lik Koranen, och publicerade den under den indiske 
kungen Akbars styre. Kamarei gick till hårt angrepp mot 
den indiska boken som ifrågasatte profeten Muhammed och 
Koranen. Han var mycket kritisk mot den indiske kungen 
Akbars toleranta religionspolitik som medfört publicerings-
tillstånd till en sådan bok. Kamarei radar upp exempel på 
hur illa det har gått för Indien under kung Akbars tid där 
man jämställt högt uppsatta muslimska religiösa lärda med 
otrogna. Det som väckte Kamareis ilska var att den indiske 
författaren ville bevisa för omvärlden att han kunde skriva 
en bok liknande Koranen. Kamarei pekade på att det nu hade 
gått så långt att en författare i safavidernas rike hade skrivit 
en bok inspirerad av den indiska boken. Kamarei påminde 
kungen om att han måste agera mot utgivningen av boken 
– såsom oförenlig med safavidernas åtagande att försvara 
(shia-)islam – och lyckades också få den sittande safavidiske 
kungen att göra detta.141 
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De rättslärda skulle fylla tomrummet  
under tolfte imamens frånvaro

det som skilde Kamarei från hans föregångare var att 
han inte gick in i diskussionen kring hur man ur ett religiöst 
perspektiv skulle ge den safavidiska kungamakten religiös 
legitimitet. 

Hans utgångspunkt var den klassiska uppfattningen att 
den världsliga makten de facto låg i safavidernas händer. Det 
som skilde safaviderna från andra makthavare var att de sade 
sig vilja försvara shiaislam samtidigt som de gav de rättslärda 
makt och inflytande i samhället. 

Efter att ha konstaterat detta går han vidare med att ange 
motiven för att de shiitiska rättslärda skulle vårda sina kon-
takter med kungamakten. Han framhåller att det viktigaste 
skälet för de rättslärdas aktiva närvaro i maktens korridorer 
är att de fyller ett tomrum under den tolfte imamens från-
varo. Om de rättslärda drog sig undan skulle den shiitiska 
civilbefolkningen sakna verkliga representanter i den världs-
liga maktens centrum. Dessas plats skulle då med all sanno-
likhet övertas av andra krafter som på intet sätt hade den 
shiitiska allmänhetens bästa för ögonen.142

Samtidigt som han argumenterade för att de shiitiska 
rättslärda skulle ta plats i maktens korridorer lobbade han 
för att kungahuset skulle avsätta ännu större ekonomiska 
resurser till de rättslärdas förfogande. Han tycks ha varit 
medveten om ekonomins stora betydelse för de rättslärdas 
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möjlighet att sätta sin prägel på samhället. Härutöver fram-
höll Kamarei att de rättslärda borde få allt större inflytande i 
samhället. Han skriver att kungen måste se till att en högste 
rättslärd utses i varje stad, och att alla därefter skulle följa 
dessa rättslärdas råd och maningar. På detta sätt skulle de 
rättslärda se till att den religiösa lagen implementerades i 
konungariket, vilket skulle leda till att samhället präglades 
av rättvisa och rättrådighet. Han påminde kungahuset om 
den gamla regeln att rättvisa leder till stabilitet. Han fram-
höll också att kungahuset i förlängningen skulle tjäna på att 
värna om de rättslärdas jurisdiktion.143  

En närmare titt på Kamareis skrifter visar att han vid si-
dan av representationsfrågan hade en viktigare avsikt med 
samröret med kungahuset, nämligen att de skulle utöva kon-
troll över det. Vid sidan av att slå vakt om de rättslärdas eko-
nomiska situation och deras ökade närvaro i samhället var 
han således en av de främsta förespråkarna för uppfattningen 
att alla kungliga beslut skulle grundas på en solid religiös 
bas. Han framhöll att i ett kungarike som sade sig värna om 
shiaislam fick inga beslut eller åtgärder inom det världsliga 
området stå i strid med religiösa lagar och bestämmelser. 

Utmärkande för Kamarei var att han inte ansträngde sig 
för att ge safavidernas väg till makten någon religiös legi-
timitet. Han konstaterade endast att de på något sätt hade 
tagit över den världsliga makten, och att de var lojala mot 
shiaislam och dess företrädare. 

I centrum för hans intresse stod istället den nya roll han 
ville ge de rättslärda. Han ville förmå de safavidiska kung-
arna att skaffa sig religiös legitimitet för alla beslut som de 
fattade för att styra sitt rike. Detta innebar en sensationell 
uppgradering av de rättslärdas roll, eftersom alla beslut i 
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princip skulle godkännas av dem och förankras i den reli-
giösa traditionen. I praktiken innebar detta att de rättslärda 
skulle fungera som den instans eller institution varifrån 
kungamakten hämtade legitimitet för sitt maktutövande, 
istället för att bara vara passiva symbolfigurer vid hovet. Ka-
marei tycks alltså ha velat förändra de rättslärdas tidigare 
rådgivande och informella roll – som han jämförde med få-
gelskrämmornas funktion – med reell makt. Tillvägagångs-
sättet skulle bli att i varje läge avgöra huruvida ett kungligt 
beslut stod i överensstämmelse med religionens referensra-
mar eller inte.144 
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Fayd Kashani om förnuftet och de religiösa lagarna

förHållandet mellan förnuft och religiösa lagar var 
en av de frågor som sysselsatte ett flertal muslimska rätts-
lärda och filosofer under den islamiska mellanperioden. Man 
diskuterade hur det ena skulle vägas mot det andra. 

En av företrädarna för denna diskussion var den shiitiske 
rättslärde Mulla Mohsen Fayd Kashani (1599–1679) som 
levde under safavidernas era. Han var lärjunge och svärson 
till den tidigare nämnde Mulla Sadra och innehade under 
en kort period en av de högsta posterna som tilldelades de 
shiitiska rättslärda under safavidernas era. 

Fayd Kashani lämnade efter en kort tid sitt höga religiösa 
ämbete i safavidernas huvudstad Isfahan och drog sig undan 
från varje samröre med det safavidiska kungahuset. I sina 
skrifter gav han uttryck för djup besvikelse över det han möt-
te hos de rättslärda som var knutna till kungahuset i safavi-
dernas huvudstad. Han beklagade sig över deras bristande 
insikter i religiösa frågor. Men mest av allt ondgjorde han 
sig över vad han beskrev som deras korruption och oppor-
tunism. 

De skriftlärda som var verksamma i rättsväsendet ankla-
gade han för särskilt utbredd korruption. 

När den unge safavidkungen Abbas II (1632–1666) som 
hade bestigit tronen vid tio års ålder, frågade Fayd Kashani 
om orsakerna till missförhållandena i hans rike skyllde Fayd 
Kashani problemen på korruptionen i rättsväsendet. Det 
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som föranlett den unge kungens fråga var en svår jordbäv-
ning som hade inträffat i riket och krävt många dödsoffer. 

I Fayd Kashanis tankevärld var jordbävningen en gudom-
lig bestraffning för att de rättslärda som jobbade som do-
mare tog emot mutor. Det problematiska var dels själva kor-
ruptionen och dels att domarna utfärdade domar som var i 
strid med islams lagar. Ännu värre var att de i sina domar 
hänvisade till profeten och de shiitiska imamerna. Han råd-
de kungen att avskeda alla korrupta skriftlärda och ersätta 
dem med oegennyttiga sådana.145

Fayd Kashani anklagade de korrupta rättslärda för att mest 
vara intresserade av att rättfärdiga sin egen maktställning, 
att de var inbegripna i interna stridigheter för att kunna ta 
över åtråvärda ämbeten och sist men inte minst att de var 
fullt upptagna med att springa kungamaktens ärenden. Han 
använder sådana föga smickrande epitet som ”monster i 
mänsklig skepnad”, ”okunniga och korrumperade männis-
kor som utger sig för att vara rättslärda, men som i själva 
verket har vanhelgat de rättslärdas anseende”, ”våra dagars 
satan i mänsklig skepnad”, ”människor som säger sig handla 
i religionens tjänst men som gör allt för att släcka Guds ljus 
på jorden”.146 

Fayd Kashani delar in de rättslärda i tre kategorier: de som 
bara tänker på denna världen och brinner för världsliga sa-
ker, de som bara tänker på livet efter döden och slutligen de 
som tänker både på de frågor som rör det jordiska livet och 
livet efter döden. Av dessa kategorier är de två första direkt 
olämpliga eftersom den första gruppen är korrumperad och 
den andra gruppen inte bryr sig om vad som händer i sam-
hället. 

Det är till den tredje gruppen han själv räknar sig. De är 
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som solen som kan lysa upp en hel värld och alla kan dra 
nytta av dem, skriver han. Det är de som är lämpliga att styra 
över samhället. Men, skriver han också, så fort de ger sig till 
känna blir de angripna av de två första grupperna, som vill 
förgöra dessa sällsynta rättslärda. Här tänker han måhända 
mest på sig själv, som tvingades lämna sina officiella uppdrag 
vid två tillfällen efter att hans åsikter och de åtgärder han 
föreslagit hade väckt starka reaktioner hos ”korrumperade, 
missunnsamma och avundsjuka rättslärda, djupt involverade 
i det världsliga styret”.147 

Efter dessa sina misslyckade inhopp utvecklade han sina 
idéer i en furstespegel som han tillägnade safavidkungen Ab-
bas II. I skriften med namnet A’ina-ye shahi (Kungaspegeln) 
diskuterar han kungamaktens förhållande till förnuftet och 
den religiösa lagen. Fayd Kashani räknar upp till fem olika 
kraftkällor som styr människans handlingar och som kan 
påverka kungamakten. Dessa är förnuftet, den religiösa la-
gen, människans instinkter och begär, sedvänjor och slutli-
gen mänskliga konventioner.148 

Enligt Fayd Kashani utövar alla dessa faktorer inflytande 
över människans handlingar, men i fråga om styret av ett 
rike är det framför allt de mänskliga konventionerna samt 
mänskligt förnuft och den religiösa lagen som har störst be-
tydelse. I enlighet med den överenskommelse som hade slu-
tits mellan de rättslärda och safavidkungarna skulle styret 
av riket ske utifrån den parallella styrelseformens principer. 
Det vill säga att de rättslärda styr över sitt jurisdiktions-
område enligt den religiösa lagen medan kungamakten styr 
över riket utifrån gällande konventioner. Han understryker 
att konventionerna är någonting som människor har utfor-
mat. Dessa kan vara förenliga med religionen eller ibland 
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avvika från religionens lagar. Han understryker också att det 
kan råda oenighet kring konventioner och att det alltid finns 
någon grupp människor som inte godtar allt som konventio-
nerna säger.149

Fayd Kashani framhåller dock att varje samhälle behöver 
en kungamakt, en världslig makthavare som upprätthåller 
ordningen och styr över handeln, ekonomin, infrastruktu-
ren, försvaret och alla andra jordiska ting som behöver skötas 
i ett rike.150 

I fråga om förhållandet mellan politik och religion går han 
emot tidigare shiitiska tänkare. Han anser inte att man kan 
ta för givet att religion och politik ska vara förenliga med 
varandra. Detta av den enkla anledningen att politiken har 
blicken fäst vid denna världen och dess viktigaste uppgift 
är att skapa ordning i världsliga förhållanden. Politiken har 
sålunda att ta hänsyn till makthavarnas och allmänhetens/ 
undersåtarnas världsliga intressen, medan den religiösa la-
gen vill slå vakt om såväl de världsliga som de hinsides in-
tressena. Den senare vill tala om för människorna att det 
finns en bättre värld efter detta jordeliv, en värld som dess-
utom är evig och där man alltså kan leva i evig lycka. Denna 
hinsides lycka kan inte uppnås utan att man offrar denna 
världens lustar, understryker han.151

Frågan som Fayd Kashani vill komma åt efter denna intro-
duktion är vad som skulle hända om den religiösa lagen och 
de mänskliga konventionerna skulle hamna på kollisionskurs, 
en intressekonflikt som tycks vara oundviklig. Vad kommer 
att hända om den religiösa lagen pekar åt ett håll medan de 
mänskliga konventionerna och lagen pekar åt ett annat håll, 
frågar han retoriskt. Vilken av dessa båda har då företräde? 

Fayd Kashanis svar på denna fråga är av vägledande ka-
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raktär. Han anser att konventionerna täcker ett begränsat 
område som exempelvis ekonomiska frågor, medan den reli-
giösa lagen täcker alla livets områden här på jorden, det jor-
diska livet, liksom livet efter detta. Den konventionella lagen 
är följaktligen ofullständig och fullbordas först genom en 
kombination med den religiösa lagen. Det är först efter en så-
dan kombination som den konventionella lagen blir legitim. 
Den religiösa lagen har däremot legitimitet i sig, den är kom-
plett och behöver inte ackompanjeras av den konventionella 
lagen. Han jämför förhållandet mellan den konventionella 
lagen och den religiösa med förhållandet mellan kropp och 
själ eller tjänare/slav och mästare/herre. En kropp utan själ, 
oavsett om den är vid liv eller inte, är att likna vid någonting 
som saknar karaktär och därmed är ofullständigt. Samma 
förhållande gäller relationen mellan herren och slaven i Fayd 
Kashanis tankevärld. Hans slutsats av detta resonemang är 
att ett kungadöme som strävar efter att vara komplett måste 
styras utifrån den religiösa lagen. 

Han visar dock inga ambitioner att förespråka ett makt-
skifte till de religiösa ledarnas förmån. Inte heller de shiitis-
ka rättslärda själva visade något större intresse av ett makt-
övertagande under safavidernas era. Safavidkungarna fick 
gärna sitta kvar på tronen. Detta kan ses som en anpassning 
till rådande förhållanden; de rättslärda och filosoferna var 
väl medvetna om att de inte kunde rucka på den safavidiska 
kungamakten. De insåg också att de religiösa ledarna inte 
förfogade över några maktmedel som skulle hjälpa dem att 
hålla stånd mot osmaner i väster och de mongolisk-uzbekis-
ka sunniterna i öster. Dessutom skulle de inte kunna hålla 
de olika rivalerna stången, vilka gjorde anspråk på makten 
inom safavidernas rike. 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   173 2016-01-11   17.48



˜ 174 ˜

Som en följd av detta, det vill säga politisk realism och 
pragmatism, ville de rättslärda hitta andra vägar för att 
utöva sitt inflytande. Lösningen på detta dilemma blev att 
kungamakten i egenskap av världsliga makthavare ändå bor-
de följa den religiösa lagen – eftersom deras egen världsliga 
och hinsides lycka låg i detta. Fayd Kashani varnar safavi-
derna för att låta konventionen ta över den religiösa lagen 
eftersom det då kommer att gå mycket illa för kungadömet. 
Genom att argumentera för den religiösa lagen som överord-
nad konventionen säkrar han på så sätt de rättslärdas infly-
tande över kungahuset. Kungarna å sin sida saknade insyn i 
den religiösa lagen och var av det skälet tvungna att hämta 
sin vägledning och därmed sin legitimitet hos de rättslärda. 
Istället för att göra anspråk på makten konstruerade alltså 
Fayd Kashani en modell som bakvägen garanterade de rätts-
lärda starkt inflytande i maktutövningen.152 

Det är intressant att följa Fayd Kashanis resonemang när 
han försöker undvika att ställa förnuftet och den religiö-
sa lagen mot varandra i sin tänkta modell. I jämförelsen 
framstår det för honom som självklart att man måste följa 
förnuftet. Även om den religiösa lagen har en gudomlig 
härkomst är det ju först med hjälp av förnuftet som vi kan 
tolka och förstå den, menar han. Förnuftet är, som Fayd 
Kashani uttrycker det, en motsvarighet till den religiösa 
lagen, fast det har sitt ursprung inom människan. Dock är 
det Gud som har försett människan med denna förnufts-
mässiga förmåga. Då det alltså är Gud som står för båda-
dera, blir det sammantaget helt i sin ordning att förnuftet 
låter sig styras av den religiösa lag som har sitt ursprung 
i Gud. Han anger ytterligare ett skäl till att förnuftet ska 
följa den religiösa lagen och inte tvärtom: förnuftet befin-
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ner sig i en farozon då det kan påverkas av människans 
instinkter och begär eller på annat sätt utsättas för otill-
börlig influens som leder till felaktiga slutsatser.153

Även om Fayd Kashani erkänner en viss roll för förnuf-
tet ska det alltså inte tolkas som att han vill ge fritt utlopp 
för det kritiska tänkandet. Han är noga med att påpeka att 
vem som helst inte kan ge sig på tolkningen av den religiösa 
lagen. För detta krävs gedigna inneboende kunskaper eller 
sådana kunskaper som man har förvärvat genom långa stu-
dier. De bäst rustade är profeten och de shiitiska imamerna. 
Dessa har utrustats med ett komplett förnuft som Gud har 
skänkt till dem. Efter profeten är det i den tolfte shiitiske 
imamens frånvaro kategorin de högsta rättslärda som har 
förvärvat nödvändiga kunskaper för att ta sig an tolkningen 
av den religiösa lagen. Användningen av förnuftet begränsas 
med andra ord till en väl definierad skara av rättslärda. Det 
är enbart dessa som med hjälp av sitt förnuft och inspirerade 
av uppenbarelsen har förmågan att tolka den religiösa lagen 
och dess tillämpning.154 

Genom att begränsa andelen människor som är rustade 
att rätt använda sig av det mänskliga förnuftet till de högsta 
rättslärda undviker Fayd Kashani på ett uppfinningsrikt sätt 
att ställa förnuftet och den religiösa lagen mot varandra. Sam-
tidigt behåller han den yttersta makten hos de rättslärda. 

Fayd Kashanis bok bryter på ett uppenbart sätt mot den 
tidigare traditionen inom politisk filosofi i islam. I hans bok 
finns inga spår av den platonsk-aristoteliska tradition som 
filosofer, exempelvis al-Farabi och Averroes, så högt vördat. 
Den kunglige härskaren reduceras till en världslig makt-
havare som ska hämta sina instruktioner från religionen. 
Hela hans handlingsutrymme kantas av de ramar som den 
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religiösa lagen har utstakat. Politiken ska enligt denna mo-
dell upplösas i religionen, bli en del av den. 

I slutändan reduceras den världslige ledarens roll till att i 
varje handling iaktta de etiska regler och moraliska normer 
som religionen har lagt fram. Den optimale kungen ska ge-
nom att följa dessa normer upphöja sig till en fulländad män-
niska som inte bara tjänar sitt folk utan också – i livet efter 
döden – tillförsäkrar sig en plats i paradiset. 
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Fröet eller trädet?

1800-talet är det århundrade då muslimska tänkare 
kommer i kontakt med konstitutionalismen och den styrelse-
form som denna modell erbjuder. 

Snart bildades två läger bland dessa tänkare där en över-
väldigande majoritet ville inkorporera den konstitutionella 
styrelseformen i islam, medan en liten minoritet såg stora 
faror med denna modell och uppfattade den som ett direkt 
hot mot islam och dess sharialagar. 

Strax innan denna inflammerade debatt tog vid framträd-
de muslimska tänkare som på en avgörande punkt gick emot 
de idéer som fått så stort genomslag hos shiitiska tänkare 
under safavidernas era. Det gällde idén om de rättslärdas roll 
i det politiska/världsliga styret. 

Seyyed Jafar Kashfi (1775–1851) var verksam under qajarer-
na (1785–1925) i Persien/Iran och tillhörde den grupp rätts-
lärda som tydligt skilde ut sig från den idétradition som gav 
de rättslärda företräde före kungarna. Det intressanta med 
qajarerna var att de såg sig själva som safavidernas arvta-
gare och ville återuppliva safavidernas styrelseform i ett rike 
lika stort som safavidernas under storhetstiden. Qajarerna 
fick skrinlägga sina planer eftersom de saknade safavidernas 
militära muskler, samtidigt som England och Tsarryssland 
decimerade deras rike i en serie krig som de förde mot landet 
mellan 1799 och en bit in på andra halvan av 1800-talet. 

Kashfi var i sina politiska idéer inte enig med de shiitiska 
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rättslärda som verkade under safavidernas era. Det gällde 
framför allt den stora vikt som Kashfi för sin del lade vid 
kungens makt. Han upphöjer kungen till Guds skugga på 
jorden, den person kring vilken allting kretsar. Samtidigt 
varnar han för att om kungen inte lever upp till de ideal som 
skapats kring hans person kan han heller inte förbättra un-
dersåtarnas situation.155 

Kungamakt utan kunskap och etik är inte möjlig, un-
derstryker han. Kungen måste skaffa sig ingående kunska-
per. Med kunskaper avser han den religiösa kunskap och 
etik som har sitt ursprung i den islamiska lagen. Dessa 
kan kungen skaffa genom att läsa in sig på detta kunskaps-
område eller genom att hålla rådslag med de högsta rätts-
lärda. Genom att tillgodogöra sig dessa kunskaper, etiska 
normer och moraliska principer blir kungen mottaglig 
för gudomlig vägledning. Kashfi använder sig av en rätt 
specifik vokabulär som passar in i ramen för den rådande 
filosofiska och religiösa kunskapstraditionen. Han för en 
utförlig diskussion kring vem av dessa två, kungen eller de 
rättslärda, som har de bästa kunskaperna för att styra över 
ett rike, och kommer fram till att det är de rättslärda som 
har de bästa kunskaperna. 

Avslutningsvis kommer han likafullt fram till slutsatsen 
att de rättslärda inte har muskler nog för att hävda sina fina 
kunskaper. Av detta skäl är de inte lämpliga för att styra 
riket. Kungen däremot kan tillgodogöra sig de rättslärdas 
kunskaper och genom sin makt omsätta dessa kunskaper i 
praktiken. Genom att ta till sig de rättslärdas kunskaper blir 
kungen mottaglig för den intuitiva kunskap som i sin tur gör 
honom varse Guds tecken i alla situationer, både i sömnen 
och i vaket tillstånd.156

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   178 2016-01-11   17.48



˜ 179 ˜

Det råder ingen tvekan om att religionen och dess lagar är 
det viktigaste för Kashfi, men ändå vill han inte gå så långt 
att han ger de rättslärda företräde före kungamakten. Enligt 
hans gradering hamnar de rättslärda en bit ner i hierarkin: 
på första plats hamnar kungen, därefter kungens främsta ve-
sirer och rådgivare och först på tredje plats de rättslärda. Han 
motiverar denna prioritering med sin redan nämnda åsikt 
att kungarnas högsta exekutiva makt bäst gynnar kunskaps-
spridningen. 

I sin argumentering liknar han förhållandet mellan de 
rättslärda och kungamakten vid ”fröet och trädet”. Visser-
ligen är det fröet som är själva grunden för trädet, men det 
som vi skådar framför oss är trädet som med sin stam och 
sitt praktfulla lövverk framkallar en känsla av makt och här-
lighet. De rättslärda liknar fröet till trädet – och de besitter 
den verkliga kunskapen – men utan den exekutiva och verk-
ställande makten har kunskapen och dess företrädare ing-
enting att komma med, konstaterar Kashfi krasst. Utan den 
verkställande maktens stöd skulle de rättslärda inte ha någon 
som helst möjlighet att sprida sina kunskaper och verka för 
de etiska normer och moraliska principer som de håller så 
högt, skriver han.157

I sin furstespegel Tohfat al-muluk (Konungarnas gåva), som 
han färdigställde 1823 och tillägnade den dåvarande persiske 
prinsen Hesam al-Saltaneh, utvecklar Kashfi sin starka till-
tro till kungamakten. Han följer den klassiska politiska filo-
sofin inom muslimskt kontext i sin furstespegel, en filosofi 
där hans tillit till kungamakten tycks ha sina rötter. I likhet 
med al-Farabi och Ibn Sina utgår han från uppfattningen att 
människosläktet drivs av särintressen. Utan en stark kunga-
makt har människor en tendens att vilja förgöra varandra 
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och därmed äventyra det mänskliga samfundets fortbestånd. 
Människornas natur är av den karaktären att de alltid vill 
överskrida sina gränser och utsätta varandra för oförrätter 
för att gynna sin egen position, skriver han. Efter att ha ut-
tryckt sig så pessimistiskt om människosläktet – eller realis-
tiskt? – landar han i likhet med några av sina föregångare i 
den drastiska slutsatsen att kungamakten är nödvändig oav-
sett om kungen är rättrådig eller tyrannisk.158 

Han tar det judiska folkets öde som en bekräftelse på 
föreställningen om behovet av starka ledargestalter inom 
klassisk muslimsk politisk filosofi. Det var striden mellan 
judarnas olika särintressen, deras inre stridigheter och sist 
men inte minst avsaknaden av en stark ledargestalt som 
gjorde att de levde i diaspora under så lång tid, skriver 
Kashfi.159

Vi får inte glömma bort att Kashfi verkade under den post-
safavidiska eran som var rätt kaotisk eftersom olika makt-
havare och dynastier avlöste varandra med korta mellanrum. 
Efter varje skifte följde återkommande oroligheter och in-
bördes stridigheter mellan olika grupper i riket. Under såda-
na omständigheter kändes behovet av en stark centralmakt 
och en stark kung som något mer nödvändigt än allt annat. 
Det är dessa omständigheter som förklarar varför Kashfi i 
likhet med klassiska furstespegelförfattare tar kungamakten 
i försvar. Han går i sin furstespegel så långt att han säger 
sig föredra kungens ondska före undersåtarnas. Fyrtio år 
av kungligt förtryck kan jämställas med en timmes folkligt 
kaos, skriver han.160 

Kashfi liknar kungens relation med undersåtarna vid fa-
derns relationer till sina barn. En fader kan ibland handla 
bryskt eller våldsamt mot sina barn men i slutändan vill han 
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dem väl. Han råder dock kungen att behandla sina under-
såtar på bästa sätt eftersom undersåtarna då kommer att lyda 
honom och ge honom sitt stöd.161 

Föreställningen om kungen som fadersgestalt är inte 
främmande för muslimsk politisk idéhistoria och kan spåras 
tillbaka till en serie furstespeglar som skrevs under 1000- 
och 1100-talen. Den mest kända furstespegeln inom denna 
genre är al-Ghazalis furstespegel Nasihat al-muluk (Råd för 
konungar) från 1106 där allting kretsar kring sultanens/härs-
karens person. Det var också inom ramen för denna idétradi-
tion som furstespegelförfattarna riktade alla sina maningar 
till härskaren. Den faderliga härskargestalten skulle vara 
rättvis och behandla sina undersåtar rättrådigt men resolut. 
På så sätt skulle han se till att få nöjda undersåtar, vilket 
skulle leda till att de stannade kvar i riket och förökade sig 
och betalade skatt, intäkter med vars hjälp härskaren skulle 
kunna underhålla sina väpnade styrkor och skapa ett starkt 
och stabilt rike. 

Samma maningar förmedlar nu alltså Kashfi i sin furste-
spegel. Men han är väl medveten om att de enväldiga kung-
arna kunde strunta i alla maningar som han och andra 
furstespegelförfattare riktade till dem. Trots detta lämnar 
Kashfi inte någon möjlighet för undersåtarna att göra uppror 
mot tyranniska kungar, på samma sätt som barn anses för-
hindrade att resa sig mot sina tyranniska fäder. Varken Gud, 
profeten, de shiitiska imamerna eller andra tänkare har för-
ordat uppror mot härskare som bryter mot de goda rekom-
mendationerna om hur ett rike ska styras, skriver Kashfi. Då 
han är rädd för kaos och oordning i samband med folkliga 
resningar anser han att sådana härskare ska lämnas ifred och 
att man ska hålla sig väl med dem. Deras styre har åtmins-
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tone åstadkommit någon form av ordning som i sin tur har 
förhindrat kaos och oordning.162 

Under sådana tyranniska kungars styre kan de troende 
ägna sig åt religionen och den vägen försäkra sig om en lyck-
lig tillvaro i en hinsides värld. De tyranniska kungarna däre-
mot kommer att smaka på helvetets pina efter döden, varnar 
han.163

Kashfi liknar i sin furstespegel förhållandet mellan de sty-
rande och de styrda vid relationen mellan fadern (i egenskap 
av familjeöverhuvud) och övriga familjemedlemmar. Ett 
ojämlikt paternalistiskt grundantagande förvandlar kungen 
/fadern till den ende beslutsfattaren som kan bestämma över 
undersåtarnas/barnets liv. Kashfi utgår från föreställningen 
att det enbart är kungen som har förmågan att främja un-
dersåtarnas bästa, en förmåga som undersåtarna själva anses 
sakna. Kashfi har anklagats för att ge sitt oreserverade stöd 
till den absoluta monarkin.

Trots sin drastiska analogi mellan kungen och familje-
fadern är Kashfi inte på något sätt unik i sina tankegångar. 
Han befinner sig visserligen i slutet av den islamiska mel-
lanperioden, men det är samtidigt strax innan nya tanke-
traditioner ser dagens ljus efter kontakterna med europeiskt 
tankegods. 

Det finns beröringspunkter mellan hans föreställningar 
och klassisk islamisk politisk filosofi. Ett exempel är den 
muslimske filosofen al-Farabis tankegångar om filosof-
kungen. I al-Farabis platonskt inspirerade tankevärld var 
filosofkungen bäst rustad för att avgöra vad som är bra eller 
skadligt för samhället. al-Farabi jämför filosofkungen med 
en läkare som kan avgöra hur olika samhällsproblem, läs 
sjukdomar, ska behandlas. Det är således inte Kashfis förbe-
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hållslösa stöd för den absoluta monarkin som är det avvikan-
de i detta sammanhang. Det är snarare hans nedprioritering 
av de rättslärdas roll som bryter mot det tankemönster som 
hade utformats alltsedan safavidernas era. En majoritet av 
de shiitiska rättslärda och filosoferna hade lyft fram de rätts-
lärda som den grupp som på ett eller annat sätt skulle göras 
medansvariga i styret av riket. 

En förklaring till Kashfis kursändring kan vara att han 
hade låtit sig påverkas av de kaotiska förhållandena efter sa-
favidernas fall, och kommit att föredra den tyranniske kung-
ens ordning istället för folkligt kaos och oordning. Det är 
troligen också detta som gör att han tolkar en Koranvers som 
har spelat en mycket central roll i shiitisk politisk teori på ett 
sätt som går emot ledande shiitiska tänkares tolkningar. Det 
gäller Koranversen 4:59: 

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er 
åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.” 

Under mellanperioden, särskilt under safavidernas era, 
tolkade de allra flesta shiitiska tänkare den del av versen som 
talar om ”dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anför-
trotts” som syftande på de högsta rättslärda. 

Kashfi väljer dock att göra en helt annan tolkning. Han 
anser att Koranversen snarare syftar på dem som tagit över 
makten, oavsett hur de har kommit till makten och oavsett 
vilka kunskaper de har i islam. Kashfi tillägger dock att man 
inte ska lyda dessa kungar som om de vore den dolde ima-
mens ombud, vilket de inte är, utan bara på grund av att man 
inte har något annat val – om man nu vill undvika kaos och 
blodsutgjutelse. Han understryker också att han gör denna 
tolkning på grund av att nöd bryter lag.164 
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i diskussionerna kring politisk islams framväxt möter 
vi två motsatta uppfattningar. 

Den ena uppfattningen går ut på att politisk islam är ett 
eko från 600-talet och den idétradition som grundlades ge-
nom islam på den arabiska halvön under denna tid. Diverse 
former av politisk islam, oavsett om det rör sig om gräsrots-
rörelser som vill använda sig av demokratiska metoder för 
maktövertagande eller jihadistiska och militanta grupper 
som inte skyr några som helst medel (hur barbariska och 
vämjeliga de än är) framställs som uttryck för ett oföränder-
ligt fenomen som har sina rötter i islams begynnelse. 

Politisk islams ambitioner att revitalisera islams lagar 
samt strävandena att ta över den politiska makten lyfts 
fram som ovedersägliga bevis på denna koppling med tidig 
islam. Den tidiga perioden i islams historia under profeten 
Muhammeds tid går under benämningen Medinaperioden 
622 till 632, den tid då han grundade sin första församling 
och införde de nya regler och lagar som muslimer skulle 
leva efter. Perioden lyfts fram som en inspirationskälla för 
dagens företrädare för politisk islam. Deras mål sägs vara 
att återuppliva samma modell i dagens värld. Det finns 
onekligen de som strävar i linje med denna målsättning. 
Salafister är goda representanter för denna uppfattning, 
men det är tveksamt om man kan reducera all form av 
politisk islam till salafism. Ett annat problem med denna 
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föreställning är att den bottnar i ett essentialistiskt per-
spektiv som bortser från de förändringar som teologiska 
och filosofiska idétraditioner har genomgått under islams 
historia. 

Mot denna uppfattning står de som hävdar att framväx-
ten av politisk islam ska ses mot bakgrund av den utveck-
ling som muslimska länder har genomgått under de senas-
te 150 åren. Här hävdas att det är från början av 1900-talet 
som den organiserade formen av politisk islam sett dagens 
ljus genom exempelvis grundandet av Muslimska brö-
draskapet i Egypten, vilket ägde rum under mellankrigs-
tiden. Sett ur detta perspektiv har framväxten av olika 
former av politisk islam och den senaste utvecklingen 
med vålds bejakande och militanta terrorgrupper att göra 
med utvecklingen i muslimska länder under modern tid. 
Framväxten av olika former av politisk islam i början av 
1900-talet ses som en reaktion mot en rad politiska, so-
ciala och ekonomiska faktorer. Dit hör européernas kolo-
nisering av muslimska länder, liksom det osmanska rikets 
sammanbrott som ledde till att det enda kvarvarande och 
åtminstone på papperet sammanhållna kalifatet upplöstes. 
Andra bidragande faktorer anses ha varit ekonomisk sned-
fördelning under kolonialtiden och efter självständigheten, 
liksom skapandet av nya stater – grundade av de forna ko-
lonialmakterna – där känslan av samhörighet mellan olika 
etniska och religiösa grupper saknades. Ytterligare fakto-
rer anses ha varit demokratiskt underskott, politiskt för-
tryck, utbredd korruption, avsaknad av rättssäkerhet och 
socialt skyddsnät och genomdrivande av statliga västerni-
serings- och sekulariseringsprogram som framtvingats av 
despotiska och odemokratiska stater i muslimska länder. 
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De påtvingade statliga kampanjerna ledde till framväx-
ten av en känsla av att den egna kulturella traditionen och 
religiösa identiteten höll på att raderas ut. Kampanjerna 
blev halvhjärtade moderniseringsförsök trots det uttalade 
syftet att modernisera muslimska länder. Moderniserings-
strävandena kombinerades inte med demokratiska refor-
mer; de auktoritära sekulära regimerna försökte snarare 
modernisera utan att demokratisera. Hela projektet och 
den allvarliga bristen på demokratiska och medborgerliga 
fri- och rättigheter ledde till att moderniseringen kom att 
ifrågasättas och uppfattas som en plan vars främsta syf-
te var att tränga undan islam som grund för människors 
identitet i muslimska länder. 

Ytterligare faktorer som anses ha bidragit till framför allt 
militanta och jihadistiska sekter och organisationers fram-
växt är utvecklingen i muslimska länder efter den sovjetiska 
ockupationen av Afghanistan på 1980-talet, och de USA-
ledda invasionerna av Afghanistan och Irak som följde efter 
terrorattackerna 2001. Av betydelse för denna utveckling var 
också inbördeskrigen och centralmakternas kollaps, samt 
det maktvakuum som blev resultatet i ett antal muslimska 
länder efter folkresningarna i samband med den arabiska vå-
ren i början av 2010-talet. 

Till dessa faktorer kan också fogas det svåra bakslaget för 
Muslimska brödraskapet i Egypten som efter mer än åttio år 
av kamp kommit till makten genom demokratiska val, men 
som störtades från makten genom en militärkupp sommaren 
2013. Statskuppen stöddes av landets liberaler, vänstergrup-
per och nationalister samt av representanter för de etable-
rade religiösa institutionerna. Massakrer på demonstranter 
och dödsdomar mot Muslimska brödraskapets ledare anses, 
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parallellt med att landets gamle diktator frikändes från an-
klagelser, ha gynnat extremistiska rörelser som inte hyser nå-
gon respekt för demokratin. Bakgrunden till framväxten av 
olika former av politisk islam söks således i en rad historiska, 
politiska och ekonomiska faktorer. 
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Politisk islam och nationalism

den brittiske statsvetaren Charles Tripp drar paral-
leller mellan framväxten av politisk islam på nationell nivå 
och nationalismens framväxt i Europa under modern tid. 
Båda idétraditionerna är resultat av historiska och ekono-
miska faktorer samt mellanstatliga förhållanden under mo-
dern tid, skriver Tripp. Båda tar sin utgångspunkt i faktorer 
som marginalisering, otrygghet och kollektiv existentiell 
oro. Ytterligare en likhet är att de har legat till grund för po-
litiska rörelser som velat åstadkomma samhällsförändringar 
genom att ta över statsmakten. Samtidigt skapar de motkul-
turer och alternativa identiteter samt vänder sig till de stora 
massorna för att mobilisera dessa för sin sak.165 

Genom att betona parallellerna mellan politisk islam 
och nationalism och nationalistisk mentalitet framhäver 
man det historiskt betingade i denna idétradition. Denna 
jäm förelse syftar till att visa på de båda företeelserna som 
syster ideologier, möjliga att tolka som likartade diskurser 
och analysera med samma verktyg. Detta har betydelse för 
förståelsen av dessas bevekelsegrunder och dynamik. Det 
har också betydelse då man från en europeisk/västerländsk 
hori sont kan känna igen den tankevärld som har präglat eu-
ropeiska intellek tuella traditioner. Det är dessutom nyttigt 
på ett praktiskt, politiskt plan. När man inser att politisk 
islams ståndpunkter är resultatet av välbekanta omständig-
heter – såsom historiska faktorer, sociala strukturer, eko-
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nomiska faktorer och mellanstatliga förhållanden – avstår 
man från att framställa politisk islam som resultatet av en 
uppsättning främmande värden väsensskilda från den egna 
traditionen.166

Sedd ur denna förklaringsmodell var framväxten av poli-
tisk islam en reaktion mot påtvingade nationalistiska projekt 
i muslimska länder under modern tid, projekt vilkas förlagor 
hämtats från väst. Dessa genomdrevs i ett flertal muslimska 
länder efter första världskriget, efter att det osmanska riket 
hade misslyckats med att skapa stabila stater genom mass-
mobilisering kring nationalistiska ideologier. Skälet var att 
ingen av dessa stater bestod av enhetliga etniska grupper. 
När England och Frankrike efter osmanska rikets fall ska-
pade nya nationalstater i Mellanöstern och Nordafrika, sam-
manförde de diverse sinsemellan fientliga etniska och reli-
giösa grupper till ett konglomerat. Irak och Syrien är tydliga 
exempel på detta. Inte ens länder med en majoritet av någon 
etnisk eller religiös grupp var enhetliga; se exempelvis vad 
som blev kvar av det osmanska riket och Iran.

Nationalstatsprojekten misslyckades inte bara med att ska-
pa en enhetlig nationell identitet bland etniska och religiösa 
grupper. De misslyckades också med att göra någonting åt 
klan- och stamstrukturerna i dessa länder. Mest problema-
tiskt var dock att nationaliseringsprojekten drevs av djupt 
odemokratiska krafter. Dessa krafter ville skapa nya och 
moderna nationer utan att inkludera en av modernitetens 
viktigaste aspekter, det vill säga demokrati och respekten för 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 

Mot detta misslyckande förde politisk islam fram en egen 
mobilisering kring en religiös identitet som vilade på religi-
ösa/islamiska värdegrunder. Istället för nationella identiteter 
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skulle islam ligga till grund för de kollektiva gemenskaperna.
De tidigare nämnda förklaringsmodellerna tycks vara 

bristfälliga på var sitt sätt. Medan den första modellen ute-
sluter socioekonomiska och politiska faktorer utgår den and-
ra förklaringsmodellen enbart från sådana faktorer. Frågan 
är om det är möjligt att förklara framväxten av politisk islam 
genom en kombination av de båda förklaringsmodellerna. 

Är det möjligt att vid sidan av de socioekonomiska och 
politiska faktorerna försöka spåra filosofiska, teologiska och 
politiska tankemönster som utkristalliserats under islams 
historia, och som bättre förklarar framväxten av politisk is-
lam av diverse former? 

Frågan är alltså om det går att identifiera så kallade långa 
linjer av idéer och föreställningar som kopplar samman da-
gens teologiska och politiska föreställningar med tidigare 
idéströmningar i islams idéhistoria. Med denna boks fokus 
på den islamiska mellantiden vill jag undersöka huruvida det 
är möjligt att finna sådana samband och i nästa steg ställa 
frågan hur det kommer sig att sådana idéer uppstår under 
vissa specifika historiska skeden. 

Utvecklingen i såväl sunnitisk som shiitisk kontext visar 
att framväxten av politisk islam i början av 1900-talet och 
de militanta jihadistiska rörelserna i början av 2000-talet har 
kopplingar till både mellanstatliga, politiska och socioeko-
nomiska faktorer – i likhet med de idétraditioner som forma-
des bland muslimska tänkare under den islamiska mellanti-
den. De socioekonomiska och historiska faktorerna kan ses 
som utlösande faktorer. De teologiska, religiösa och till viss 
del även filosofiska föreställningarna utgör snarare grunder 
i vilka man söker förankra olika former av politisk islam för 
att ge dem religiös legitimitet. Denna legitimitet är viktig 
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inte minst för att kunna marknadsföra idéerna hos den mus-
limska allmänheten. Förankringen är viktig i sig, för att man 
ska kunna övertyga dem som ansluter sig till dessa religiöst 
färgade politiska organisationer att den erbjudna planen för 
livet på jorden och livet efter döden är fast rotad i den religiö-
sa traditionen. Att man förankrar sådana föreställningar i en 
muslimsk kontext har också att göra med att företrädarna för 
dessa idéer verkar inom ramen för en muslimsk tankevärld. 
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De rättslärdas distans till den världsliga makten 

idén om att de rättslärda skulle spela en aktiv roll i förhål-
lande till den världsliga makten inom shiitisk kontext har, 
som vi har kunnat se i denna bok, funnits latent i shiitisk 
politisk idétradition. 

Tanken på att de rättslärda skulle överta rollen som världs-
liga makthavare förs inte på tal förrän efter mellankrigs tiden. 
Det är viktigt att lägga märke till att detta sker i ett specifikt 
geografiskt område, inom den utveckling som safavidernas 
forna rike Persien, senare Iran, genomgick. Innan dess följde 
de shiitiska rättslärda den maktfördelning mellan rättslärda 
och världsliga makthavare vars grund lades i Persien under 
safavidernas era på 1500-talet, alltså den period som i denna 
bok benämns som den islamiska mellantiden. Enligt denna 
modell begränsades de rättslärdas jurisdiktionsområde till 
den sociala omsorgen, rättsväsendet och utbildningsområ-
det. De shiitiska rättslärda höll fast vid denna modell i över 
460 år, det vill säga från 1501 fram till 1963. 

De hade många tillfällen att göra anspråk på den politiska 
makten före 1960-talet, men ställde aldrig något sådant krav 
till de världsliga makthavarna. Som vi kunnat se avstod de 
från ett sådant maktanspråk under safavidernas era oavsett 
om safavidkungarna var mäktiga eller om de var svaga och 
oavsett om de följde de religiösa lagarna eller inte. 

I själva verket intog de religiösa rättslärda en politisk ställ-
ning som närmast skulle beskrivas som amoralisk, i den 
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bemärkelsen att de skilde mellan privat och offentlig mo-
ral och inte brydde sig om kungamaktens överträdelser av 
de islamiska etiska och moraliska regelverken på det privata 
planet. Det var således inte kungamaktens följsamhet in-
för islamiska/shiitiska etiska normer och levnadsregler som 
hade högsta prioritet för dem. Det viktigaste var stabiliteten 
och tryggheten i samhället, samt att kungamakten förband 
sig att värna om shiaislam som statsreligion. På samma sätt 
visade de rättslärda inte några världsliga maktambitioner 
under 1800-talet då den persiska centralregeringen under 
qajardynastin (1779–1925) var som svagast. 

Inte ens när det religiösa ledarskapet hamnade på direkt 
kollisionskurs med det qajariska kungahuset i Persien förde 
de fram något sådant krav. Ett exempel är konflikten kring 
tobakskoncessionen i början av 1890-talet då engelsman-
nen major G.F. Talbot fick monopol på inköp, förädling 
och försäljning av all tobak i Persien, mot att årligen betala  
15 000 pund och 25 procent av nettovinsten till qajarkungen 
Naser al-Din Shah. Koncessionen gav under de följande två 
åren upphov till en utbredd opposition mot kungen och mot 
vad som uppfattades som ”främlingsväldet”. Kungens åtgärd 
väckte stor indignation bland köpmännen som på detta sätt 
utestängdes från tobakshandeln på den inhemska markna-
den, där det utländska tobaks bolaget hotade deras ekono-
miska intressen. 

Köpmännen protesterade, och eftersom deras vädjanden 
till kungahuset hade varit förgäves vände de sig till de shii-
tiska rättslärda. Den dåvarande högste shiitiske rättslärde 
storayatollan Mirza Shirazi (1814–1896), som hade sitt säte 
i staden Najaf i dagens Irak, skrev till kungen och klagade 
över att han hade gett främmande stater och företag företrä-

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   196 2016-01-11   17.48



˜ 197 ˜

de före inhemska köpmän. Storayatollan krävde att tobaks-
koncessionen skulle annulleras, men svaret från kungens 
sändebud var att avtalet med engelsmännen var bindande 
och att det var omöjligt att upphäva det. Den högste andlige 
ledarens svar på detta var att om kungen inte förmådde göra 
det så skulle han personligen och med Guds hjälp annullera 
koncessionen. Det blev en mycket kännbar maktdemonstra-
tion från den högste shiitiske rättslärdes sida.

Storayatollan utfärdade en fatwa som låg i linje med vad 
vi idag skulle beskriva som civilt motstånd genom social 
ohörsamhet och ickevåld. I sin fatwa manade han till boj-
kott av tobaksprodukter genom att förbjuda de rättrogna 
shiiterna att använda tobak. Fatwan var mycket koncis, 
men dess symbolvärde var desto större. I fatwan skrev 
stor ayatollan att allt bruk av tobak var att betrakta som en 
stridshandling mot den dolde shiitiske imamen al-Mahdi. 
I praktiken innebar fatwan att storayatollan belade bru-
ket av tobaksprodukter med ett religiöst förbud. Det var 
det religiösa symbolvärdet som gjorde att fatwan fick så 
stort genomslag hos den shiamuslimska allmänheten. Han 
manade inte till våld mot vare sig engelsmännen eller de 
persiska myndigheterna. Storayatollans fatwa och tobaks- 
abstinensen ledde till omfattande civila protester mot 
kungahuset och främlingsväldet. Basarerna, som var navet 
i ekonomin, genomförde generalstrejker och det ordnades 
omfattande massprotester. 

År 1892 gav kungen vika och annullerade koncessionen, 
varefter storayatollan skickade ett telegram till honom och 
tackade honom för att ha uppfyllt sina åtaganden som kung 
för en shiitisk nation. Han avslutade telegrammet med att be 
till Gud för kungens hälsa och välbefinnande.167 
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Det faktum att storayatollan inte gjorde anspråk på att ta 
över makten och att han inte ställde krav på kungens avgång 
visar på ett tydligt sätt att idén om att de rättslärdas över-
tagande av den världsliga makten inte fanns på kartan. 

Fatwan mot tobakskoncessionen utlöste dock ett länge 
uppdämt missnöje med den enväldige kungens vanstyre och 
de europeiska staternas och företagens inblandning i rikets 
ekonomi.

Kravet på de rättslärdas maktövertagande kommer först 
en bit in på 1900-talet och det sker under specifika om-
ständigheter. Storayatollan Shirazi följde på 1890-talet den 
tradition som hans föregångare hade lagt grunden till re-
dan i början av 1500-talet i den så kallade parallella styrel-
seformen. Under en tid då kungamakten var försvagad och 
när den på ett uppenbart sätt satte främmande makters in-
tressen före den nationella grep storayatollan visserligen in 
för att tillrätta lägga kungamaktens politik, men han nöjde 
sig med detta. Han ville inte utmana makten, bara värna 
om nationens intressen gentemot främmande makter samt 
påminna kungen om hans skyldigheter att skydda allmän-
hetens intressen. 

De rättslärda agerade principiellt som ett ”jordens salt” 
för att motverka korruption och maktmissbruk bland över-
heten. Detta innebar att de förbehöll sig rätten att ha syn-
punkter på de världsliga makthavarnas förehavanden och 
tog sig rätten att ingripa när behov uppstod. Längre än så 
sträckte sig inte deras maktambitioner. 

Den lyckade ickevåldsaktionen mot kungahuset och de ut-
ländska företagen gjorde att de shiitiska rättslärda blev än 
mer medvetna om den potentiellt mycket stora makt som de 
innehade. Händelserna kring tobaksmonopolet blev start-
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punkten för en rad andra drag från de shiitiska rättslärdas 
sida varigenom de flyttade fram sina positioner ännu mer. 
Dit hör en grupp rättslärdas stöd för införande av konsti-
tutionella reformer som diskuterades allt intensivare under 
slutet av 1800-talet i muslimska länder. 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   199 2016-01-11   17.48



˜ 200 ˜

Nya makthavare, nya tongångar

drygt sjuttio år efter händelserna kring tobaksuppro-
ret var det just kravet på att de rättslärda skulle ta över den 
världsliga makten i väntan på den dolde imamens återkomst 
som restes i det shiitiska rike som en gång hade grundats av 
safaviderna, det land som på 1930-talet officiellt bytte namn 
från Persien till Iran. Då trädde en annan storayatolla fram, 
ayatolla Khomeini (1902–1989), med sin doktrin om den 
rättslärdes styre, velayat-e faqih. 

De två storayatollorna handlade under helt skilda histo-
riska, sociala och politiska omständigheter. De följde också 
olika teologiska tolkningstraditioner i fråga om den roll som 
de rättslärda ska spela under den tid då shiiterna väntar på 
den dolde imamens återkomst. Fram till ayatolla Khomeinis 
utspel och hans doktrin om den rättslärdes styre följde de 
rättslärda uppfattningen att de skulle agera utifrån den real-
politiska linjen, en linje mellan en totalt passiv inställning 
och den revolutionära linjen. De rättslärda skulle hålla sig 
till sina jurisdiktionsområden och agera bakom kulisserna. 
De förbehöll sig rätten att fungera som ”jordens salt”, men 
huruvida den tillämpades eller inte berodde på hur stark 
kungamakten var. Under de mest despotiska och tyranniska 
kungarna valde de rättslärda att hålla inne med sina direkta 
utmaningar och tillrättavisningar. De nöjde sig med allmän-
na påpekanden och indirekta propåer. 

Ännu en markant skillnad mellan de två storayatollornas 
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tid gällde kungahusens förhållningssätt till de rättslärda 
och deras syn på de shiitiska rättslärdas jurisdiktioner. Un-
der 1800-talet utgick kungahuset från devisen att de skulle 
agera i safavidernas anda. Det innebar att de skulle försvara 
shiaislam och erkände de rättslärdas jurisdiktion över social 
omsorg, rättsväsendet och utbildningsväsendet. På 1800-talet 
var kungahuset periodvis så svagt att det behövde de rätts-
lärdas hjälp för att mobilisera mot utländska invasioner. 
Detta blev aktuellt när Tsarryssland angrep landet i bör-
jan av 1800-talet. Kungahuset var med andra ord villigt att 
vidmakthålla den parallella styrelseformen. Det faktum att 
kungahuset utan några krav erbjöd sig att stå fast vid det 
ingångna avtalet om parallellt maktsystem gjorde att de 
rättslärda också höll fast vid avtalet. De gjorde dock enstaka 
ingrepp vid de tillfällen då kungahuset uppenbart hade bru-
tit mot sina åtaganden. Trots sin inblandning i händelserna 
kring tobakskoncessionen på 1890-talet, och att en grupp 
högt uppsatta rättslärda gav sitt stöd till införande av kon-
stitutionell styrelseform i början av 1900-talet, gick de aldrig 
så långt som att kräva kungahusets avskaffande eller att de 
rättslärda skulle ta över makten. Dessa rättslärda nöjde sig 
med de befogenheter de hade blivit tilldelade.

De politiska och ekonomiska förhållandena började för-
ändras radikalt under mellankrigstiden. Då trädde nya 
makthavare in på den politiska scenen. Den nye kungen, 
Reza shah Pahlavi (1878–1944), som ville modernisera landet 
utan att införa demokratiska reformer, såg islam och de rätts-
lärdas maktbefogenheter och ekonomiska resurser som hot 
mot den egna maktställningen. Han rensade rätts väsendet 
och utbildningsområdet från rättslärda, begränsade deras 
inflytande över social omsorg, införde begränsningar för 
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de rättslärdas inkomstkällor, minimerade möjligheterna 
för unga män som ville studera på de religiösa skolorna och 
införde restriktioner för kvinnor och män att klä sig i en-
lighet med religiösa påbud. Det som väckte mest motstånd 
var hans dekret från 1930-talet som förbjöd kvinnor att bära 
slöja/hijab på offentliga platser. 

Till skillnad från safaviderna och qajarerna vilka såg som  
sin uppgift eller plikt att försvara shiaislam gick det nya 
kungahuset, pahlaviderna, alltså till angrepp mot de reli-
giösa uttrycken. De hyllade istället en nationalchauvinistisk 
ideologi som lyfte fram den förislamiska fornpersiska reli-
giösa och kulturella traditionen. Denna ideologi var starkt 
antimuslimsk och framställde de shiitiska rättslärda som en 
främmande semitisk religions hantlangare som hade besud-
lat den ariska persiska traditionen. 

Den förste pahlavikungen, Reza shah, som under sin sista 
tid vid makten hade tydliga sympatier med Nazityskland, 
tvingades abdikera efter att de allierade invaderat Iran 1941. 
Hans antimuslimska och starkt shiafientliga politik ledde till 
protester från de rättslärdas sida, men trots detta valde de 
ledande rättslärda att inte utmana den tyranniske kungen. 
I det avseendet tycks de rättslärda ha följt samma linje som 
sina företrädare under safavidernas era, som exempelvis den 
rättslärde Ardabili som utgick från principen att nöd bryter 
lag. Ardabili hade gjort sig känd för att inte utmana tyran-
niska världsliga makthavare när deras militära och politiska 
makt var alltför stor. Under förutsättning att shiiternas liv 
och tro skyddades från angrepp skulle man avstå från att 
utmana illegitima och tyranniska världsliga makthavare. 
Arda bilis tankar var direkt anpassade till förhållandena 
under safaviderna som – om än tyranniska, eller otrogna 
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shiaislams etiska och religiösa regler i sitt privatliv – stod 
fast vid sitt löfte att skydda shiamuslimernas liv och tro från 
angrepp. Under Reza shahs tid riktades emellertid angrep-
pet direkt mot islam i allmänhet och shiaislam i synnerhet 
genom att staten motverkade och ifrågasatte denna tro. 

Trots motsättningarna var det inte många shiitiska rätts-
lärda som valde att utmana den sittande kungen. En viktig 
anledning var att de rättslärda i Iran under mellankrigstiden 
var mer rädda för det kommunistiska hotet genom Sovjet-
unionens alltmer aggressiva politik mot landet, och dess stöd 
till bildandet av en växande skara av kommunistiska partier 
och vänstergrupper i Iran. Den sittande kungen gick mycket 
hårt åt kommunister och andra vänstergrupper. Också de 
shiitiska rättslärda såg kommunismen som ett större hot än 
den tyranniske kungen. 

Reza shah efterträddes av sin son Mohammad Reza shah 
Pahlavi (1919–1980), som fortsatte i faderns spår. Det iranska 
kungahusets fientliga inställning till de rättslärda och det 
politiska förtryck som omöjliggjorde varje form av opposi-
tion i landet banade väg för en radikal och oförsonlig inställ-
ning från de rättslärdas sida. De var dock inte ensamma i 
sin kamp mot det iranska kungahuset. Förutom de rättslärda 
deltog en rad olika grupper som inspirerats av både libera-
la och demokratiska idéer samt diverse vänsterideologier i 
kampen mot den tyranniska monarkin. I den senare grup-
pen fanns såväl renodlade vänstergrupper som andra grup-
per, tillsammans en salig blandning av marxistisk-leninistisk 
ideologi och islam. Gemensamt för dessa vänstergrupper var 
att de tog till vapen och ville bekämpa kungamakten med 
militärt våld. 
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Brottet mot avtalet om det parallella maktsystemet

från de sHiitiska rättslärdas sida sågs den politik som 
pahlavidynastins kungar (1925–1979) bedrev mot de rätts-
lärda och deras institutioner som ett uppenbart brott mot 
avtalet om det parallella maktsystemet. Man anklagade 
kungahuset för att ensidigt ha brutit mot avtalet. Den grupp 
rättslärda som trädde fram från början av 1960-talet ansåg 
sig inte vara bundna vid avtalet, då det hade brutits ensidigt 
från kungahusets sida. 

Kritiken mot avtalsbrottet omfattade olika frågor. För-
utom kritiken mot avförandet av de rättslärda från deras 
klassiska jurisdiktionsområde, det vill säga rätten och ut-
bildningen, var de rättslärda skoningslösa mot kunga huset 
i fråga om dess kulturpolitik som öppnade dörrarna för 
västerländska influenser och uttryck. De rättslärda ansåg 
att den statligt påtvingade sekulariserings- och moder-
niseringskampanjen ledde till kulturkrockar och att den 
västerländska masskulturen hotade att tränga undan den 
inhemska och islamiska kulturen. Man talade om en kul-
turell invasion och beskrev den västerländska kulturen 
som moraliskt dekadent, materialistisk, pornografisk och 
våldsfixerad. De ifrågasatte den västerländska kulturens 
anspråk på universalism. Men framför allt anklagade de 
kungamakten för att, istället för att som savafidkungarna 
värna om shiaislam, bedriva en ytterst shiafientlig politik 
på alla områden. Detta var ett angrepp som inte ägde rum 
i det fördolda, utan skedde inför öppen ridå där shiaislam 
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och de rättslärda utpekades som fiender till den moderni-
sering som kungahuset ville bedriva i landet. 

De shiitiska rättslärdas tilltagande opposition mot kunga-
huset var en direkt reaktion mot den politiska och socio-
ekonomiska utvecklingen i Persien under andra halvan av 
1800-talet och början av 1900-talet. Samtidigt kunde de 
rättslärda med hänvisning till brott mot det ingångna avta-
let om det parallella maktsystemet motivera en kursändring 
i sitt politiska ställningstagande. 

Det var den dåvarande högste iranske shiitiske ledaren  
ayatolla Khomeini som i början av 1960-talet, med hänvis-
ning till alla brott som pahlavidynastins kungar hade begått 
mot avtalet om det parallella maktsystemet, annullerade 
detta avtal från de rättslärdas sida. Genom att säga upp av-
talet kunde han ställa krav på kungens avgång. I sina eldiga 
tal och predikningar radade han upp område efter område 
där han pekade ut kungamaktens brott mot den tidigare 
överenskommelsen. Han anklagade kungamakten för att 
allt sedan mellankrigstiden ha fört en aktiv politik mot shia- 
islam. 

Ayatolla Khomeini begränsade sig inte bara till de om-
råden där kungamakten hade infört inskränkningar för de 
rättslärda. En stor del av kritiken mot kungamakten gällde 
det rådande politiska förtrycket i landet där kungamakten 
trots sina modernistiska ambitioner hade stora brister bakom 
fasaden. Under den moderna ytan var den politiska repres-
sionen mycket stark; det politiska förtrycket tillät inte någon 
form av politisk opposition. Under 1970-talet förvandlade 
kungen landet till en enpartistat. 

Upplivad av de stora oljeinkomsterna drevs kungen av ett 
tilltagande storhetsvansinne. Hans ambitioner var att för-
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vandla Iran till världens femte starkaste militärmakt inom 
loppet av 25 år. Ambitionen solkades dock av stora brister på 
de sociala, rättsliga och ekonomiska områdena. 

Detta var områden som uppmärksammades av den shii-
tiske högste rättslärde ayatolla Khomeini. I sina tal tog han 
upp problem som sociala orättvisor, utbredd korruption 
inom alla samhällsnivåer och sektorer, avsaknad av rätts-
säkerhet, ekonomiska missförhållanden, avsaknaden av  
socialt skyddsnät och välfärdspolitik trots landets stora olje-
inkomster. Han riktade hård kritik mot kungen för att brista 
i sitt ansvar inom de rättsliga, ekonomiska och sociala om-
rådena. 

En av de viktigaste anklagelsepunkterna var av mer pat-
riotisk karaktär: Khomeini anklagade den sittande kungen 
för att ha sålt landets suveränitet till främmande makter 
under fredstid. Det senare gällde godkännandet av en lag, 
som tillkommit efter påtryckningar från den dåvarande 
amerikanska Kennedyadministrationen. Lagen gav ameri-
kanska medborgare i Iran rättslig immunitet. Amerikanska 
medborgare som begick brott i Iran kunde inte ställas in-
för rätta av iranska domstolar. Deras brott skulle granskas 
och lagföras av amerikanska domstolar. Ayatolla Khomeini 
kritiserade den dåvarande kungen och landets parlaments-
ledamöter – som hade godkänt lagförslaget – dels för lands-
förräderi, dels för eftergivenhet gentemot främmande makt. 

Ont blod väckte också de lagar som kringskar de shiitiska 
rättslärdas ekonomiska möjligheter. En av dessa lagar rik-
tades mot de jordegendomar som tidigare hade förlänats de 
religiösa institutionerna, de så kallade waqf-egendomarna. 
Dessa uppgick i början av 1960-talet till 2 procent av landets 
odlingsbara areal. Staten ville komma åt dessa egendomar 
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för att därigenom minimera de religiösa institutionernas 
ekonomiska resurser, och på det viset försvaga deras själv-
ständighet. 

En annan stötesten var den nya lag som i princip degrade-
rade shiaislam som landets statsreligion. Enligt lagen, som 
kom i början av 1960-talet, kunde landets parlamentariker 
och förtroendevalda svära ämbetseden mot ”gudomliga 
skrifter”. I lagtexten hade man alltså medvetet undvikit att 
nämna att ämbetseden skulle sväras mot Koranen. De skrift-
lärda ansåg att lagen var ett otvetydigt bevis på regimens 
åsidosättande av shiaislam. 
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Revolution och utopiska visioner

ayatolla kHomeini valde en helt annan linje jämfört 
med sina föregångare. Tidigare rättslärda hade reagerat mot 
enskilda frågor, såsom storayatollan Shirazi gjorde i sam-
band med tobakskoncessionen 1892. Khomeinis företrädare 
på posten nöjde sig i de flesta fall med uppgörelser i det tysta, 
och om det var möjligt nöjde man sig med punktinsatser. 

Tvärt emot sina föregångare valde ayatolla Khomeini en 
radikal och kompromisslös linje. Den utlösande faktorn var 
naturligtvis Pahlavi-dynastins konfrontationslinje gentemot 
de shiitiska rättslärda samt det politiska förtrycket, de sociala 
och rättsliga orättvisorna och de ekonomiska missförhållan-
dena. Men man kan alltid ställa frågan varför ayatolla Kho-
meinis föregångare eller många av hans samtida storayatol-
lor i såväl Iran som exempelvis i grannlandet Irak inte hade 
valt den radikala konfrontativa linje som han själv valde. 

Till viss del kan hans agerande spåras tillbaka till de 
tanke gångar som formades under shiaislams tidiga histo-
ria. Han förankrade sin radikala/revolutionära politiska 
linje i de teorier som hade tagit form i shiitisk kontext re-
dan på 800-talet. Det var politiska teorier som skulle väg-
leda de shiitiska rättslärda i deras förhållningssätt till den 
världsliga makten under tiden då de väntade på den tolf-
te imamen al-Mahdis återkomst från ett liv i fördoldhet. 
Bland teorierna fanns den som förordade en passiv väntan 
och en annan som förordade revolutionära och radikala 
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åtgärder, den senare för att påskynda den dolde imamens 
återkomst. 

Mot dessa två ytterlighetsuppfattningar utvecklades en 
sorts realpolitisk pragmatisk modell. Som vi kunnat se följde 
de allra flesta rättslärda denna modell, allt från den safavi-
diska eran ända fram till 1960-talet och även därefter.

Ayatolla Khomeini bröt som nämnts mot denna modell 
med hänvisning till att kungamakten redan tidigare hade 
brutit mot överenskommelsen om den parallella styrelse-
formen. Hans utväg ur den uppkomna situationen var den 
revolutionära linjen som gav honom rätt att kräva och ver-
ka för kungadömets avskaffande. Istället för kungamakten 
skulle den världsliga makten tillfalla de rättslärda då kung-
ligheterna, enligt honom, bevisligen hade visat att de inte 
dög för uppgiften som regenter. 

Khomeini gav därmed uttryck för idéer som många av 
hans föregångare under den islamiska mellantiden levat ef-
ter, när de ansåg att legitimiteten och vägledningen skulle 
hämtas från religionen. Skillnaden var att han nu ville ge 
de rättslärda rollen som världsliga makthavare i praktiken. 

Ayatolla Khomeinis dragning till den radikala och revo-
lutionära politiska linjen är en del av en större förklarings-
modell. Man får inte fastna i hans personliga intressen och 
lockelser och därigenom inskränka förklaringshorisonten 
till en psykologisk nivå. 

För att få en komplett bild måste vi vidga perspektivet och 
se ayatolla Khomeinis ställningstagande och den radikala 
idétradition som han företrädde i ljuset av de nya idéström-
ningar som i allt större omfattning dominerade debatten 
bland muslimska tänkare i Mellanöstern och Nordafrika 
samt på den indiska subkontinenten under första halvan av 
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1900-talet. Det handlar om nya idéströmningar som gick 
tvärs över sekteristiska gränser mellan shia och sunni. Idéer 
från båda lägren syftade till att rädda de muslimska natio-
nerna in i en övergripande uppgörelse med de sittande makt-
havarna, oavsett om de var kolonialmakter eller inhemska 
makthavare. Uppgörelsen skulle utmynna i inrättandet av 
ett bättre samhälle, grundat på visioner av ett tänkt mus-
limskt idealsamhälle. Vägen till detta idealsamhälle gick via 
införande av islamisk lagstiftning. 

Visionerna om det islamiska idealsamhället, som hade 
starka utopiska inslag, hämtades från en idylliserad bild av 
islams allra tidigaste historia. Utgångspunkten för denna 
idealbild var att perioden mellan islams tidiga historia fram 
till vår samtid var en tid av villfarelse då muslimerna hade 
kommit bort från sitt ursprung. Målet var att kapa bandet 
med denna långa historia som var att betrakta som en av-
vikelse från den tidiga eran och som skapat en lång historisk 
distans mellan muslimerna och deras ursprung. 

Det uttalade syftet var att återgå till det gyllene inled-
ningsskedet genom att rekonstruera den i nuet. 
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Islamiska proteströrelser går skilda vägar

den idylliska bilden av idealsamhället vid islams begyn-
nelse användes på olika sätt. Bland annat användes den som 
en kontrast till alla missförhållanden som rådde i muslimska 
länder. Det var inte bara kolonialmakter och sekulära dikta-
turer i muslimska länder som fick utstå kritik och anklagades 
för att ha vilsefört muslimerna från deras ursprungliga iden-
titet. Kritiken var lika hård mot de officiella företrädarna för 
islam. Muslimska brödraskapet var skoningslöst mot sunni-
islams främsta lärosäte al-Azhar, som man anklagade för att 
sysselsätta sig med antikvarisk verksamhet utan beröring 
med de muslimska samhällenas egentliga problem. 

Muslimska tänkare hade dessutom konfronterats med eu-
ropeiskt tankegods och en rad nya företeelser som förknip-
pades med det moderna Europa. Dit hörde fenomen som 
medborgerliga fri- och rättigheter, val, parlamentarism, kon-
stitutionellt styre och politiska partier. Frågan som många av 
dessa tänkare ställdes inför var hur de skulle förhålla sig till 
de två olika sidorna av Europa och väst. Å den ena sidan hade 
de att förhålla sig till kolonialmakterna och deras maktambi-
tioner, och å den andra till de politiska och sociala reformer 
som trots allt hade sitt ursprung i Europa. 

Att muslimska tänkare förväntades agera mot kolonial-
makterna, och mot det som allmänt gick under benämning-
en främlingsvälde, gjorde att förhållandet till Europa till en 
början dominerades av konfrontation. Vi ser otaliga uppror 
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mot kolonialmakterna runt om i muslimska länder, i Indien, 
Sudan, Algeriet, shiadominerade områden i dagens Irak etc. 
Då framträdde en rad karismatiska upprorsledare som förde 
en ojämn kamp mot kolonialmakternas moderna arméer. 
Dessa uppror kvästes snabbt. 

I nästa fas framträdde muslimska tänkare som trots sin 
motvilja mot kolonialmakterna inte avvisade allt som kom 
från Europa. Man medgav att muslimska länder hade drab-
bats av stagnation och tillbakagång inom en rad olika om-
råden. En väg ur detta förhållande var reformer inspirerade 
av utvecklingen i Europa. För att genomföra dessa reformer 
krävdes nytänkande. Det intressanta hos denna grupp var att 
de inte övergav islam; förändringar skulle genomföras inom 
ramen för islam. Samma sak som under århundraden hade 
hållit muslimer och muslimska samhällen tillbaka, drivit 
dem mot stagnation och omöjliggjort utveckling och moder-
nisering, skulle nu användas för att bana väg för någonting 
nytt: modernisering och reformer. 

Dessa muslimska nytänkare, som exempelvis den indiske 
Sir Syed Ahmad Khan (1817–1898), välkomnade de friheter 
som förknippades med Europa och moderniteten. Han till-
hörde den grupp muslimska tänkare som genom en nytolk-
ning av islams urkunder ville skapa harmoni mellan islam, 
å ena sidan, och modernitet å den andra med nya individu-
ella och medborgerliga fri- och rättigheter som känneteck-
nande drag. Ahmad Khan var väl medveten om att dessa 
friheter skulle ställa till stora problem inom de egna leden. 
Med stöd av dessa friheter kunde man utmana ortodoxin 
och ifrågasätta muslimska auktoriteter, institutioner och 
deras föreställningar. De individuella och medborgerliga fri- 
och rättigheterna i kombination med en förnuftsorienterad 
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tolkning kunde leda till samma utveckling som det kristna 
Europa hade genomgått efter reformationen. Samtidigt som 
Ahmad Khan välkomnade dessa friheter varnade han för 
en liknande utveckling som sekulariseringsprocessen hade 
medfört i Europa, där religionen helt drivits åt sidan i sam-
hällslivet.

Dessa nytänkare fick snart konkurrens från en ny grupp 
tänkare som gick åt motsatt håll och sökte lösningen genom 
att vrida klockan tillbaka. De ville återgå till en konstruerad 
bild av islams begynnelse. Denna idéströmning, som trädde 
fram mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var 
också en sorts proteströrelse. Protesterna riktades inte bara 
mot de politiska, sociala, ekonomiska och strukturella miss-
förhållandena i muslimska länder. De vändes i lika hög grad 
mot den form av islam som representerades av de etablera-
de islamiska institutionerna. Dessa institutioner och deras  
företrädare ansågs representera den del av islams historia 
som sågs som en avvikelse från islams ursprung. Deras tolk-
ningar anklagades för att ha tyngts ner av vidskepelse och 
felaktiga tolkningar. 

En central tanke som tog form på ett tidigt stadium var idén 
om att allt var bra under islams tidiga år. Protest rörelserna 
hyllade den tidiga och ursprungliga formen av islam som öp-
pen för nya tolkningar, till skillnad från den förstelnade och 
historiskt nedtyngda officiella representation av islam som 
fanns att finna i de islamiska institutionerna. Enligt denna 
uppfattning var det just förnyelse som var förutsättningen 
för att åstadkomma en grundläggande förändring i mus-
limska länder. Tanken var nu att man skulle nytolka islams 
urkunder, och inspireras av den anda som dominerat islam 
i dess begynnelse. På det sättet skulle man skapa harmoni 
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mellan islam och de sociala och politiska reformer som för-
knippades med det moderna Europa. Genom nytolkningar 
skulle man förändra situationen i muslimska länder och få 
bukt med stagnation och politiskt förtryck.

1800-talet var en tid då många muslimska tänkare som 
hade siktet inställt på någon form av förnyelse trädde fram. 
Det var idén om förnyelse som drev exempelvis Jamal al-din 
al-Afghani (1838–1897), en tänkare som slog fast att islam var 
förenligt med konstitutionalism. 

Under andra halvan av 1800-talet fördes en intensiv debatt 
mellan pro-konstitutionella och anti-konstitutionella kraf-
ter i muslimska länder. Trots sin övertygelse om att konsti-
tutionalism och folkstyre ligger i islams väsen var al-Afghani 
en av de främsta kritikerna av den engelska kolonialmakten. 
Den engelska kolonialförvaltningen stämplade honom som 
upprorsmakare och uppviglare och såg till att han utvisades 
ur ett flertal muslimska länder. 

De islamiska proteströrelser som formades kring 1800- 
talets slut och 1900-talets början var multipolär. En del av 
deras företrädare bekämpade främlingsväldet i muslimska 
länder. De opponerade sig mot de kolonialmakter som 
styrde över ett stort antal muslimska länder i Mellanöstern, 
Nordafrika och på den indiska subkontinenten. I de länder 
som formellt sett inte var kolonier var man starkt kritisk mot 
makthavare som hade gett efter för de långtgående politiska 
och ekonomiska fördelar som européer hade fått. Kampen 
riktades således i hög grad mot de enväldiga makthavarna i 
muslimska länder för bristen på politiska fri- och rättigheter, 
utbredd korruption, avsaknad av socialt skyddsnät och en 
rad andra strukturella brister. 

Oppositionen mot sittande makthavare i muslimska län-
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der var på samma gång en tydlig markering mot de officiella 
religiösa företrädarna. Detta var framför allt tydligt inom 
sunniislam, som normalt inte manade till kamp mot sittan-
de muslimska makthavare. (Inom shiaislam såg man alltid 
på de världsliga makthavarna som illegitima.) Den klassiska 
linjen inom sunniislam var att man skulle lyda dem som satt 
vid makten oavsett hur de hade tagit över denna eller hur 
renläriga de var. Många av dessa tänkare motiverade sin 
ståndpunkt med hänvisning till den även tidigare citerade 
versen i Koranen: 

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er 
åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.” (4:59) 

För många av de klassiska sunnitiska tänkarna var revolt 
mot sittande makthavare liktydigt med att mana till kaos 
och oordning. De klassiska sunnitiska företrädarna hade 
en benägenhet att föredra despotiska makthavare eftersom 
deras maktutövning hur ond den än var skapade ordning 
och stabilitet. De såg avsaknaden av mäktiga och resoluta 
centralmakter som ett stort problem. Ett exempel är al- 
Ghazali som talade om kaos och pöbelns grymhet där svär-
den härskade i ett laglöst tillstånd som en direkt följd av folk-
liga uppror. 

Samma tankegång har vi tidigare i denna framställning 
mött hos en av den salafistiska idétraditionens främste fö-
reträdare under den islamiska mellantiden, Ibn Taymiyya. 
Han diskuterar ju ett scenario där man ska välja mellan två 
kandidater till ledarposten. Den ena är en from människa 
som är mycket renlärig och har ingående kunskaper i reli-
giösa frågor, men som saknar makt och beskrivs som vek. 
Den andra kandidaten saknar alla de fromma egenskaperna 
men är mycket mäktig. 
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Ibn Taymiyya argumenterar för att det bästa alternativet 
är den mäktige kandidaten. Hans avsteg från religionens ide-
al drabbar honom personligen och han får stå till svars för 
sina handlingar inför Gud. Men det faktum att hans makt 
skapar ordning och trygghet i riket är att föredra före den 
fromme kandidaten vars vekhet skapar kaos och oordning i 
samhället. Han framhåller att valet av den mäktige härska-
ren gynnar muslimer.168 

I skarp kontrast till detta manade de nya tänkarna, med 
inspiration från islams tidiga historia, den muslimska all-
mänheten att resa sig mot makthavarna. 

Det är viktigt att notera att vi här inte möter någon en-
hetlig front bland dem som manade till förändring. Medan 
en del tänkare ville lägga grunden för en modernisering av 
tolkningen av islams urkunder och bana väg för införande av 
konstitutionell styrelseform fanns det andra som gick åt ett 
helt motsatt håll. En grupp tänkare såg politiska reformer 
och parlamentarism som det optimala sättet att bryta mot 
de klassiska och stelbenta tolkningarna av islam. En annan 
grupp, som i allt större omfattning kom att ta över den poli-
tiska och teologiska scenen, såg snarare en bokstavstolkning 
och en återgång till den idylliserade bilden av förhållanden i 
islams begynnelse som den enda lösningen på alla problem i 
muslimska länder. 

Centralt för båda grupperna var att båda protesterade mot 
rådande förhållanden och båda sade sig inspireras av islams 
tidiga historia och den anda som dominerade den perioden. 
I praktiken gick de emellertid skilda vägar. Denna skiljelinje 
består än idag. Å ena sidan finns muslimska nytänkare och 
reformister och å den andra bokstavstrogna salafister som ser 
den enda lösningen i en rekonstruktion av islams första tid. 
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Kritik mot de klassiska institutionerna

en av de tänkare som kom att inspirera en rad muslimska 
tänkare och aktivister under 1900-och 2000-talet åt ett sala-
fistiskt håll var den syriske tänkaren Rashid Rida (1865-1935). 
Han ansåg att en återgång till islams tidiga period innebar 
att man skulle inrätta en islamisk stat, ett kalifat, som skulle 
ledas av religiösa ledare och rättslärda. 

En annan muslimsk tänkare som lät sig inspireras av dessa 
tankegångar var grundaren av Muslimska brödraskapet i 
Egypten Hassan al-Banna (1906–1949), som gjorde sig känd 
för sin skarpa kritik av de officiella företrädarna av islam. 
Han anklagade de klassiska islamiska institutionerna och 
deras företrädare för att ha vilselett och fjärmat den mus-
limska allmänheten från den ursprungliga islam. al-Banna 
ansåg att man skulle börja med att skölja de klassiska före-
trädarnas tolkningar av islam rena från allt historiskt damm 
och all vidskepelse som hade tyngt ner deras föreställningar. 

Till skillnad från den grupp muslimska tänkare som under 
slutet av 1800-talet förordade den konstitutionella model-
len som en optimal styrelseform i muslimska länder fann 
al-Banna sin förebild i islam. Det var en återgång till islams 
ursprung och till Koranen som var hans främsta mål. I Kora-
nen och i den nya tolkningen av islam fanns svaren på alla 
frågor. Det var denna uppfattning som låg till grund för den 
devis som slogs fast i Muslimska brödraskapets politiska pro-
gram: att islam är vägen och Koranen är vår konstitution. 
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Förnyelse i al-Bannas tappning innebar att utmana de 
klassiska institutionernas föreställningar med utgångspunkt 
i islams tidiga period. Han var inte ensam i detta tänkesätt. 
Ett flertal sunnitiska och shiitiska tänkare och rättslärda rea-
gerade mot en dogmatisk tolkning av islam som, enligt dem, 
saknade relevans för att möta de sociala förändringar som 
svepte över muslimska länder till följd av modernitetens glo-
balisering. De var dock inte eniga i sin opposition mot den 
klassiska tolkningen av islam eller om hur hoten mot islam 
skulle avvärjas. 

En viktig skiljelinje gällde hur moderniseringen skulle han-
teras. Ett förslag gick ut på att man skulle försöka skapa har-
moni mellan tolkningen av islam och de förändrade sociala 
strukturerna. Den modernitet som omfattade allt fler mus-
limska samhällen skulle mötas med en reformeringsprocess. 

Mot detta stod förslaget att ersätta såväl den klassiska 
tolkningen som det moderna samhället med en islamisering 
utifrån en vision av islams begynnelseera. 

Gemensamt för båda uppfattningarna var att man ansåg 
att de klassiska institutionerna saknade förmåga att hantera 
de tilltagande hoten mot islam och muslimer. Hoten var inte 
bara riktade mot muslimska samhällen. Ett av de allvarligas-
te hoten stavades sekularisering. Detta gällde inte minst de 
länder där statsmakterna hade drivit igenom en mycket ag-
gressiv form av statligt sanktionerad religionsfientlig (islam-
fientlig) sekularisering enligt fransk modell, laïcité, där islam 
och modernitet framställdes som två oförenliga entiteter. 

De kraftiga reaktionerna mot den påtvingade starkt anti-
religiösa sekulariseringen berodde också på de nya förhål-
landen som härskade i muslimska länder. I den sunnidomi-
nerade delen uppfattades det osmanska rikets undergång och 
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upplösningen av kalifatet som en stor kris. Upplösningen 
av kalifatet tolkades som avsaknad av ett samlat ledarskap. 
Även om det osmanska riket under sin sista period inte levde 
upp till någon ledarskapsroll värd namnet kom dess formella 
avskaffande att skapa ett vakuum som behövde fyllas. 

Ännu ett problem var den växande nationalismen runt om 
i muslimska länder. Statligt understödda former av nationa-
lism svepte över ett flertal muslimska länder – däribland det 
som blev kvar av osmanska riket, det vill säga Turkiet, Per-
sien/Iran och ett flertal arabiska länder i Mellanöstern och 
Nordafrika under första halvan av 1900-talet. Denna rörelse 
uppfattades av en rad muslimska tänkare som ytterligare 
en fara som, vid sidan av de statligt sanktionerade sekula-
riseringskampanjerna, hotade islam. De nya nationalistiska 
strömningarna användes av makthavarna i muslimska län-
der som ett substitut till islam; de skulle fylla funktionen som 
den nya grunden för människors identitet. Nationalismen 
marknadsfördes dessutom som en ädlare identitetsgrund, 
med äldre och mer genuin karaktär än islam. I de statliga 
kampanjerna framställdes islam som en semitisk religion/
tradition som saknade samhörighet med den nationella ka-
raktären hos befolkningen av arisk härkomst i länder som 
Persien/Iran och befolkningen i Turkiet med egna turkiska 
icke-semitiska anor. 

De nationalchauvinistiska angreppen sågs som allvarliga 
hot mot islam. Både sunnimuslimska och shiamuslimska 
tänkare föreslog metoder för att möta dessa hot. En tanke 
som slog rot bland såväl sunnitiska som shiitiska tänkare var 
att hoten mot islam skulle mötas med inrättandet av nya 
styrelseformer vilkas förebilder hämtades från islams tidiga 
historia. En återgång till islam innebar sålunda en reorga-
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nisering av samhället enligt islamiska lagar. Det handlade 
om politisk, ekonomisk, social, juridisk/rättslig och kulturell 
islamisering. Enbart därigenom skulle man kunna stå emot 
hoten från främmande makter och deras politiska och mili-
tära hegemoni samt det kulturella hotet, det vill säga statligt 
påtvingad sekularisering och nationalism. 

Även här möter vi en mångfald av åsikter. Från salafistiskt 
håll tolkades idén om en islamisering som ett återinförande 
av kalifatet. Det fanns också sunnitiska tänkare som inte 
ville gå så långt, utan såg de islamiska lagarna mer som en 
inspirationskälla i bekämpandet av hoten mot islam. 
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Nya proteströrelser, nya idéer

bland sHiitiska tänkare var idén om ett återinförande 
av kalifatet inte så lockande. Shiiterna har genom historien 
haft mycket negativa erfarenheter av kalifatet som styrelse-
form. 

Ayatolla Khomeinis doktrin om den rättslärdes styre häm-
tade inspiration från idén om en återgång till en islamisk sty-
relseform, anpassad efter shiitiska teologiska och politiska 
idétraditioner. I likhet med den sunnitiska modellen skulle 
inrättandet av en sådan styrelseform leda till en ökad islami-
sering av samhället. 

De islamiska proteströrelserna/reformrörelserna startade 
som en reaktion mot kolonialism, främlingsvälde och mot 
de angrepp som odemokratiska och tyranniska härskare 
riktade mot islam. Den var också en reaktion mot de klas-
siska islamiska institutionerna och deras företrädare. Dessa 
anklagades för att omhulda traditionella uppfattningar och 
slentrianmässiga sociala praktiker. 

Till en början hade dessa proteströrelser en tydlig refor-
mistisk agenda, och gav stort utrymme för nytolkningar. 
Karakteristiskt för dessa rörelser var att man ansåg förnuf-
tet och den intellektuella diskussionen vara förenliga med 
ijtihad inom islam. 

Det är utifrån detta som vi kan förstå de nya idéer som 
såg dagens ljus inom ramen för proteströrelserna. Många av 
dem var påfallande lika de vänsterideologier som var i svang 
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under 1900-talets första hälft. Det handlade om ideologier 
som prioriterade bort successiva reformer till förmån för 
revolutioner. Muslimska brödraskapets kritik mot al-Azhar 
och de klassiska företrädarna för islam kan delvis jämföras 
med protestantismens kritik mot den katolska kyrkan under 
reformationen. Man revolterade i båda fallen mot stelbenta 
och traditionella tolkningar av sina läror. Utmärkande för 
Muslimska brödraskapet var dock idén om inrättandet av 
en islamisk stat vars grunder skulle vila på en ny ideologisk 
tolkning av islam. Att inrätta en ny styrelseform baserad på 
islam var en ny och radikal idé som snabbt fick fotfäste bland 
många muslimska tänkare. Grundtanken var att det inte 
gick att åstadkomma några förändringar i muslimska länder 
utan en total och grundläggande omdaning. Det var enbart 
genom inrättandet av en islamisk stat – med sin legitimitet 
hämtad från Gud, inte från folket eller något parti – som det 
skulle bli möjligt att förverkliga den inflytelserike egyptiske 
tänkaren Sayyid Qutbs (1906-1966) islamiska idealsamhälle. 

Qutb var en av de ledande tänkarna i Muslimska brödra-
skapet på 1950- och 1960-talen. Hans idéer har påverkat ge-
nerationer av muslimska tänkare. Qutbs idealsamhälle ge-
nomsyrades av rättvisa och jämlikhet mellan människorna 
och saknade ekonomiska klyftor. Det var ett samhälle där 
privat ägande inte existerade. Den som hade en egendom 
hade i själva verket fått den av samhället som utsett denna 
privatperson som ombud för att förvalta den. Ägarskap var, 
enligt Qutb, mer en uppgift man hade blivit tilldelad än att 
man i egenskap av privatperson ägde någonting. Egendomar 
och rikedomar tillhör samhället som i sin tur har fått dem 
från Gud. Enligt Qutb är ingen annan än Gud den verklige 
ägaren. 
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Sådana tankegångar, hur radikala och till viss del vänster-
vridna de än må ha varit, kunde komma till uttryck i en miljö 
som lämnade fältet öppet för förnuftet och lät diverse tan-
kegångar få fritt spelrum. Det senare gällde även ijtihad, ny-
tänkande. Denna tradition hamnade dock i ett svårt trång-
mål, åtminstone i den sunnitiska varianten där nytänkandet 
gick i baklås på grund av salafismens och bokstavstrons ut-
bredning. 

Det är viktigt att notera att de islamiska proteströrelserna 
inte verkade i något vakuum. Deras ideologer möttes av mas-
siv repression. Flera av deras främsta företrädare förföljdes, 
torterades och avrättades av statsmakterna i muslimska län-
der. Den massiva repressionen ledde i sin tur till en radikali-
sering av proteströrelserna. Framstående företrädare för ex-
empelvis Muslimska brödraskapet i Egypten radikaliserades 
och blev allt mer politiskt kompromisslösa. Radikaliseringen 
ägde alltså rum på bekostnad av den reformistiska inrikt-
ningen. 

Utvecklingen mot radikalisering har inte varit konstant. 
Muslimska brödraskapet i Egypten har under sin snart nit-
tio år långa existens genomgått olika faser. De mest extrema 
elementen lämnade rörelsen efter att ledningen tog avstånd 
från den väpnade kampen. Parallellt med detta växte nya 
islamiska rörelser och partier fram i Tunisien (an-Nahda), 
Turkiet (AKP), Marocko (JDP) med flera. Dessa valde att slå 
in på den demokratiska vägen.

De senaste årens utveckling – i efterdyningarna av den 
amerikanska invasionen av Irak och efter den arabiska vå-
rens bakslag med militärkuppen mot den folkvalda reger-
ingen i Egypten, ledd av Muslimska brödraskapet, inbör-
deskriget i Syrien och Irak, centralmaktens kollaps i Libyen, 
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sekteristiskt våld och regionala stormakters inblandning i 
utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika – har lett till en 
ytterst tragisk situation. 

Det tragiska ligger i att många av de rörelser som startade 
som en protest mot diverse missförhållanden i muslimska 
länder har fått en slagsida åt den salafistiska idétraditionen. 
Detta är en idéströmning som inte premierar nytänkande, 
ijtihad. 

Man har snarare lämnat plats för bokstavstro, uppenbarel-
seteologi som i sin extrema form legitimerar ett våldsförhär-
ligande genom att uppmuntra till krig, våld och terrorism. 
Detta mönster har vi sett återkomma under olika beteck-
ningar och förkortningar som Talibanrörelsen, al-Qaida, IS 
m.fl. 
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Jihadism och populism

de islamiska proteströrelsernas splittring, salafis-
mens utbredning och den tilltagande radikaliseringen kan 
inte bara skyllas på yttre faktorer. En lika stor skuld till 
denna utveckling bär det idékomplex ur vilken dessa pro-
teströrelser har hämtat inspiration och näring. I denna idé-
tradition möter vi den starka trängtan efter det föreställda 
utopiska tillståndet i islams begynnelse samt exkluderingen 
av det rationella tänkandet. Föreställningarna är centrala 
komponenter i den salafistiska idétradition, och har knuffat 
delar av proteströrelsen mot det jihadistiska hållet. 

En bidragande orsak är synen på de religiösa urkunderna 
som de enda källorna som kan vara vägledande för muslimer. 
Denna uppfattning har haft stor betydelse för bokstavstron.

Nytänkandets placering på defensiven har sina idémäs-
siga rötter i den strid som gällde synen på tro och förnuft. 
Denna strid nådde sin kulmen under den islamiska mellan-
tiden. Terrorsekten IS – liksom de wahhabitiska och sala-
fistiska grupper som har förklarat krig mot islamisk filosofi 
och rationalistisk islamisk teologi – ansluter de sig till den 
idéströmning rotad i den hanbalitiska rättsskolan som grun-
dades av teologen Ahmad ibn Hanbal på 800-talet. Denna 
idétradition upplevde som nämnts en renässans under den 
islamiska mellantiden. 

Den hanbalitiska rättsskolan växte fram som en reaktion 
mot de starka rationalistiska tendenserna som hade vuxit 
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fram i islamisk teologi och filosofi. Ahmad ibn Hanbal ville 
som bekant motverka rationalismen i det muslimska tänkan-
det. Han var inte så framgångsrik under sin egen verksam-
ma tid. Men den stafettpinne som han och den hanbalitiska 
rättsskolan lämnade efter sig plockades upp under den poli-
tiskt oroliga och instabila eran på 1300-talet av den tidigare 
nämnde teologen Ibn Taymiyya. Idétraditionen fick sedan 
en rejäl förstärkning under 1700-talet genom wahhabismen. 

Idag upplever denna idéströmning ännu en renässans tack 
vare en mängd olika faktorer. Bland dessa finns bakslagen 
för moderata islamiska partier, det oroliga politiska läget i 
Mellanöstern och Nordafrika, cynismen som dominerar 
världspolitiken, den handlingsförlamning som har drabbat 
världssamfundet då det inte kan stoppa missförhållandena i 
exempelvis det grymma inbördeskriget i Syrien osv. 

Idétraditionen i fråga har lätt att saluföra sitt budskap, inte 
minst tack vare den besvikelse och misströstan som fick fäste 
efter de folkliga upproren och folkresningarna i samband 
med den arabiska våren. Till detta ska läggas den skickliga 
marknadsföringen av de enkla och holistiska lösningar som 
idétraditionen presenterar såväl i sociala medier som genom 
andra kanaler. Kännetecknande för IS och liknande grupper, 
som lockar allt fler unga människor till och med här i väst, 
är dess populism. Man presenterar sig som en rörelse som 
är mot etablissemanget, det vill säga både mot väst och det 
muslimska etablissemanget. Ju mer muslimska stater och de 
klassiska islamiska institutionerna brännmärker IS och and-
ra som oislamiska, förstärks de i sin position som det enda is-
lamiska alternativet som bjuder etablissemanget motstånd. I 
det avseendet liknar de främlingsfientliga högerpopulistiska 
partier här i väst som snarare förstärks ju mer de granskas 
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av etablerade media och pressas av sina politiska motstån-
dare. Varje skandal och avslöjande som möts av samhällets 
unisona fördömande och avståndstagande tycks öka deras 
popularitet.

IS och dess gelikar kan i ljuset av det kraftfulla motståndet 
uppfattas som det enda riktiga islamiska alternativet. Dess-
utom kan de framställa sig som det enda handlingskraftiga 
muslimska alternativ som erbjuder hårt och effektivt mot-
stånd mot sina motståndare. I deras förenklade budskap 
finns inte någon plats för invecklade teoretiska resonemang 
som kan verka avskräckande både för otåliga unga i mus-
limska länder och här i väst. Många av dessa unga är djupt 
upprörda över de missförhållanden som råder i muslimska 
länder – exempelvis i inbördeskrigets Syrien och i Irak. Deras 
lösningar framställs som kraftfulla och kan tyckas ge snab-
ba och effektiva resultat på marken. Resultatredovisningen 
sker genom ett effektivt statsbyggnadsprojekt, ständigt nya 
erövringar av nya territorier, förstörande av kulturskatter, 
massavrättningar och andra skändliga handlingar. Deras 
avrättningsvideor som fördöms av omvärlden förstärker de-
ras underdogposition och deras identitet utanför etablisse-
manget. 

IS vänder sig till unga människor här i väst, drivna av en 
stark känsla av utanförskap och hemlöshet, ofta med känslan 
att vara exkluderade från de nationella gemenskaperna. Ofta 
har de eller deras familjer kommit till västerlandet som emi-
granter och har inte lyckats etablera sig i samhället, saknar 
sociala nätverk, en del har glidit in i diverse former av krimi-
nalitet och saknar därmed framtidsutsikter. För dessa unga 
människor framstår IS och liknande sekter inte bara som ett 
politiskt alternativ som utmanar diktaturer i muslimska län-
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der och supermakter, utan också som en räddning ut ur den 
frustrerande upplevelsen av utanförskap som de burit med 
sig under lång tid. Genom att ansluta sig till sådana sekter 
och organisationer kan de finna en ny gemenskap som erbju-
der dem en ny identitet. De matas med budskapet att de har 
en moralisk skyldighet att medverka i att förändra världen. 
Genom framgångarna på marken kan detta alternativ också 
framstå som en effektiv kanal varigenom de unga kan häm-
nas på dem som möjligen bär skulden till deras utanförskap 
och identitetslöshet. 

De unga människor som rekryteras har ofta vaga före-
ställningar om islam eller inga alls. De exponeras för upp-
rörande bilder av mänskligt lidande, och deras upprördhet 
används mot dem själva: de får veta att de inte gjort tillräck-
ligt mycket för att motverka missförhållandena. Istället för 
att ha hjälpt sina muslimska bröder och systrar har de levt i 
”synd” utan att tänka på dessa människor som lider. När de 
unga hamnar i mentalt underläge får de veta att det finns en 
väg för dem ut ur deras syndfulla leverne. Lösningen är att 
ansluta till gruppen och underställa sig terrorsektens vilja. I 
detta läge presenteras enkla svar på svåra existentiella frågor. 
De rekryterade indoktrineras också med berättelser om att 
de blir vinnare hur det än går. Om de lyckas med sina upp-
drag är de vinnare, och om de stupar kommer de att hamna 
i paradiset och kunna njuta av såväl syndernas förlåtelse som 
obegränsade sexuella och andra köttsliga njutningar. 

Allt detta legitimeras med hänvisning till islams urkunder. 
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Att gå mot strömmen

trots terrorsekten is:s framgångar finns det många  
islamiska partier och grupper som har bedrivit en envis kamp 
mot den salafistiska bokstavstron och dess trångsynthet. 

Inom sunnitisk riktning har islamiska partier som an-
Nahda i Tunisien och AKP i Turkiet gått mot strömmen. 
De ser inte inrättandet av en shariabaserad islamisk stat som 
en optimal lösning på de sociala, politiska, ekonomiska och 
strukturella problem som råder i muslimska länder. De har 
– som ett alternativ till en shariabaserad islamisk stat – lyft 
fram den civila medborgerliga staten och en demokratisk 
styrelseform där staten och de religiösa institutionerna är 
åtskilda. 

Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen i Tunisien ef-
ter Jasminrevolutionen som ledde till dåvarande diktatorn 
Ben Alis fall. Trots att landets islamiska parti an-Nahda 
fick en framträdande plats efter de första fria och demokra-
tiska val som genomfördes i landet valde partiet att avstå 
från införande av sharialagar. När utkastet till Tunisiens nya 
författning skrevs fanns införande av sharialagar inte med i 
konstitutionsförslaget. Motiveringen var att ett sådant krav 
skulle skapa djupa splittringar och svåra konflikter i landet. 

Ledarna för an-Nahda-partiet hade på nära håll följt ut-
vecklingen i grannlandet Egypten, där Muslimska brödra-
skapet envetet försökte få med införandet av sharialagar i 
landets nya författning. Åtgärden spädde på konflikterna 
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mellan islamska och sekulära krafter i landet. Den fördju-
pade klyftan ledde så småningom fram till militärkuppen, 
då den arabiska vårens alla landvinningar gick förlorade över 
en natt. 

Utmärkande för politiska organisationer, partier och en-
skilda tänkare som gått emot den salafistiska vågen har varit 
deras avståndstagande från en trosbaserad teologisk tradition 
till förmån för en mer förnuftsorienterad tolknings tradition. 
Det är intressant att många av företrädarna för denna linje 
utgår från de strömningar av reform och förnyelse som med 
olika styrka alltid har funnits inom muslimsk kontext. De 
har varit kritiska mot extremistisk och salafistisk tolkning 
av islam samtidigt som de har tagit avstånd från traditionella 
slentrianmässiga tolkningar och sociala praktiker som har 
tyngts av historiska och sociala strukturer. 

Inom shiaislam har den form av politisk islam som går 
under beteckningen Khomeinidoktrinen spelat en framträ-
dande roll i safavidernas forna rike Iran alltsedan revolutio-
nen 1979. Då grep de rättslärda makten med motiveringen 
att de var de enda som var kapabla att styra över riket. Spe-
cifikt för denna doktrin var att den bröt med den historiska 
överenskommelse som hade slutits mellan de rättslärda och 
de världsliga makthavarna under den islamiska mellantiden. 
Vad som föreslogs var inrättandet av en shariabaserad isla-
misk stat, eftersom denna styrelseform sågs som det enda 
trovärdiga alternativet till den tidigare korrupta och tyran-
niska sekulära styrelseformen. Valet av en shariabaserad is-
lamisk stat innebar att man samtidigt underkände alla alter-
nativa styrelseformer, inklusive den demokratiska. 

Trots att denna doktrin har haft en ledande roll har det 
inte saknats kritiska röster mot själva konceptet. Inrättande 
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av en shariabaserad stat är inte heller det enda alternativ som 
lyfts fram från shiitiskt håll. 

En mångfald av skolbildningar finns inom shiaislam sedan 
lång tid tillbaka. Den mest betydelsefulla skolan är Najaf-
skolan, med säte i staden Najaf i dagens Irak där den förste 
shiitiske imamen Ali är begravd. Den skolan har av tradition 
varit emot de rättslärdas direkta inblandning i politiken och 
den världsliga makten. De rättslärda har hållit sig i bakgrun-
den och nöjt sig med att göra punktinsatser. Inrättande av en 
shariabaserad islamisk stat har således inte varit ett priorite-
rat alternativ för Najafskolan. 

Ett exempel på Najafskolans hållning är den tidigare 
nämnde storayatollan Shirazis medvetet återhållsamma in-
blandning i tobaksupproret 1892. Ett annat exempel från vår 
samtid är Najafskolans högste ledare, den iranfödde stor-
ayatollan Ali Sistani (f. 1930), som trots sin position bland 
shiiter i Irak har avvisat Khomeinidoktrinen. Istället för att 
tillskansa sig den högsta exekutiva makten har han nöjt sig 
med enskilda aktioner utifrån den devis som varit ledstjärna 
för Najafskolan, det vill säga att vara ett ”jordens salt”. Det 
är en modell som gör det möjligt för de högsta rättslärda att 
öppet deklarera sin åsikt i världsliga frågor, samtidigt som de 
inte ser inrättandet av en shariabaserad islamisk stat som ett 
realistiskt alternativ. 
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Apolitisk passivism och puritanism

en av de yngsta shiitiska skolorna är den så kallade Khora-
sanskolan som grundades på den plats där den åttonde shii-
tiske imamen Ali al-Rida (763–818) ligger begraven i staden 
Mashhad i nordöstra Iran. Denna skola har i shiitiska kretsar 
fått epitetet ”Åtskillnadens skola” för sitt starka motstånd 
mot islamisk filosofi. Inom denna skola utgick man från en 
strikt åtskillnad mellan å ena sidan teologi, å andra sidan 
rättstolkning och filosofi. 

Man ansåg att filosofi inte behövdes för förståelsen av is-
lams urkunder. Det räckte med att vända sig till Koranen, 
profetens tradition och de shiitiska imamernas traditioner 
för att komma till insikt om islams innersta kärna. Islamisk 
filosofi ansågs dessutom vara influerad av den grekiska an-
tika tankevärlden och delvis också av förislamiska persiska 
föreställningar, vilka båda var icke-islamiska och inte ansågs 
kunna bidra med någonting till islam. I likhet med salafis-
mens företrädare under den islamiska mellantiden och sam-
tida salafister utgår man inom Khorasanskolan från före-
ställningen att islams profet inte använde sig av förislamisk 
filosofi för att förkunna islam. Den kunskap som förmedla-
des av islams profet hade dessutom gjort förislamisk kunskap 
överflödig och onödig.169 

Filosofi framställdes till och med som någonting skadligt 
för islam. Om filosofin hade varit någonting bra, så skulle 
islams profet ha framträtt som filosof och inte som profet, 
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menade man. Att blanda ihop islam, som har gudomlig här-
komst, med filosofi som är mänsklig kunskap betraktas som 
en oförrätt mot islam. Detta övergrepp ansågs ha inträffat 
när abbasidiska kalifer lät översätta verk från Bysans till ara-
biska. De antika grekiska filosofernas tankegångar skapade 
stor förvirring bland muslimska tänkare och ledde till att en 
hel del genuin islamisk kunskap gick förlorad. I det förvirra-
de tillståndet var det ingen som brydde sig om att bevara de 
äkta islamiska kunskaperna för eftervärlden. Att rensa bort 
islam från filosofi och att bekämpa det antika Greklands in-
flytande över islamiskt tänkande är en gudomlig plan som 
har satts i verket av rättslärda anslutna till Khorasanskolan.170

Ännu en anledning till epitetet ”Åtskillnadens skola” var 
Khorasanskolans ovilja att blanda sig i världsliga och politis-
ka frågor. Skolan förespråkade ett apolitiskt förhållningssätt 
i väntan på den tolfte imamens återkomst ur fördoldheten. 
Deras viktigaste utgångspunkt är att det saknas täckning 
för inrättandet av en shariabaserad islamisk stat i islams ur-
kunder och shiitiska källor. Än mindre möjligt är att inrätta 
en islamisk stat under den dolde imamens frånvaro, eftersom 
en islamisk stat enbart kan inrättas av den dolde imamen. 
Av detta skäl ska man inte anstränga sig för att resa sig mot 
sittande makthavare, oavsett hur onda de är, eller på något 
sätt anstränga sig för att inrätta en ny styrelseform. Kho-
rasanskolans företrädare har däremot varit inställda på att 
samarbeta med sittande makthavare. 

Khorasanskolan avvisade inrättandet av en shariabaserad 
islamisk stat med hänvisning till tidigare shiitiska imamer. 
Bland annat lyfte man fram ett uttalande från den sjätte 
imamen Jafar al-Sadiq (702–765) som ska ha sagt: 

”Så länge det inte är dags för imamens återkomst kommer 
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vi inte att engagera oss i kampen mot förtryck. Varje försök 
leder bara till blodsutgjutelse och ökad sorg för shiamusli-
mer.” 

Detta uttalande tolkades av Khorasanskolans företrädare 
som att varje försök till politiskt engagemang var ett hinder 
för den tolfte imamens återkomst.171 

Ett annat kännemärke för Khorasanskolan var dess mot-
stånd mot maktkoncentration bland de rättslärda. Alla rätts-
lärda som har uppnått en viss grad av utbildning ska enligt 
Khorasanskolan i princip äga rätten att uttala sig och komma 
med sina synpunkter i alla frågor. Bland de rättslärda finns 
visserligen alltid någon som utmärker sig som den högste 
lärde, men den högste lärde har inte en sådan ställning att 
alla ska lyda honom villkorslöst eller avstå från att uttala sin 
mening i diverse frågor. De rättslärdas rätt att ha synpunkter 
i olika frågor gäller även när maktens företrädare överträtt  
sina befogenheter eller brutit mot den religiösa lagen. De 
rättslärda ska då agera som en varnande röst.  

Sett ur deras perspektiv är religion och politik åtskilda i 
den bemärkelsen att de rättslärda inte har någon vetorätt 
över den världsliga makten. De ska heller inte ta över mak-
ten själva. Ett muslimskt samhälle kan följaktligen styras av 
vem som helst under den dolde imamens frånvaro; en kung, 
en president eller en rättslärd. Men en rättslärd som träder 
in som politisk ledare kan inte samtidigt agera som religiös 
ledare.  

Khorasanskolans företrädare kunde sträcka sig så långt 
som till att stödja de troendes styre, det vill säga att någon 
med en tydlig religiös/islamisk identitet och motsvarande 
ambitioner skulle ta över styret av samhället. Detta innebar 
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inte att de var villiga att ge sitt stöd åt en religiös styrelse-
form. 

Enligt skolans uppfattning har de rättslärda en del be-
stämda befogenheter under den tolfte imamens frånvaro. I 
deras uppdrag ingår att lära ut religionens påbud och förbud 
och tolka religiösa lagar. De ska också tydliggöra gränsen för 
vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i religiösa och 
sociala frågor. De har dessutom rätt att uttala sig i straff-
rättsliga frågor. Men införande av sharialagar hänger ihop 
med upprättande av en islamisk stat och eftersom det inte är 
möjligt att inrätta en islamisk stat under den tolfte imamens 
frånvaro faller hela frågan om ingripande i världsliga och 
sociala frågor bort. Kunskapsspridning blir således den enda 
frågan som de rättslärda ska ägna sig åt. 

Med denna uppfattning gick Khorasanskolan emot den 
politiska doktrin som kom att företrädas av ayatolla Kho-
meini. Den doktrinen gav som nämnts de rättslärda samma 
världsliga befogenheter som profeten hade under den tolfte 
imamens frånvaro. Khorasanskolan motsatte sig synen att 
de högste rättslärde skulle ges samma maktbefogenheter 
som profeten av det skälet att profetens maktbefogenheter 
grundades på hans syndfrihet och inte på hans rättrådighet. 
Med tanke på att den högste rättslärde, hur rättrådig han än 
kan tänkas vara, kan begå synd och misstag kan han inte ges 
rätten att ensam bestämma över shiamuslimernas väl och ve. 
Den ende som kan ta på sig detta ansvar är den tolfte ima-
men, då han är fri från synd och följaktligen inte kan begå 
fel. Under hans frånvaro kan man inte lägga allmänhetens 
liv, och ansvaret för landets ekonomi och säkerhet, i hän-
derna på rättslärda som kan begå synder och fel. 

Khorasanskolan motsatte sig flera inslag i den iranska 
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grundlagen som godkänts efter den islamiska revolutionen. 
Ett exempel var att man givit den högste andlige ledaren 
befogenheter som överbefälhavare. Ett annat var att denne 
kunde lägga in sitt veto och hindra lagar som stiftats av det 
folkvalda parlamentet. 

Enligt Khorasanskolan skulle den verkställande makten, 
lagstiftning och makt över landets säkerhet m.fl. frågor vara 
reserverade för den folkvalde presidenten och det lika folk-
valda parlamentet. Det som återstår ur Khorasanskolans 
perspektiv när det gäller de rättslärdas befogenheter är att 
de äger rätt att komma med sina synpunkter, uppfattningar 
och maningar när makthavarna bryter mot religionens reg-
ler samt att de ska ha tolkningsrätten i religiösa frågor. De 
ska också vägleda de troende i frågor som rör ortopraxi eller 
andra frågor som den enskilda troende shiamuslimen brot-
tas med. 

Till skillnad från Khomeinidoktrinen som ville koncen-
trera makten hos den högste rättslärde och skapa enhetlighet 
genom att ge honom allt tolkningsföreträde gick Khorasan-
skolan åt motsatt håll. Från skolans sida ansåg man att de 
högsta rättslärda, oavsett hur stort deras antal kunde tänkas 
vara, skulle ha rätt att lägga fram sina synpunkter i tolkning-
en av religiösa lagtexter. Företrädare för Khomeinidoktrinen 
anklagade Khorasanskolan för att vilja splittra ledarskapet 
för den shiitiska församlingen genom att ge alla höga rätts-
lärda samma tolkningsrätt. 

Khorasanskolan anklagades också för att mana till pas-
sivitet, men kritiken avfärdades bestämt då man menade att 
deras uppmaning till väntan på den tolfte imamen var allt 
annat än en passiv hållning. Man skulle snarare arbeta aktivt 
med att bygga upp sina kunskaper, vägleda dem som hade 
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kommit bort från islams väg och förbättra förutsättningarna 
för den tolfte imamens återkomst. Ingen annan skulle för-
bereda imamens återkomst, och man skulle inte låta världen 
drabbas av syndfullhet.172 

På det personliga planet skulle väntan på den tolfte ima-
men komma till uttryck genom nedstämdhet som uttryckte 
sorgen och saknaden efter imamen. Den enskilde skulle be 
för imamens snara återkomst, betala allmosor och förbereda 
sig för imamens återkomst genom att låta sig ledsagas av shii-
tiska rättslärda. På det offentliga planet skulle man delta i 
kampen mot vad som betecknades som irrläror. Inom det 
politiska området skulle man däremot finna sig i det rådande 
tillståndet och inte vidta några aktiva åtgärder för att ändra 
på det.173

Som ett karaktäristiskt drag hos Khorasanskolan kan ändå 
dess apolitiska passivism betecknas. Ur dess politiska kon-
servatism växte också en religiös puritanism vars främsta 
kännetecken under modern tid är dess motstånd mot hu-
man- och samhällsvetenskaper. Dessa vetenskaper ses som 
mänskliga påfund som saknar samhörighet med den rena 
läran. Denna inställning går tillbaka till Khorasanskolans 
initiala motstånd mot islamisk filosofi. Utmärkande för den-
na puritanism är kravet på återgång till ursprunget och ett 
återskapande av det som en gång anses ha funnits. 

Inom den sunnitiska traditionen möter vi denna purita-
nism inom salafismen. Inom shiaislam har denna form av 
puritanism kommit att kretsa kring föreställningarna om 
den tolfte shiitiske imamen, al-Mahdi, som anses vara den 
ende som kan återskapa idealsamhället. Även här har man 
blicken fäst vid det förgångna – det förgångna som kan åter-
skapas i framtiden av den tolfte imamen. Man skiljer mellan 
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ett ädelt och äkta islamiskt styre och muslimernas styrelse-
former. Till skillnad från muslimska styrelseformer, som kan 
variera, finns det bara en styrelseform som är den i verklig 
mening rätta och den kan enbart upprätthållas av den dolde 
imamen när han någon gång i framtiden träder ut ur sin 
fördoldhet. 
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Att ha samma befogenheter som profeten

två skolor som konkurrerade med Najaf- respektive Kho-
rasanskolan var Qom- och den tidigare nämnda Isfahan-
skolan. 

Qomskolan grundades på 1000-talet. Ledningen i skolan 
har under århundradena pendlat mellan företrädarna för 
den förnuftsorienterade rättstolkningstraditionen och den 
tros orienterade ortodoxa rättstolkningstraditionen. Under 
de senaste 200 åren har den förnuftsorienterade tolknings-
traditionen varit den dominerande. Ända fram till 1960-talet 
förespråkade Qomskolan samma linje som Najafskolan i frå-
ga om förhållandet till den världsliga makten. Man såg inte 
inrättande av en shariabaserad islamisk stat under ledning 
av de rättslärda som ett alternativ. Qomskolans företrädare 
stödde den parallella styrelseformen som grundades under 
safavidernas era i den islamiska mellantiden. 

I början av 1960-talet övertog den stridbare ayatolla Kho-
meini ledningen för denna skola och började plädera för en 
revolutionär linje som legitimerade de rättslärdas direkta 
inblandning i den politiska och världsliga makten, liksom 
inrättandet av en shariabaserad islamisk stat. Enligt denna 
doktrin kunde man inte lämna den muslimska allmänheten  
åt sitt öde under en tid då de världsliga makthavarna hade 
brutit mot överenskommelsen om det parallella maktsyste-
met. Khomeini medger att det finns många shiitiska rätts-
lärda som uppfyller kraven på att ses som högste rättslärd. 
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Det finns många som uppfyller krav som att ha ingående 
kunskaper i shiitisk lag och egenskaper som rättrådighet, 
renlärigt leverne, iakttagande av etiska normer, avhållsam-
het från synd osv. Men om en av dessa tar initiativ till att in-
rätta en shariabaserad islamisk stat ska han erkännas samma 
maktbefogenheter som profeten hade och de troende måste 
lyda honom, skriver ayatolla Khomeini. 

Han avfärdade också alla dem som tvivlade på att profetens 
maktbefogenheter kunde överföras till den högste rättslärde 
eftersom endast profeten var utvald av Gud och förmedlade 
Guds uppenbarelser. Ayatolla Khomeini understryker att 
han på intet sätt vill jämföra de rättslärdas ställning med 
profetens, han framhåller istället den uppgift som de rätts-
lärda är skyldiga att ta på sig under den dolde imamens från-
varo. Det viktigaste för honom är att man inte får negligera 
shiamuslimernas väl och ve under den tid man väntar på den 
dolde imamens återkomst.174

Isfahanskolan förespråkade från sin start under safavi-
dernas era och fram till mellankrigstiden den pragmatiska 
linjen och var en varm anhängare av den parallella styrelse-
formen. Isfahanskolan förde dock en tynande tillvaro efter 
safavidernas fall på 1730-talet. Skolan kom att inordnas un-
der Najafskolans och Qomskolans ledning under 1800-talets 
andra hälft och början av 1900-talet. Detta berodde på att 
flera ledande rättslärda från Isfahanskolan följde de rätts-
lärda i Najaf och Qom. Ett exempel är deras stöd till infö-
rande av konstitutionell styrelseform i Persien, där de följde 
Najafskolans linje. 

Isfahanskolan övergav definitivt sin tidigare pragmatiska 
linje under mellankrigstiden, som en direkt reaktion mot 
den dåvarande kungen Reza shah Pahlavis starkt fientliga 
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politik mot de shiitiska rättslärda. Skolan tvingades stänga 
och flera av dess ledande rättslärda lämnade staden Isfahan 
för den närbelägna staden Qom. Dessa kom att ta till sig 
den hållning som var dominerande i Qomskolan. En mind-
re grupp lämnade Isfahan för Najaf och kom på så sätt att 
hamna under den kvietistiska politiska linje som företräddes 
av den senare. 

När Qomskolan under ledning av ayatolla Khomeini bytte 
kurs på 1960-talet och pläderade för den revolutionära lin-
jen, och den politiska doktrin som förordade att de rättslärda 
skulle ta över den världsliga makten, anslöt sig flera av de 
ledande rättslärda från Isfahanskolan till denna uppfattning.
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Shift happens – om öppenhet för omprövning

en av de mest kända profilerna som hade sin bakgrund 
i Isfahanskolan var storayatollan Hussein Ali Montazeri 
(1922–2009). Han var en av de främsta teoretikerna bakom 
doktrinen om den rättslärdes styre och inrättandet av en sha-
riabaserad islamisk stat under den tolfte imamens frånvaro. 

Han arbetade med att förankra doktrinen i en religiös- 
teoretisk kontext genom att hämta stöd för doktrinen i Kora-
nen, profetens tradition och de shiitiska imamernas uttalan-
den samt med hjälp av rationella bevis. 

Arbetet utmynnade i ett verk bestående av åtta band (Di-
rasat fi wilayat al-faqih) som gavs ut först på arabiska och se-
dan på persiska. I sitt verk argumenterar han för de rättslär-
das rätt att inrätta en shariabaserad islamisk stat. Montazeri 
framhöll att under tiden shiamuslimer väntar på den dolde 
imamens återkomst – mot bakgrund av att kungamakten 
hade brutit överenskommelsen om det parallella maktsyste-
met – fanns ingen annan utväg än att inrätta en ny styrelse-
form under ledning av de rättslärda. 

Montazeris religiösa rang och dignitet gav doktrinen stor 
pondus. Hans nära samarbete med ayatolla Khomeini ledde 
till att han utsågs till Khomeinis efterträdare. Till histori-
ens ironi hör att storayatollan, som ju hade gett sitt stöd till 
doktrinen, kom att ompröva sin uppfattning mot slutet av 
1980-talet. Han blev allt mer kritisk mot doktrinen när den 
implementerades i praktiken. 
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Montazeri var djupt bekymrad över den nya styrelsefor-
mens tillkortakommanden och framför allt över dess tota-
litära inslag. Han kom fram till att den nya styrelseformen 
hade drabbats av samma brister som de rättslärda en gång 
i tiden kritiserat den tidigare regimen för. Kritiken gällde 
avsaknaden av rättssäkerhet och de grova övergrepp mot 
mänskliga rättigheter som begicks i den islamiska statens 
och shariarättens namn. Han kritiserade hårt övergrep-
pen mot politiska fångar, massavrättningar, summariska 
rättegångar, statens ingripande i medborgarnas privatliv, 
inskränkningarna av grundläggande politiska fri- och rät-
tigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten att bilda 
politiska partier, fackliga organisationer och fri press. 

Hans hårda kritik ledde till att han avpolletterades och 
sattes i husarrest. Han fortsatte dock sin kritik genom att 
publicera en rad verk och sina memoarer där han avslöjade 
en hel del oegentligheter som ägt rum. Förutom mot kränk-
ningarna av de mänskliga rättigheterna protesterade han 
mot de maktbefogenheter som den högste rättslärde hade 
fått. I praktiken hade den högste rättslärde upphöjts till den 
dolde imamens ställföreträdare under hans frånvaro med 
oinskränkt makt över både religiösa och världsliga frågor. 
Montazeri invände att det inte fanns något övertygande 
bevis och stöd i shiitiska källor som kunde motivera denna 
ställning för de högsta shiitiska rättslärda. 

Efter att ha omprövat sina tidigare ståndpunkter kom han 
fram till att de rättslärda saknar rätt till världsligt styre un-
der den dolde imamens frånvaro. Han lämnade likaledes sin 
tidigare ståndpunkt kring inrättandet av en shariabaserad  
islamisk stat. Han underströk att varken makthavarna eller 
de rättslärda har någon skyldighet att införa eller genom-
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driva islamiska lagar mot väljarnas vilja. Montazeri avvisade 
alla argument för att man med våld skulle inrätta en islamisk 
stat eller införa sharialagar i landet. Nu talade han om att 
Gud hade skänkt rätten till allmänheten att avgöra landets 
styrelseform. Det är först om och när allmänheten genom 
fria val ger sitt förtroende till den högste rättslärde som den-
ne får rätt till världsligt styre.175 Montazeris uppfattning är 
att allmänheten får bestämma vilken styrelseform den vill 
ha. Detta innebär också att allmänheten har rätt att välja en 
icke-religiös sekulär styrelseform.176

Montazeri går så långt att han anser att inte ens den dolde 
imamen kan införa en styrelseform i strid mot allmänhe-
tens vilja. Han skriver att enligt tolvimamitisk shiitisk upp-
fattning ska den dolde imamen vid sin återkomst leda den 
världsliga makten. För detta behöver han dock medborgar-
nas stöd. Utan allmänhetens uppbackning kan inte ens den 
dolde imamen ta över styret av den världsliga makten, skri-
ver han.177

Även här sökte han stöd i den shiitiska traditionen. Bland 
annat hänvisar han till ett uttalande från den förste shiitiske 
imamen Ali, som säger att det är först när en majoritet i för-
samlingen ger sitt förtroende till en ledare som denne ska 
tacka ja till uppdraget.178

Den viktigaste beståndsdelen i Montazeris nya teori var 
att statsmakten och all form av maktinnehav vilar på en se-
kulär och icke-religiös grund och att maktinnehav i grund 
och botten är ett förtroendeuppdrag vars huvudman är sam-
hällsmedborgarna. Med andra ord måste makten hämta sin 
legitimitet hos medborgarna. Det är dessa som i allmänna 
och fria val kan bestämma vilken styrelseform de vill ha. 
De kan rösta för en styrelseform som inte är islamisk eller 
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avskaffande av islamiska sharialagar som grund för landets 
rättssystem. 

Storayatollan Montazeris omprövning berodde till stor del 
på hans insyn i den nya styrelseformen i Iran och dess bris-
ter. Han kunde också från nära håll konstatera att rättvise-
frågan, ett av de viktigaste målen med inrättandet av en  
islamisk stat, hade hamnat på undantag. 

Att detta paradigmskifte överhuvudtaget kunde bli möj-
ligt måste dock förklaras på annat sätt. Det var nämligen 
hans bakgrund i Isfahanskolan, känd för att vid sidan av 
religiösa argument använda sig av förnuftet som en viktig 
källa i teologiska och religiösa argument, som gjorde denna 
omsvängning möjlig. 

Det var förnuftets och rationalitetens starka ställning i 
Isfahanskolan som en gång hade hjälpt storayatollan Mon-
tazeri att bestrida kvietisterna i Najafskolan, de apolitiska 
passivisterna i Khorasanskolan och pragmatikerna i Isfahan-
skolan. Det var också med stöd av det rationalistiska fun-
damentet i Isfahanskolan som Montazeri kunde legitimera 
inrättandet av en shariabaserad islamisk stat under ledning 
av de högsta rättslärdes styre, efter kungamaktens brott med 
det parallella maktsystemet. När den styrelseform som han 
så starkt pläderat för övergick från utopismens idylliserade 
fantasivärld till en verklighet svårt sargad av totalitarismens 
nedbrytande spiral – då kunde han återigen med stöd av 
samma rationalistiska tankemodell ställa krav på dess de-
montering till förmån för en demokratisk modell. 

Storayatollan hade sålunda vid sin kursändring bestämt sig 
för demokratins väg. Detta paradigmskifte kunde bli möjligt 
tack vare den rationalistiska ådran och den förnuftsbasera-
de utpräglat prövande tolkningsmodellen i Isfahanskolans 
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tanketraditioner. Det bör påpekas att dessa tanketraditioner 
grundlagts under islams dynamiska mellantid. 

En annan central princip i Isfahanskolans tankevärld var 
rättvisetänkandet. Avsaknaden av rättvisa och rättssäkerhet 
gjorde att Montazeri riktade hård kritik mot den forna re-
gimen i Iran. Nu när samma principer hade hamnat i svårt 
trångmål i den nya styrelseformen kunde han rycka ut till 
försvar för dessa med stöd i Isfahanskolans ideal. Detta fram-
går av hans argumentationer mot bruk av våld för införande 
av islamisk sharia. Försvararna av införande av en sharia-
baserad islamisk stat hänvisade till händelser i islams histo-
ria och uttalanden som tillskrivs islams profet och shiitiska 
imamer. Uttalandena påstods legitimera bruk av våld för in-
skränkning av grundläggande fri- och rättigheter, på tvärs 
med rättviseprincipen och rättssäkerheten.

Montazeri bemötte dessa argument både ur ett rationa-
listiskt perspektiv och med förnuftsbaserade religiösa/teolo-
giska argument. Han framhöll att alla mänsklighetens sam-
lade erfarenheter, det logiska tänkandet och den politiska 
vetenskapen visar att bruk av våld är en förkastlig metod 
som står i strid mot rättviseprincipen. Våld måste av det 
skälet undvikas. Hans religiösa invändningar gick ut på att 
man källkritiskt måste granska de uttalanden som tillskrivs 
islams profet och de shiitiska imamerna, för att fastställa  
huruvida de är äkta eller inte. Det är viktigt att man med 
säkerhet kan påstå att sådana uttalanden, som legitimerar 
bruket av våld, verkligen har uttalats av profeten eller de 
shiitiska imamerna, menade han. Om det inte skulle gå att 
fastställa deras äkthet kunde de avskrivas, men om det skulle 
visa sig att profeten eller de shiitiska imamerna har uttalat 
dessa ord måste man gå till Koranen – den källa som alltid 
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går före sådana uttalanden. Det framgår för övrigt av Kora-
nen att det inte får förekomma tvång inom tron (2:256 och 
88:22). Montazeri påminde ånyo om att Koranens budskap 
alltid gick före traditionen. 

Montazeri var mycket väl medveten om att de refererade 
uttalandena existerade och att de åberopades för att legitime-
ra bruk av våld och tvång. Han skriver att dessa dock får be-
traktas som förbehållna de syndfria shiitiska imamerna, och 
följaktligen inte kan åberopas av shiitiska rättslärda eftersom 
dessa inte är fria från synd. Det blir för den dolde imamen att 
ta ställning till hur han vill göra, menar Montazeri. I väntan 
på honom måste man avstå från våld och tvång och lägga 
våldsanvändandet på is för obestämd framtid tills den dolde 
imamen ger sig till känna.179

Genom att göra ständigt nya omprövningar i enlighet med 
Isfahanskolans tankestrukturer har storayatollan Montazeri 
lagt grunden för en ambitiös översyn av sharialagen. Detta 
innebar att han inom en rad områden lade sharialagarna åt 
sidan. Ett sådant exempel är sharialagens syn på religiösa mi-
noriteter. Där finner vi bestämmelserna om Bokens folk, som 
erkänner en rad religiösa gruppers rättigheter. Samtidigt faller 
många religiösa grupper utanför dessa bestämmelser.180 

Montazeri påpekar att dessa lagar härrörde från islams 
begynnelse och att man idag inte behöver stirra sig blind på 
deras historiska tillämpning. Istället för att utgå från formen 
anser han att man utifrån ett ändamålsinriktat perspektiv 
ska ta vara på andemeningen i de lagar som erkänner mino-
riteters rättigheter. Han vill dock bredda begreppet mino-
riteter till att omfatta politiska motståndare, oliktänkande 
samt religiösa grupper som inte erkänns som Bokens folk, 
eller som till och med klassas som otrogna och avfällingar. 
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Han medger att de mänskliga relationerna och samfun-
den har förändrats i en sådan omfattning att den islamiska 
sharia lagen inte längre täcker alla områden. Nya frågor har 
dykt upp som inte var påtänkta när den islamiska sharialagen 
utformades. Han föreslår att man inom en rad områden ska 
vidga perspektivet bortom sharialagen och se på människor 
som medborgare och inte i första hand utgå från deras reli-
giösa tillhörighet eller politiska och ideologiska hemvist. Att 
se människor som medborgare innebär att de ska ha samma 
grundläggande fri- och rättigheter oavsett deras religiösa 
bakgrund eller andra egenskaper eller roller.181 

Storayatollan Montazeris nya tolkningstradition har 
lockat många yngre rättslärda att sluta upp i hans rationa-
listiska anda. Detta har lett till nya tolkningar inom en rad 
olika områden, vilkas idéhistoriska bakgrund går att spåra 
till baka till Isfahanskolans tanketraditioner som formades 
under den islamiska mellantiden. 
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när den arabiska vårens vindar blåste som starkast i 
början av 2010-talet i Mellanöstern och Nordafrika var det 
den unga generationens längtan efter demokrati och mänsk-
liga rättigheter som stod i fokus. 

De som deltog i protesterna mot de korrupta regimerna i 
Mellanöstern och Nordafrika talade varmt om en längtan 
efter frihet, rätten till grundläggande medborgerliga rättig-
heter och demokrati. De ville bekämpa den utbredda och de-
moraliserande korruptionen som tärde på tilliten människor 
emellan. 

Det visade sig snart att den totala enigheten kring dessa 
frågor endast var en chimär. Som ett resultat av långa perio-
der av ofrihet och diktatur var de flesta människor och poli-
tiska grupper som ville få bort diktaturerna visserligen eniga 
om att få bort de sittande diktaturerna. De var också överens 
om allmänna och ospecificerade krav som frihet, demokrati 
och rättvisa. Men i själva verket var man inte alls överens 
med varandra om vad som dolde sig bakom de vackra slag-
orden, framför allt inte om hur de skulle uppnås. 

Trots att de flesta politiska och religiösa grupper som gav 
sitt stöd för den arabiska våren inte avvisade demokrati eller 
respekten för mänskliga rättigheter saknades alltså konsen-
sus kring dessa centrala frågor. Var och en tolkade dem på 
sitt sätt, samtidigt som man inte sällan visade djup misstänk-
samhet mot sina meningsmotståndare. Demokrati var bra 
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så länge det tjänade de egna syftena och den egna gruppens 
politiska mål. 

Om valresultaten inte blev som man hade förväntat sig, 
skyddes inga medel för att sätta käppar i hjulen för dem som 
vunnit valen. Man gjorde allt för att exkludera sina politiska 
motståndare från makten. Det kunde röra sig om allt från 
en total ovilja att respektera motpartens krav till pöbel välde 
och streetocracy, gatans parlament och genomförande av mi-
litärkupper, som i sin tur banade vägen för diktaturens åter-
komst. 

Ett illustrativt exempel är utvecklingen i det största arabis-
ka landet Egypten där Muslimska brödraskapet hade kom-
mit till makten efter diktatorn Mubaraks sorti. Det rådde 
total förvirring kring innehållet i demokratibegreppet. Mus-
limska brödraskapet som hade kommit till makten genom 
demokratiska val efter drygt 80 år av oförtruten kamp mot 
landets diktaturer tolkade demokrati som valvinst och ma-
joritetens styre, eller rättare sagt: som majoritetens tyranni. 
De tolkade valvinst som att ”the winner takes it all”. Det 
innebar att Muslimska brödraskapet hade svårt att erkänna 
sina politiska motståndare och stämplade varje form av op-
position som kontrarevolutionär. Det var också detta som 
gjorde att de i expressfart genomdrev en ny kontroversiell 
författning med stora brister, som godkändes med begränsat 
stöd från väljarna. Muslimska brödraskapets försök att köra 
en ny författning med salafistiska drag bokstavligen i halsen 
på sin befolkning väckte starkt motstånd. Det som fick dem 
på fall var deras misslyckande med att driva landet och ta itu 
med välfärdsfrågor och plånboksfrågor som de hade gått till 
val på. 

Det var dock inte bara Muslimska brödraskapets bristande 
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handlingsförmåga som var problemet. Det hade varit svårt 
för vem som helst att under knappt ett år göra några dras-
tiska förändringar på grund av landets usla ekonomiska för-
utsättningar. De hade också befolkningens förhoppningar 
emot sig: det fanns en rätt förvirrad och totalt orealistisk 
förväntan om att decennier av politisk och ekonomisk miss-
skötsel, avsaknad av välfärdspolitik, den totala frånvaron 
av rättssäkerhet samt byråkratisk kräftgång skulle åtgärdas 
mitt i det politiska kaos som rådde under det knappa år de 
satt vid makten. 

Som en spegelbild till Muslimska brödraskapet agerade 
deras motståndare lika exkluderande. De gjorde allt som 
stod i deras makt för att sabotera den folkvalda regering-
ens arbete. Det bildades en ohelig allians mellan Mubarak-
regimens män inom det korrupta rättsväsendet och den 
sekulära oppositionen bestående av liberaler, nationalister 
och vänstergrupper. De visade ingen som helst respekt för 
demokratiska val, de hyllade gatans parlament och pöbelns 
önskan som den yttersta formen av demokrati. Det var också 
de senare som vann i maktstriden. Den folkvalda regeringen, 
som hade varit klantig i många avseenden, störtades genom 
en blodig militärkupp knappt ett år efter maktövertagandet. 
Det var gatans parlament och pöbeln som banade väg för 
militärens maktövertagande. 

Militärkuppen, i kamp mot den folkvalda regeringen i 
Egypten, skickade starka chockvågor över hela Mellanöstern 
och Nordafrika. De landvinningar som hade gjorts genom 
den arabiska våren slogs nu i spillror i Egypten. Drygt ett 
år efter militärkuppen var den tidigare diktatorn Hosni 
Mubarak fri, medan den folkvalde presidenten Mursi hade 
dömts till döden för att ha flytt från fängelset under dikta-
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torn Mubaraks sista tid vid makten. Militärkuppen och det 
stöd som den fick av sekulära liberaler, socialdemokrater och 
vänstergrupper – som bara till namnet liknar det som vi i 
Europa kallar för liberalism, socialdemokrati och demokra-
tisk vänster – skadade förtroendet för ickevåldsmetoder, par-
lamentarism och demokratiska val. Dagen efter militärkup-
pen i Egypten sade al-Qaidaledaren och egyptiern Ayman 
al-Zawahiri (f. 1951) i ett uttalande att kuppen var det yt-
tersta beviset på att den demokratiska modellen var förgäves 
och att de unga skulle överge den för den väpnade modellen. 
Sedan dess har terrorsekten IS tagit över kommandot bland 
extremistiska och våldsbejakande jihadister i inbördeskri-
gets Syrien och Irak. En företrädare för IS som ifrågasätter 
demokratin tar sin utgångspunkt i händelseutvecklingen i 
Egypten efter militärkuppen:

”Se på Egypten. Se hur det gick för muslimerna som lade 
sina röster på (den avsatte presidenten) Muhammad Mursi 
och trodde på er demokrati, på era lögner. Demokrati existe-
rar inte. Tror ni att ni är fria?”182

I sin väloljade propagandaapparat framställer IS den ara-
biska våren och tron på den demokratiska modellen som vill-
farelser och avvikelser från de ideal de själva eftersträvar. IS 
har också lyckats locka tusentals unga människor från andra 
muslimska länder och från väst med budskapet att den de-
mokratiska modellen är förlegad. Budskapet är att den enda 
vägen till makt går via väpnad kamp.183

Det var inte bara i Egypten som bakslagen kom. Med un-
dantag för Tunisien, där hela processen med den arabiska vå-
ren fått en bättre start, hade alla länder som på ett eller annat 
sätt ruskats om av vårvindarna kollapsat i inbördes strider. 
Alternativt hade de gamla diktaturerna med stöd av pen-
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ningstarka regionala stormakter som Saudiarabien och dess 
lydstater i regionen kring Persiska viken återtagit makten.

Det var under dessa omständigheter som nostalgin knuten 
till kalifatet fick nytt liv. Visionen om makt över ett stort 
geografiskt territorium, som hämtar sin härlighet och glans 
från islams förlorade guldålder och som välsignas av reli-
gionen – eller rättare sagt dess självutnämnda ”sanna” ut-
tolkare – och ytterst Gud skapade en förförisk nostalgi som 
var svår att stå emot. Efter att ha tappat tilltron till den de-
mokratiska modellen skulle man återupprätta den förlorade 
guldåldern som hade uppgraderats till en utopi för världens 
sunnimuslimer. I den idylliserade bilden fabricerades bilden 
av ett enhetligt sunnitiskt samhälle med ”äkta” broderskap 
och samhörighet, utan frestelser till synd, moraliskt för-
fall eller korruption. I detta samhälle finns inget utrymme 
för sociala, politiska och ekonomiska orättvisor. Dessa be-
kämpas på ett resolut sätt med hårda och hänsynslösa be-
straffningar, brutalitet och gränslös våldsamhet. En central 
strategi inom IS är således rädslans kultur. Syftet med den 
utstuderade och besinningslösa brutaliteten är att skapa det 
kaos och den oordning som är vitalt för terrorsektens eta-
blering och expandering. I boken The Management of Sava-
gery, som skrevs av en av IS främsta ideologer Abu Bakr Naji, 
framhålls rädslans kultur och kaos som den allra viktigaste 
grogrunden för etableringen av en ny era och ett nytt sam-
hällssystem. Boken beskriver också detaljerat hur de högt 
satta målen med detta nya idealsamhälle ska förverkligas.184 

Detta är ett förment idealsamhälle, en tankefigur som inte 
bara stannat på ett visionärt plan, utan som omsatts i verk-
lighet genom IS:s framfart och dess statsbyggnadsprojekt. 
Ett rike som dessutom kan stå emot trycket från både in-
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hemska och utländska krafter som hotar det. 
Det är dock viktigt att påminna om att bakslagen för den 

arabiska våren inte räcker som förklaringsmodell för fram-
växten av terrorsekter som IS. Gruppen startade sin verk-
samhet långt före de misslyckanden som drabbade folkres-
ningarna i Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen) 
och den arabiska våren. 
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Aggressivt missionerande  
om kalifatets pånyttfödelse

is (islamiska staten), eller ISI (Islamiska staten i Irak 
och Levanten), som gruppen hette från början, grundades 
efter den amerikanska invasionen i Irak. Liknande grupper 
har varit verksamma ännu längre tillbaka under 1900-talet. 
Bakslagen mot folkresningarna i MENA-regionen påskyn-
dade möjligen processen med att driva allt fler unga män-
niskor i armarna på dessa sekter. 

Även utvecklingen i regionen efter första världskriget och 
efter det osmanska rikets sammanbrott har haft betydelse, 
det vill säga när England och Frankrike ritade om kartan i 
MENA-regionen. Ett bevis för detta kablades ut till omvärl-
den genom ett videoklipp som lades ut på internet sommaren 
2014 i samband med att terrorsekten IS utropade sitt kali-
fat. Videon visar hur IS-krigare river ner en gräns markering 
mellan Syrien och Irak. Denna symbolhandling beskrivs 
som början på en ny era och inrättandet av det världsomfat-
tande kalifatet. Det kanske mest intressanta i detta samman-
hang var att demoleringen av gränsmarkeringen beskrevs 
som ”Slutet på Sykes-Picot avtalet”, ett avtal som slöts mel-
lan de forna kolonialmakterna och ledde till inrättandet av 
nya stater och nya gränsdragningar i MENA-regionen. 

Vid sidan av de politiska och historiska händelserna under 
vår samtid och efter första världskriget finns en rad andra 
faktorer att ta i beaktande. Dit hör centralmakternas kollaps 
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i länder som Irak och Syrien och den sekteristiska politik 
som regimerna i dessa länder har bedrivit. Centralmakter-
nas kollaps i Irak kom efter den amerikanska invasionen och 
i Syrien, i kölvattnet efter den misslyckade arabiska våren. 
Den sekteristiska politiken har varit ett bestående inslag i 
båda länderna alltsedan de grundades efter första världskri-
get. Den enda skillnaden har varit vilka som stått bakom 
politiken. 

Ännu en viktig faktor, som gjorde att budskapet från  
jihadistiska och extrema rörelser kunde få fotfäste bland en 
större grupp människor, var den salafistiska idétraditionens 
spridning över hela MENA-regionen. Salafismen har under 
lång tid marknadsförts och spridits genom stora ekonomiska 
satsningar från länder som Saudiarabien, Förenade Arab-
emiraten, Kuwait, Qatar och Bahrain. Dessa oljerika stater i 
Gulfregionen (Persiska viken) har pumpat in miljarder dol-
lar för att finansiera olika välgörenhets- och hälsoprojekt,  
religiösa skolor, utbildat imamer, sponsrat satellit-teveka-
naler, salafistiska tevepredikanter och websajter samt gjort 
andra investeringar för att på ett aggressivt sätt missionera 
för de extrema och trångsynta wahhabistiska och salafis-
tiska föreställningarna. En central tanke som härrör från 
salafismen är inrättandet av kalifatet; en styrelseform som 
marknadsförs som det enda optimala och religiöst legitima 
styrelseskicket. 

Terrorsekter som IS talar om kalifatets pånyttfödelse som 
det enda alternativet mot alla missförhållanden i muslimska 
länder. De som har anslutit sig till denna nostalgiska våg 
kring kalifatet har haft olika bevekelsegrunder. Här finns 
unga människor som har varit med och deltagit i kampen 
mot de tidigare korrupta och odemokratiska regimerna. De 
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har också lagt ner sina röster i de fria och demokratiska val 
som har hållits efter diktaturernas fall. Nu när allt som de 
har kämpat för har slagits spillror är de ytterst skeptiska till 
den demokratiska modellen. I sin frustration över den demo-
kratiska modellens kollaps siktar de nu på det enda återstå-
ende alternativet, kalifatet. Tidigare misslyckade modeller 
som arabisk nationalism, arabisk socialism och den demo-
kratiskt inspirerade formen av politisk islam framstår som 
redan prövade och misslyckade modeller. 
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Den jungfruliga och uppenbarelsebaserade teologin

varken de politiska modeller som hämtade sin förlaga 
från väst eller öst eller den demokratiskt inspirerade for-
men av politisk islam ansågs vara någonting att återgå till. 
Det enda återstående alternativet var idén om en återgång 
till den allra tidigaste formen av islamisk styrelseform. Den 
marknadsfördes inom den salafistiska modellen, som ute-
stängde varje form av rationalistisk inriktning. Målet var en 
återgång till den så kallade jungfruliga och uppenbarelse-
baserade teologin, och att man skulle implementera islamisk 
lag, sharia, utifrån den tolkningstradition som presentera-
des av salafismen. Denna modell kunde man emellertid inte  
genomföra inom ramen för redan tidigare prövade styrelse-
former. Kungadömen som det saudiska eller jordanska an-
sågs vara alltför korrupta och deras nära samarbete med 
väst och framför allt USA misskrediterade denna styrelse-
form. 

Den republikanska styrelseformen hade i sin tur visat sig 
vara alltför skör, och var dessutom en avvikelse från den 
jungfruliga teologin. Det egyptiska exemplet lyftes också 
som ett varnande exempel. Republiker byggde i sitt funda-
ment på pluralism, allmänna val och parlamentarism. Det 
var en politisk modell som lämnade det politiska fältet öppet 
för diverse politiska aktörer. Målet för den salafistiska och   
jihadistiska modellen var enhetlighet och inte politisk och 
religiös mångfald. Man framhöll också att den republikanska 
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modellen kunde manipuleras och missbrukas av militären 
eller andra politiska aktörer i samhället. Hela den postkolo-
niala eran i Mellanöstern och Nordafrika och utvecklingen 
under efterkrigstiden vittnade om politiskt förtryck, makt-
missbruk, ojämn fördelning av ekonomiska resurser och 
korruption. Den republikanska modellen lyftes följaktligen 
fram som ett varnande exempel. 

Alla tidigare prövade modeller ansågs således vara förkast-
liga och man ville övergå till ett nygammalt alternativ, det 
vill säga kalifatet. Detta var det enda man kunde sätta sitt 
förtroende till och hade dessutom beröringspunkter med 
muslimsk historia. Det var endast genom att inrätta det ur-
sprungliga kalifatet som det var möjligt att förverkliga det 
ideala samhället och implementera den salafistiska bokstavs-
trogna shariatolkningen. Idén om en återgång till islams ti-
digare historia byggde på en idylliserad bild av denna era som 
ett himmelrike, vars främsta kännetecken var dess påstådda 
enhetlighet. Det ursprungliga kalifatet framställs också som 
en modell påminnande om den tidiga islams era och kampen 
mot perser i öst och Rom i väst. I den sunnitiska salafistiska 
världsbilden gestaltas forna tiders stormakter av det shiitiska 
Iran och det otrogna väst, Rom. 

Det shiitiska Iran är per definition borträknat av sekteris-
tiska skäl, då shiiterna framställs som avfällingar och kät-
tare. Den västerländska modellen döms å sin sida ut därför 
att dess kultur och traditioner och sociala, kulturella och 
politiska ideal är totalt främmande och annorlunda i förhål-
lande till islam. Dessutom domineras förhållandet till väst 
av blodiga konflikter i århundraden och återkommande för-
ödmjukande nederlag för muslimer. Till västs nackdelar hör 
också att det där är ekonomiska intressen som styr. ”Väst 
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regeras av banker, inte av regeringar”, understryker företrä-
dare för terrorsekten IS.185 

Det ursprungliga kalifatet lyfts således fram som det per-
fekta och välfungerande styrelseskicket. Det idylliserade 
kalifatet påstås kunna erbjuda trygghet och säkerhet samt 
det totalt enhetliga och homogeniserade samhället. Det är 
en styrelseform, som efter århundraden av förödmjukelser, 
korruption och nederlag mot de otrogna, kan återge musli-
merna deras forna storhet och härlighet. I de områden där de 
har etablerat sig har de genom bestialiska avskräckningsme-
toder och genom rädslans kultur – halshuggningar, kropps-
amputationer och andra former av kroppsliga bestraffningar 
– skapat en djup rädsla hos befolkningen som på ytan förvän-
tas tolkas som lojalitet och solidaritet. 

Den religiösa legitimiteten hämtas hos religiösa tänkare 
som har slagit fast att man inte var beroende av vare sig kon-
sensus bland de religiösa rättslärda eller folket. Man kunde 
hämta stöd hos en rad sunnitiska teologer från 800-talet fram 
till modern tid som exempelvis den bokstavstrogna hanba-
litiska rättsskolans grundare Ahmad ibn Hanbal (780–855), 
den inflytelserike arabiske rättslärde Ibn Taymiyya (1263–
1328) som tillhörde den shafiitiska rättsskolan, den persiske 
rättslärde och teologen Sa’ad al-Din al-Taftazani (1322–1390) 
– som levde samtidigt som den centralasiatiske härföraren 
Timur Lenk (1336–1405) och legitimerade hans våldsamma 
framfart – och sist men inte minst wahhabismens grundare 
Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792). De var alla 
eniga om att maktövertagandet i sig räckte för att skaffa sig 
rättslig och religiös legitimitet. Detta gällde även om makt-
övertagandet hade skett med hjälp av våld. Militär makt be-
traktades också som legitim. 
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Den sunnitiske rättslärde Ibn Jamaah (d. 1333), som hade 
positionen som högste rättslärde under mamlukernas era 
i Kairo och Damaskus, ansåg att om någon tar över mak-
ten med svärdet och med stöd av sina trupper måste man 
svära trohetseden till denne och lyda honom. Detta gällde 
även om han inte uppfyllde de grundläggande kraven och 
egenskaperna för en kalif – som att tillhöra profetens stam, 
Quraysstammen, ha arabisk härkomst eller andra liknande 
egenskaper. Det främsta målet är för honom att värna om 
ordningen och tryggheten i det muslimska samhället. Ge-
mensamt för dessa tänkare är att de utgår från devisen ”Vi är 
med den som har tagit över makten”, och att makthavarnas 
bristande kunskaper eller deras bristande kvaliteter inte ska 
läggas dem till last. 
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Det etniskt och religiöst rena – rensade – kalifatet

den salafistiska idétraditionen växte sig allt star-
kare under 1800-talet. Denna utveckling sammanföll eller 
rättare sagt påskyndades av de konstitutionella reformer 
som genomdrevs av osmanerna. Reformerna, som gick un-
der benämningen tanzimatreformer, pågick under perioden 
mellan 1839 och 1876. Syftet med reformerna var att stärka 
osmanska riket genom konstitutionella reformer. 

Genom reformerna ville man hejda den våg av nationalism 
som hade brutit fram i bland annat de arabiska provinserna i 
osmanska riket. De nationalistiska strävandena uppfattades 
som ett allvarligt hot, och det osmanska riket ansågs riskera 
att implodera inifrån. Men sättet att införa och genomdriva 
dessa reformer bidrog snarare till en ny våg – men nu av 
missnöje – i just de arabiska provinserna. 

I Mellanöstern med Damaskus i centrum grodde miss-
nöjet av flera olika skäl. Reformerna dikterades uppifrån, 
från Istanbul. Förslagen till dessa reformer, hämtade från 
Europa, ledde vid sidan av utökade medborgerliga fri- och 
rättigheter till att minska de religiösa ledarnas makt i pro-
vinserna. Det gällde inte minst deras inflytande över rätts- 
och utbildningssystemen. Reaktionen från de rättslärda lät 
inte vänta på sig. En rad sunnitiska ledare trädde nu fram 
och opponerade sig mot såväl reformerna som den osmanska 
centralmakten. 

Stormuftin i Damaskus Jamal al-Din al-Qasimi (1866–
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1914) – tillsammans med en rad sunnitiska rättslärda som 
var influerade av den salafistiska tolkningstraditionen – 
ledde oppositionen mot såväl de av staten dikterade konsti-
tutionella reformerna som det osmanska imperiets ledning. 
Denna ledning uppfattades i allt mindre omfattning som 
islamisk i ordets egentliga bemärkelse. 

Reformerna lyckades inte stoppa de nationalistiska ten-
denserna i de arabiskdominerade områdena. Snarare stärk-
tes tendenserna. Till detta ska läggas att den salafistiska 
rörelsen växte sig allt starkare som ett religiöst alternativ 
till den osmanska statsmakt som titulerade sig som kali-
fat. Den salafistiskt inspirerade religiösa rörelsen med sitt 
starkaste fäste i Damaskus presenterade sitt alternativ ge-
nom en omfattande produktion av skrifter inom teologi, 
islamisk rättstolkning, juridik, historia etc. Ett av de mest 
kända namnen i sammanhanget var den tidigare nämnde 
stormuftin av Damaskus Jamal al-Din al-Qasimi som publi-
cerade närmare två tusen titlar. Hans tydligaste syfte var att 
överbrygga klyftorna mellan diverse muslimska gruppering-
ar. Det främsta känne tecknet för denna idéströmning, som 
tog form under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 
var dess missnöje med de religiösa ledarna som gick i osma-
nernas ledband. De anklagades för att ha fjärmat sig från den 
ursprungliga formen, den rena islam. 

En annan sunnitisk tänkare som trädde fram under denna 
period var den tidigare nämnde salafistiske rättslärde Rashid 
Rida. Han stod nära den grupp salafister som nu var aktiva 
i Damaskus och som opponerade sig alltmer högljutt mot 
osmanerna. 

Redan på ett tidigt stadium introducerade Rashid Rida 
idén om en ny form av kalifat som ett substitut till kalifatet 
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i Istanbul som han inte erkände som någon livskraftig stats-
form. I början av 1920-talet då det osmanska riket efter första 
världskriget hade reducerats till Turkiet, och det fanns inte 
så mycket kvar av dess forna glans, resonerade Rashid Rida 
om placeringen av det kalifat som han pläderade för. Vid den 
tiden var de nya makthavarna i Turkiet på väg att avskaffa 
kalifatet helt och hållet. Detta förverkligades hösten 1923 
och den nya sekulära staten republiken Turkiet utropades. 
Väl medveten om denna utveckling framhöll Rashid Rida 
att varken Istanbul eller Hijaz (nuvarande Saudiarabien) var 
optimal centralort för det nya kalifatet. Han utpekade staden 
Mosul i den av britterna nybildade staten Irak – en statsbild-
ning bestående av de tre tidigare osmanska guvernörskapen 
– Mosul, Bagdad och Basra – som ett optimalt centrum för 
det nya kalifatet. 

Rashid Rida ansåg att Mosul (vars namn betyder platsen 
för sammankomst och försoning) var en stad som härbärge-
rade olika etniska grupper samt diverse islamiska rättsskolor 
och av det skälet var lämplig som det nya kalifatets huvud-
säte. Staden representerade i hans tankevärld skärnings-
punkten mellan olika intressen, etniska och konfessionella 
grupperingar som rymdes under hans tilltänkta kalifats 
paraply – den kunde ses som en miniatyr av hela regionen. 
Rashid Ridas tilltänkta kalifat var alltså av en ”ekumenisk” 
karaktär och skulle inrymma alla riktningar. 

Drygt 90 år senare intog terrorsekten IS staden Mosul och 
det var där som sektledaren Abu Bakr al-Baghdadi kungjorde 
inrättandet av det nya övernationella kalifatet och utropade 
sig själv som den nye kalifen. Detta var ett underkännande 
av de nationsgränser som hade ritats av kolonialmakter, 
gränser som i hans kalifat skulle ersättas med en gemensam 
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tro. Till skillnad från Rashid Ridas ”ekumeniska” kalifat vill 
emellertid IS inrätta ett sekteristiskt och renlärigt kalifat 
som har rensats från vad terrorsekten betraktar som etniskt 
och konfessionellt avvikande, såsom förment kätterska grup-
per och riktningar. 

Rashid Rida var emellertid ett barn av sin tid. Samtidigt 
som han lyfte fram idén om kalifatet var han inspirerad av de 
nya nationalistiska vindar som blåste under 1920-talet och 
framhöll att de muslimska ländernas olikhet och deras geo-
grafiska spridning försvårade en inordning av alla dessa län-
der och stater under ett kalifat med centrum i Mosul. Man 
skulle istället arbeta för att inrätta ett flertal kalifat, menade 
han. 

Rashid Rida profilerade sig som en skarp kritiker av de 
västtillvända intellektuella och de rättslärda som inte förstod 
sig på den nya tidens anda och de nya behov som hade upp-
stått. Han såg på sig själv och den linje som han företrädde 
som en moderat tolkning av islam, med målet att ta itu med 
de nya problem som muslimska länder brottades med. Han 
avfärdade de västvänliga intellektuella för att de inte tog 
hänsyn till förhållandena i muslimska länder. Deras enda 
syfte var att kopiera och rekonstruera en politisk modell vars 
förlaga hade hämtats från Europa. Lika kritisk var han mot 
de religiösa tänkare som han anklagade för att ha stoppat 
sina huvuden i sanden. Han såg på dessa konservativa religi-
ösa tänkare som dogmatiker. De stirrade sig blinda på gamla 
traditioner, utan att ta hänsyn till de nya förhållandena som 
nu var förhärskande i muslimska länder, menade han. Han 
beskrev deras hållning som en verklighetsflykt bortom de 
problem som muslimska länder brottades med i början av 
1900-talet. 
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Det intressanta med Rashid Rida var just de influenser som 
han hade fått från sina samtida idéströmningar. Vid sidan av 
att han erkände olikheterna mellan de muslimskt domine-
rade länderna övergav han ett viktigt krav som tidigare varit 
förknippat med kalifatet: att kalifen skulle härstamma från 
profetens klan. Samtidigt kunde han tänka sig ett alternativ 
till den konstitutionella parlamentariska styrelseformen – en 
konstellation av förståndiga människor, agerande som råd-
givande församling. 

Förnyelsen i denna vision ska dock inte övertolkas. Trots 
en rådsförsamling och trots att kalifen skulle hämta allmän-
hetens samtycke byggde det tilltänkta kalifatets legitimitet 
inte på folkets samtycke. Samtycket skulle hämtas från re-
presentanter för grupper som innehade någon form av makt 
i samhället. Det kunde handla om militären, stamledare, re-
ligiösa ledare etc. 
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Enhetlighet – på egna obönhörliga villkor

den nostalgiska bild av kalifatet som har tagit form 
idag skiljer sig delvis från den bild som exempelvis Rashid 
Rida målade. 

Rashid Rida kunde tänka sig nationsgränser. Han insåg 
att mångfalden bland muslimer gjorde det omöjligt att sty-
ra de geografiskt spridda, kulturellt, etniskt och teologiskt 
mångfasetterade samt politiskt, ideologiskt, och ekonomiskt 
splittrade muslimska länderna och rikena under ett kalifat. 

Dagens föreställningar om kalifat som lyfts fram av terror-
sekter som IS bygger till skillnad från Rashid Ridas föreställ-
ningar på den utopiska bilden av kalifatet som ett enhetligt 
samhälle. Eftersom verkligheten ser markant annorlunda 
ut än denna idylliserade bild av kalifatet försöker de istäl-
let anpassa verkligheten till sina ideal med hjälp av extrem 
våldsanvändning. Då våldet i stor utsträckning riktas mot 
andra muslimer måste det legitimeras med religiösa förkla-
ringar. Detta sker genom att man stämplar de muslimer som 
inte passar in i deras skeva världsuppfattning som avfällingar 
och kättare. Denna avislamisering, takfir – av muslimer som 
tillhör den shiitiska riktningen, sufier eller sunnimuslimer 
som inte passar in i deras modell – banar väg för eliminering 
av dessa genom hänsynslöst våldsutövande. Den viktigaste 
anklagelsen mot muslimer som inte arbetar för att inrätta 
kalifatet är att de ignorerar Guds påbud. Straffet för detta är 
att de ska behandlas på samma sätt som kättare och avfäl-
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lingar. Samma utgångspunkt används för icke-muslimer. Så 
enkelt och brutalt legitimerar terrorsekterna sitt våld mot 
kristna, yazidier och andra religiösa grupper. 

Syftet är således att skapa det enhetliga kalifatet. I detta 
syfte förhärligas etnisk och religiös rensning genom folk-
mord och fördrivning av människor och grupper som inte 
passar in i bilden. Det ”enhetliga” kalifatet blir liktydigt med 
de områden som har hamnat under terrorgruppernas herra-
välde. 

Strävan efter enhetlighet begränsas inte till människor 
och deras trosföreställningar. Den gäller i lika hög grad den 
fysiska miljön. Idén om enhetlighet inympas till priset av ut-
plåning av föremål, artefakter och byggnader, samt skövling 
av tidigare kulturers och civilisationers kulturskatter. Detta 
framstår som nödvändigt eftersom den historiska mångfal-
den står i bjärt kontrast till det enhetssamhälle som kalifatet 
representerar. 

Kalifatet som politisk styrelseform har mycket litet stöd 
bland dagens namnkunniga muslimska tänkare, och det-
samma gäller terrorsekter som IS. Det folkliga stödet för 
deras nostalgiska och idylliserade bild av kalifatet är också 
ytterst begränsat. Deras stöd återfinns i huvudsak inom de 
egna leden.

De sunnitiska grupper vilkas ledare har deklarerat sin lo-
jalitet med terrorsekten förklarar det med sitt motstånd mot 
regimerna i Damaskus och Bagdad, av vilka de känner sig 
diskriminerade. Deras förhållande till terrorsekten IS kan 
ses som machiavelliskt; de betraktar terrorsekten IS som det 
enda skyddet mot brutala stater som Assadregimen i Da-
maskus. Så länge regimen fortsätter med sitt brutala förhåll-
ningssätt fortsätter man vara lojal mot terrorsekten eftersom 
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den kan erbjuda skydd mot densamma. Skulle centralmak-
terna i dessa stater ändra sin sekteristiska politik kommer 
dessa klaner eller politiska grupperingar att ompröva sitt 
stöd för IS, vars brutalitet inte bara drabbar motståndar-
sidan utan i lika hög grad hemsöker civilbefolkningen i de 
områden som IS kontrollerar. 

Terrorsekten IS växte fram inom ramen för den utveckling 
som Mellanöstern och Nordafrika har genomgått under de 
senaste decennierna. Sett ur detta perspektiv kan den klassas 
som en politisk skapelse. Men den hämtar teoretisk näring 
ur den extrema tolkningstradition som salafismen står för. 
På grund av sin nära koppling till salafismen har sekten mött 
kraftigt motstånd inte minst från sunniislam, som är dess 
främsta religiösa bas. 

Salafismen har alltsedan slutet av 700-talet utgjort en yt-
terlighetsgrupp inom sunniislam. Rörelsen har kommit i 
olika vågor. Den första vågen kom under 800-talets första 
hälft med den hanbalitiska rättsskolan och dess grundare 
Ahmad ibn Hanbal (780–855). Den andra vågen kom med 
den rättslärde Ibn Taymiyya (1263–1328), och den tredje med 
wahhabismens grundande på 1700-talet. Den fjärde vågen 
utgjordes av de tidiga 1900-talstänkarna som Rashid Rida 
(1865–1935) och hans meningsfränder. Den femte vågen kom 
med våldbejakande internationella jihadister som al-Qaida, 
och en rad militanta grupper som bröt med islamistiska 
grupperingar som Muslimska brödraskapet. Dessa utbrytar-
grupper underkände gräsrotsrörelser och tog avstånd från 
demokratiska processer. 

Terrorsekter som IS tillhör den femte vågen av salafister. 
Den röda tråden som löper igenom historien och förenar 

alla dessa olika grupper av salafister är att de har blicken fäst 
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bakåt i historien, närmare bestämt på islams allra tidigaste 
period. De söker sig tillbaka till en konstruerad bild av den 
rena och ursprungliga islam och drivs av en längtan tillbaka 
till en föreställd bild av de utopiska förhållandena i islams 
begynnelse under profeten Muhammeds tid i livet. Dröm-
men är att både i det privata och offentliga livet rekonstru-
era denna utopiska bild av den ursprungliga och obesudlade 
islam. 

Ytterligare ett kännetecken är avvisandet av den förnufts-
orienterade teologin och dess strävan efter nytolkning, ijti-
had, samt den kontextuella tolkningen av islams urkunder, 
ta’wil. Dessa former av islamförståelse ses som mänskliga 
påfund utan grund i den uppenbarelsebaserade formen av 
den ursprungliga islam. 

Ännu en gemensam nämnare är deras reaktion och protes-
ter mot faktiska eller upplevda politiska, sociala och ekono-
miska missförhållanden och rädslan för att den rena formen 
av islam skulle vara hotad. 

Det finns emellertid stora skillnader mellan de olika for-
merna av salafism i fråga om tillvägagångssätt, framför allt 
i politiskt engagemang liksom i fråga om legitimering av 
besinningslöst våld mot meningsmotståndare. I den sista 
frågan ser vi stora likheter mellan wahhabister och terror-
grupper som al-Qaida och IS. Hos dessa har alla hämningar 
mot brutalitet och grymhet brustit. Istället förhärligas en 
dödskult som bejakar det råa och nakna våldet.
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Motstånd mot kalifatet som optimal styrelseform

trots att salafistiska tänkare som Rashid Rida om-
huldade idén om kalifatet som ett alternativ till den kon-
stitutionella styrelseformen var motståndet mot denna 
idétradition mycket stark redan i dess begynnelse. Slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet var en era då de flesta 
muslimska tänkare som hade brutit mot den klassiska och 
konservativa tolkningen av islam på ett eller annat sätt ville 
förankra konstitutionalismens idé i islam. 

Muslimska tänkare som al-Afghani (1838–1897) framhöll 
att folkstyre och konstitutionalism låg i islams väsen. Ett 
flertal verk publicerades av muslimska tänkare som på olika 
sätt försökte förklara denna förenlighet. 

Huruvida de lyckades med att förankra konstitutionalis-
mens tankegångar i islam är en fråga för sig. Deras försök 
kritiserades av senare generationer av muslimska tänkare 
som karaktäriserade de tidiga reformisternas förhållnings-
sätt som alltför krystade. De anklagade reformisterna för att 
ha läst in sina egna tankegångar i de verser eller uttalan-
den av profeten som ansågs stödja konstitutionalismen. Den 
viktiga angreppspunkten var att de tidiga reformisterna inte 
avvisade den konstitutionella styrelseformen. De menade att 
även om den kanske inte var den optimala styrelseformen, 
var den ett betydligt bättre alternativ än de förhärskande 
despotiska och enväldiga styrelseformerna i muslimska län-
der. 
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En av de skrifter som såg dagens ljus var den som togs fram 
av det turkiska parlamentet 1922 och som sedan översattes 
till arabiska. Skriften med rubriken al-Khilafa va sultat al-
umma (Kalifat och folkstyre) är en uppgörelse med kalifatet 
som styrelseform. Det här var en tid då det osmanska riket 
hade decimerats på ett avsevärt sätt efter de svåra militära 
bakslagen under första världskriget. Det som blev kvar av det 
stora osmanska riket var Turkiet. De egentliga makthavarna 
i landet var i färd med att avskaffa det osmanska riket och 
dess styrelseform som var ett kalifat. 

I skriften slås fast att det är en omöjlighet att en enda per-
son, det vill säga kalifen, ska kunna besitta så många egen-
skaper och vida kunskaper som behövs för styret av ett land. 
Man hade de militära bakslagen i färskt minne och skyllde 
de ekonomiska och sociala eftersläpningarna på osmanernas 
vanstyre av landet. I texten hyllas ett annat politiskt system 
och dess ideal som en tydlig kontrast mot kalifatet i osmanska 
riket: man lyfter fram medborgarnas insyn i makten och deras 
möjligheter att kunna påverka politiken som ett nytt politiskt 
ideal. Samtidigt framförs att direktdemokrati eller direkt-
representation av praktiska skäl inte är möjligt. Det enda al-
ternativet som återstår är att den muslimska allmänheten ska 
få välja sina representanter som i sin tur ska föra deras talan. 

Det är tydligt att författarna inte ville framstå som anti-
muslimska. De understryker att det enda som framgår av 
islams urkunder är att man måste inrätta en styrelseform till 
skydd mot kaos och oordning i samhället. Syftet med en sty-
relseform är att hindra grupper med olika särintressen från 
att skapa orättvisor i samhället. Detta är det enda som man 
kan utläsa av islams urkunder. Där sägs däremot ingenting 
om vilken styrelseform som är den optimala. 
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Formerna för styret av muslimska riken har varierat från 
tid till annan. I skriften passar man på att framhålla att erfa-
renheterna med de olika kalifaten under islams historia inte 
varit så goda. I de riken som har styrts enligt denna form 
lyckades man inte med det viktigaste arbetet, det vill säga 
att värna om rättvisan, skriver man. De enda undantagen 
sägs vara de första fyra kaliferna som efterträdde Muham-
med fram till 660-talet.186

Skriften poängterar att kalifatet saknar religiös legitimi-
tet i islam, och att det saknas stöd för detta i såväl Koranen 
som profetens tradition. Sett ur detta perspektiv framstår 
det som meningslöst att plädera för kalifatet ur ett religiöst 
perspektiv.187 Det går däremot att hitta många argument i 
den rättsliga debatten och rättstolkningen, fiqh, bland mus-
limska rättslärda. Detta beror på att de rättslärda var tvung-
na att förhålla sig till den befintliga styrelseformen, det vill 
säga till kalifatet under sin egen tid. Denna debatt bland de 
muslimska rättslärda tillför dock inte kalifatet någon religiös 
legitimitet, utan grundade sig på de rättslärdas avtalsbundna 
förpliktelse att förhålla sig till kalifatet som aktuell styrelse-
form utifrån den islamiska rättstolkningen, fiqh. Varje po-
litisk styrelseform betraktas i den islamiska rättstolkningen 
som ett fördrag mellan de styrande och medborgarna, och 
rättslärda hade således att ta ställning till huruvida detta 
fördrag värnade om rättvisan i samhället eller inte. De dis-
kuterade i vilken mån kalifatet, betraktat som ett politiskt 
instrument, kunde leda till det övergripande målet – värnan-
det av rättvisan och rättssäkerhet i samhället. Oavsett vad 
tidigare rättslärda kom fram till understryker man i skriften 
att kalifat inte är någon optimal styrelseform, eftersom den 
inte värnar om allmänhetens och medborgarnas intressen.188 

Islams dynamiska mellantid_INLAGA_RÄTTAD.indd   275 2016-01-11   17.48



˜ 276 ˜

En annan fråga som diskuteras är hur muslimerna ska 
förhålla sig till profeten Muhammeds politiska roll då han 
inrättade ett världsligt styre och dessutom betraktas som en 
förebild för muslimerna. Skriften understryker att Muham-
meds politiska och världsliga ledarskap byggde på hans roll 
som Guds sändebud. Hans politiska roll hamnar därmed i en 
klass för sig, som inte går att överföra på andra politiska le-
dare. Genom att knyta Muhammeds världsliga ledarskap till 
hans profetiska uppdrag ville man förhindra politiker och 
ledare i muslimska länder från att jämföra sig med honom. 
På så sätt vrider de det viktigaste argumentet ur händerna på 
dem som med hänvisning till profeten avsåg att skänka sin 
världsliga maktställning religiös legitimitet.189 

Misstron mot kalifatet som styrelseform har varit utbrett 
alltsedan det osmanska rikets fall och det är först på senare 
tid denna modell åter har förts upp på agendan. De före-
ställningar som terrorsekter som IS lägger fram som stöd 
för kalifatet saknar teoretisk och teologisk grund. Även om 
de hämtar religiös näring från salafismen och den wahhabi-
tiska tolkningen av islam är de att betrakta som i första hand 
politiska. IS agerande ska alltså i första hand ses som en reak-
tion mot vad dess företrädare anser vara politiska, rättsliga, 
kulturella, sociala och ekonomiska missförhållanden. Det 
är denna dåliga förankring i islam som gör att IS inte bara 
fördöms av sina huvudmotståndare inom islam, det vill säga 
shiaislam. Terrorsekten har också fördömts starkt av en rad 
högt uppsatta ledare för sunniislam hemmahörande i diverse 
olika sunnitiska rättsskolor. Ett allvarligt fördömande rikta-
des mot IS från sunniislams främsta lärosäte al-Azhar och 
dess företrädare, vilka under våren 2015 förklarade ledarna 
för IS och dess fotfolk som fredlösa. 
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Redan under hösten 2014 mötte IS starkt religiöst mot-
stånd från framstående sunnitiska religiösa ledare. I ett öppet 
brev till IS-ledaren al-Baghdadi publicerat i september 2014 
och undertecknat av 126 högt uppsatta sunnitiska rättslärda 
framställer de sektens barbari, våldtäkter, sexslaveri och van-
dalisering av världsarvet som ett brott mot islam. 

De sunnitiska rättslärda understryker i brevet att det en-
ligt islam inte är tillåtet att döda oskyldiga människor, in-
klusive journalister och hjälparbetare, kättarförklara någon, 
kränka/förfölja kristna eller någon annan ur de så kallade 
Bokens folk. Man framhåller att yazidier, som varit mycket 
hårt utsatta för förföljelser och sexslaveri, i själva verket ska 
betraktas som tillhöriga Bokens Folk (jfr majûs). Genom att 
definiera yazidier som Bokens folk erkänner man deras rätt 
till religionsfrihet och därigenom framställs förföljelser av 
yazidier som ett brott mot islam. 

I brevet skriver de rättslärda att det enligt islam är förbju-
det att påtvinga någon en religion, att kränka kvinnors och 
barns rättigheter, att tvinga dem till sexslaveri, att utmäta 
hudûd-straff – straffmetoder i enlighet med sharialagen – 
utan att först garantera rättvisa och barmhärtighet, samt att 
åberopa Guds namn när man begår brottsliga och skändliga 
dåd och vandalisering av profeters eller följeslagares gravar 
eller deras heliga platser. 

Med hänvisning till IS våldsvideor och dess våldsförhärli-
gande understryker de rättslärda att tortyr och likskändning 
är förbjudna handlingar enligt islam. 

En av de viktigaste punkterna i brevet riktar sig mot in-
rättandet av kalifatet som IS har proklamerat. De rättslärda 
skriver att det är förbjudet att utropa ett kalifat utan kon-
sensus i muslimernas världsvida gemenskap. Som en direkt 
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reaktion mot IS strävan att skapa ett övernationellt kalifat 
poängterar de rättslärda att nationstillhörighet och patrio-
tism är förenliga med islam.190 
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terrorsekten is territoriella expansion och dess 
brutalitet sätter skräck i människor oavsett religiös hemvist. 
De terrorattacker som genomförts i en rad städer som Paris, 
Köpenhamn Bagdad och Beirut, där oskyldiga människor 
dödats, har väckt en våg av oro och fördömanden världen 
över. Den fråga man ställer sig är hur människor kan begå 
sådana ohyggliga skändligheter i religionens namn. Hur kan 
IS-bödlar göra sig skyldiga till krigsbrott och övergrepp mot 
folkrätten och legitimera detta med hjälp av sin tro? 

I samband med IS framfart har folk tillhörande den krist-
na minoriteten eller etniska minoriteter som yazidier fördri-
vits, deras kvinnor har kidnappats och tvingats bli sexslavar, 
man har bränt tillfångatagna piloter liksom civila som till-
hört sunnitiska klaner och vägrat svära sin trohetsed till IS. 
Man har skurit halsen av kristna koptiska gästarbetare som 
inte ens varit involverade i några strider, dödat tiotusentals 
shiamuslimer genom terrorbombningar av deras bostads-
områden och sist men inte minst förstört byggnader eller 
konstföremål och fornlämningar som har klassats som ovär-
derliga världsarv. 

I sina professionella och välregisserade filmer lägger ter-
rorsekterna ut sina ytterst brutala och barbariska övergrepp 
på sociala medier. I en rad videoklipp kan man se hur de 
spränger shiamuslimska moskéer och gravmonument, kros-
sar tretusenåriga statyer från de assyriska och babyloniska 
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civilisationerna. Listan över de brott som dessa bestialiska 
rörelser har begått mot mänskligheten är lång. Och varje 
övergrepp motiveras med hänvisning till islams urkunder 
eller traditioner.

För vem som helst borde det stå klart att terrorsekten IS 
föreställningar inte är en ideologi eller åsikt vilken som helst. 
Den representerar en människosyn som är unik i sitt gräns-
lösa människoförakt. Trots detta har terrorsekten lockat en 
stor grupp unga människor från muslimska länder och från 
en rad västländer. 

En tillbakablick på islams historia visar dessvärre att IS:s 
barbari och blodtörst har historiska förlagor. Ett exempel är 
från slaget vid Karbala (en stad belägen i centrala Irak) år 
680 då religionsstiftaren Muhammeds eget barnbarn, Hus-
sein – som tillhörde den shiitiska minoriteten och tillika var 
den tredje shiitiske imamen – förföljdes av den dåvarande 
umayadiske kalifen i Damaskus. I slaget vid Karbala om-
ringades Hussein och hans följe bestående av hans familj och 
barn och närmaste män av en stor här som hade skickats ut 
av kalifen. När Hussein vägrade svära trohetsed till kalifen 
mördades han och hans närmaste män på ett ytterst brutalt 
sätt. Kalifens här hade stängt av Husseins och hans familjs 
väg till den intilliggande floden som var deras enda vatten-
källa. När Hussein vädjade om vatten åt sin sex månader 
gamla son sköts gossebarnet som han bar i sin famn till döds 
med en pil. Kalifens här nöjde sig inte med att massakrera 
Hussein och hans närmaste män. Trupperna beordrades rida 
över de döda i syfte att skända deras kroppar. Därefter hals-
höggs kropparna och deras spetsade huvuden visades runt 
för allmänt beskådande under härens färd från Karbala till 
Damaskus. I likhet med dagens IS-krigare som utlovas syn-
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dernas förlåtelse och sköna oskulder i paradiset lovade man 
kalifens trupper som stormade Husseins tältläger en säker 
plats i paradiset och riklig belöning. Kvinnorna och barnen 
i sällskapet togs till fånga och förnedrades inför allmänheten 
genom att de fick springa gatlopp i kalifatets centrum i Da-
maskus. För att fira och föreviga segern lät man uppföra ett 
antal moskéer – historiska monument ägnade att skänka en 
religiös legitimitet åt handlingen. 

Det är inte bara i islams historia vi hittar exempel på grova 
övergrepp mot mänskligheten och grymma krigshandlingar 
utförda i religionens namn. Historien är full av dem. Det 
aktuella exemplet med unga män och kvinnor som ansluter 
sig till terrorsekter som IS som förväntar sig en plats i para-
diset och syndernas förlåtelse är bara det senaste i raden av 
övergrepp som begåtts i religionens namn. 

Hur kan då religioner – som säger sig innehålla så många 
etiska normer och moraliska regler som kan hjälpa männis-
kan att höja sig över sina särintressen och förmå henne att 
sträva efter högre värden – ligga till grund för så grova över-
grepp mot mänskligheten?
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Barmhärtighetens centrala betydelse i islam

frågan om ondska i religionens namn blir än mer be-
rättigad mot bakgrund av föreställningarna kring dygden 
barmhärtighet i islam. Denna dygd ska förmå människan 
att höja sig över sin materiella, jordiska och djuriska sida och 
förena sig med det gudomliga. Barmhärtighet beskrivs också 
som en dygd som hjälper människan att i egenskap av social 
varelse undvika att hamna i en dysfunktionell eller destruk-
tiv position i interaktionen med sina medmänniskor. 

Tanken är att människor i sina sociala relationer inte ska 
sätta sig själva och sin personliga vinning eller sina grupp-
intressen i centrum. Barmhärtigheten ska skydda mänsklig-
heten från cynism och brutalitet, och hjälpa människor att 
visa empati och solidaritet för varandra. 

Denna dygd ska vidare förmå människan att bistå dem 
som har hamnat i en så kallad ”situationell ojämlikhet”, det 
vill säga ofrivilligt drabbats av diverse problem som försätter 
dem i en ojämlik position i förhållande till sina medmän-
niskor. 

 Syftet med barmhärtigheten som norm tycks vara att 
väcka människans filantropiska sida och hennes grundläg-
gande respekt för varje människa. Det bygger på ett ratio-
nellt argument om att man ska behandla sina medmännis-
kor, särskilt dem som hamnat i en svår och utsatt position i 
livet, på samma sätt som man själv skulle vilja bli behandlad. 

Denna dygd känner inga begränsningar. Den ska omfatta 
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alla från nära och kära till främlingar (Koranen 2:177, 8:41, 
30:38, 59:7) och följaktligen även icke-muslimer. 

I den islamiska idétraditionen framställs barmhärtighet 
inte bara som en mänsklig dygd. Den är i ännu hög grad en 
gudomlig egenskap. Detta framgår inte minst genom den 
öppningsfras som inleder varje kapitel, sura, i Koranen. Med 
undantag för den 9:e suran inleds alla kapitel i Koranen med 
frasen ”I Guds den nåderikes, ar-rahman, och den barmhär-
tiges, ar-rahim, namn”. Båda egenskaperna finns också med 
bland de 99 uttryck som används för benämnandet av Gud 
i islam.

Uppmaningarna om att var och en ska göra sitt yttersta 
för att leva upp till barmhärtighetsdygden utgör en oskiljak-
tig del av den vardagliga religiositeten. Människor påminns 
ständigt om livets skörhet och att det är varje människas 
ansvar att visa barmhärtighet gentemot sina medmännis-
kor. Den persiske 1200-talsdiktaren Sa’di från Shiraz (ca 
1209–1292) anser att människosläktets samhörighet utgör 
en grund för att man ska visa barmhärtighet gentemot var-
andra. I sin dikt- och prosasamling Golistan (Rosengården) 
uttrycker han detta genom följande dikt.

Adams barn är delar av samma kropp,
ty de har skapats ur samma stoff
När världen smärtar för någon av dess medlemmar, 
plågas de andra av oro
Du som är okänslig för andra människors lidande,
förtjänar inte att kallas människa

Många teologer, filosofer och andra tänkare har sökt svaret 
på frågan varför människan begår ofattbara gräsligheter i 
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gudomligheters namn. Frågan har undersökts från många 
olika vinklar. Man skulle kunna diskutera den ur psykolo-
giskt, religionssociologiskt, religionshistoriskt eller annat 
perspektiv. 

Jag begränsar mig till det perspektiv som dominerar den-
na studie, nämligen den teologiska debatten. Teologiska ar-
gument har stor betydelse för den religiösa människans age-
rande och hennes förhållningssätt till religionens urkunder. 
De används dessutom ofta för att legitimera grymma och 
barbariska handlingar. 

Teologin ger kanske inte ett uttömmande svar, men dess 
betydelse tydliggörs av att de som deltagit i terrorattacker 
eller anslutit sig till IS, al-Qaida, Boko Haram eller andra 
terrorsekter besjälas av en speciell tolkning av islam som ut-
märker sig genom fatalism och bokstavstro. Det är utifrån 
denna tolkningstradition som religiösa företrädare kan ar-
gumentera för sin sak, och hävda att det är rätt att handla 
på det ena eller andra sättet. Deras rekryter hänvisar också 
till dessa tolkningar när de begår de mest fasansfulla illdåd. 

Teologins roll är samtidigt en känslig fråga. Varje gång 
terrorsekter begår sina illdåd i islams namn gör muslimska 
religiösa ledare och muslimska organisationer sitt yttersta 
för att både ta avstånd från terrordåden och förklara att dessa 
handlingar inte har någonting med islam att göra. De fram-
håller att islam är en fredens och barmhärtighetens religion 
och att den tolkning som terrorsekterna företräder är falsk 
och saknar grund i islam. 

De fraser om barmhärtighet som inleder de flesta av Kor-
anens kapitel (se ovan) används som argument mot att en 
religion som lyfter fram nåden och barmhärtigheten som 
gudomliga egenskaper samtidigt kan anklagas för de onda 
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handlingar som diverse terrorsekter begår i islams namn. 
Det är inte bara muslimska ledare och organisationer som 
framhåller detta. Varje gång militanta jihadister har utfört 
massakrer eller andra skändligheter här i väst har västerländ-
ska statschefer i all välmening understrukit att man måste 
skilja mellan terrorister och muslimer och att deras terror 
inte har med islam att göra. 

Mot denna uppfattning står de som anser att dessa ter-
rorsekters våldsbenägenhet och barbari är sinnebilden för 
den sanna islam. IS och andra framställs som uttryck för ett 
oföränderligt fenomen som har sina rötter i islams begyn-
nelse. Som bevis för detta tar man terrorsektens egna ytterst 
trångsynta bokstavstolkning och att de faktiskt hänvisar till 
Koranen, profetens tradition eller muslimska exegeter. Det 
är oftast islamfientliga och högerextrema eller konservativa 
grupper som ger uttryck för denna uppfattning. De utgår 
från ett essentialistiskt perspektiv och bortser från de för-
ändringar som teologiska och filosofiska idétraditioner har 
genomgått under islams historia. 

En tredje ståndpunkt framställer religionen i sig som 
problemet. Sett ur detta perspektiv är det den religiösa 
världsbilden som är problemets kärna. Religionen är till 
sin natur oförenlig med moderna föreställningar om fri-
het, inte minst på grund av att religioner gör anspråk på 
absolut sanning. Företrädare för denna uppfattning mot-
sätter sig bestämt att problemet med radikalisering av 
unga män och kvinnor som ansluter sig till terrorsekter 
skulle kunna lösas med hjälp av den teologiska debatten. 
Att vända sig till teologin liknas vid att släcka eld med 
bensin! De som lockas av dessa våldbejakande ideologier 
ska inte få det understruket för sig att det är i religionen 
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svaren ska hämtas, menar man. Lösningen ligger snarare 
i att man ska överge religionen som sådan, i det här fallet 
islam. 

Denna senare ståndpunkt fångar en aspekt av problema-
tiken, nämligen den religiösa motiveringen av våldshand-
lingar, vilken innebär att religionen är en del av problemet. 
I slutändan bidrar denna metod dock inte till en konstruk-
tiv lösning på problemet, då dess strategi blir att sudda bort 
själva ”problematiken”, det vill säga den religiösa männis-
kan. Man skulle, lite tillspetsat, kunna kalla detta en struts-
mentalitet som har karaktären av en önskedröm snarare än 
av en lösning. Den når heller knappast fram till den tilltänk-
ta målgruppen, nämligen den religiösa människan. Att nå 
denna grupp är av stor vikt eftersom de utgör våldspredikan-
ternas måltavlor för den förment rätta och sanna tolkningen, 
medan alla andra tolkningar av islam och ideologier beskrivs 
som irrläror.  

Vi måste ha klart för oss att även den teologiska utgångs-
punkten har stora svårigheter framför sig. Men vad är det 
då i den teologiska debatten som skulle kunna bidra med 
en ståndpunkt som de tidigare nämnda uppfattningarna 
saknar? Det som talar för den teologiska förklaringsmodel-
len är att den bygger på tolkningar och diskussioner som 
muslimska aktörer har fört alltsedan islams begynnelse. 
Modellen ger oss möjlighet att söka förklaringen till diverse 
handlingar hos mänskliga aktörer. Till skillnad från den es-
sentialistiska modellen är det inte islam som ges agens, utan 
människor. Det handlar om individer, om arvtagare efter 
specifika teologiska eller ideologiska skolor, som genom teo-
logiska eller politiska argument legitimerar diverse vålds-
handlingar. 
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Konsten att avgöra vad som är gott och ont

den islamiska teologin liksom filosofin har alltsedan 
sin tillkomst fört en intensiv debatt kring frågan huruvida 
gott och ont finns av egen kraft oberoende av Gud, män-
niskan och religiösa urkunder. Det är i denna debatt som 
det avgörs huruvida människan med hjälp av förnuftet kan 
uppfatta vad som är gott respektive ont – eller om gott och 
ont avgörs av Gud. Det senare synsättet utgår från uppfatt-
ningen att gott och ont saknar egen existens och att det goda 
och det onda får sin karaktär av Gud och religionen. 

Inom den islamiska teologin möter vi motsatta förhåll-
ningssätt. Den sunnitiska mutazilitiska teologin och den ra-
tionalistiskt orienterade usulidiska skolan inom shiaislam slår 
båda fast att gott och ont kan uppfattas oberoende av Gud. 
Dessa teologer hänvisade till den typ av koranverser som 
kunde ge stöd för inneboende eller aprioriska etiska normer 
och gränsdragningar. Dessa normer och gränser har enligt 
dessa teologer lagts i människans natur eller väsen i samband 
med skapelsen.191 Det rör sig om grundläggande normer som 
människan reagerar över på ett negativt eller skamset sätt 
i de fall hon bryter mot dem. På samma sätt kan hon dras 
till uttryck för dessa som är av en god och positiv karaktär. 
Människan kan, enligt denna teologiska tolkningstradition, 
komma fram till dessa normer utan att behöva anstränga 
sig, då de finns inneboende i hennes natur. Samtidigt öppnar 
samma skolor för att människan kan uppfatta dessa normer 
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med hjälp av sitt förnuft. Därigenom görs troligt att männis-
kan genom logiska resonemang och rationellt tänkande kan 
komma fram till att någonting – exempelvis att hålla fast vid 
sina utfästelser och löften – är gott medan andra saker, som 
exempelvis att ljuga, mörda eller stjäla, är ont. 

Mot detta står den sunnitiska asharitiska skolan och den 
shiitiska akhbaridiska skolan som anser att saker och ting i 
världen är värdeneutrala och att de får sin goda eller onda 
karaktär genom Gud. Sett ur detta perspektiv läggs avgö-
randet om vad som är gott eller ont i Guds händer. Män-
niskan ges ingen möjlighet att själv avgöra karaktären på 
dessa normer eller företeelser. Hennes enda alternativ är att 
acceptera detta faktum och underkasta sig det gudomliga/
religiösa budskapet. 

Till denna teologiska diskussion hör också debatten om 
människans förhållningssätt till religionens utsagor. Ett av-
görande teologiskt spörsmål blir då huruvida människan ska 
ta till sig religionens utsagor genom ett förnuftigt och ratio-
nalistiskt perspektiv – eller om detta ska ske genom blind 
tro. 

En annan fråga som berör den teologiska diskussionen 
handlar om människans ansvar och valfrihet. Har männis-
kan en egen fri vilja och därmed ansvar för sina handlingar, 
eller är allt hon gör förutbestämt? Saknar människan där-
med ansvar för sina handlingar?

Gemensamt för de teologiska skolor som utgick från ett 
rationalistiskt perspektiv var att de sökte efter en förnuftig 
ordning bakom Koranens föreskrifter, en ordning som var 
möjlig att förstå med hjälp av mänskligt förnuft. Det ratio-
nella och logiska tänkandet var det viktigaste rättesnöret i 
denna teologiska debatt. Den förnuftiga ordningen gällde 
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inte bara Koranen utan genomsyrade allting i tillvaron. 
Bland annat diskuterade man frågan om människans fria 
vilja kontra predestinationstanken. 

Dessa skolor ansåg att människan måste förutsättas ha fri 
vilja, eftersom predestinationstanken strider mot en logisk 
och förnuftig ordning i Guds egna handlingar. Människan 
kan, enligt dessa rationalister, med hjälp av sitt förnuft skilja 
mellan gott och ont och sant och falskt. De hävdade att själ-
va tanken på att människans öde skulle vara förutbestämt 
står i strid med en annan central tankegång i den islamiska 
läran, nämligen den att människan kommer att återuppstå 
på domedagen för att stå till svars och rannsakas för sina 
handlingar. 

Enligt denna föreställning kommer Gud att belöna eller 
bestraffa människan för de handlingar som hon har gjort 
under sitt jordeliv. Eftersom människan enligt predestina-
tionstanken förutsätts handla utifrån en förutbestämd plan 
utan att själv kunna påverka den, skulle detta betyda att Gud 
bestraffar eller belönar sig själv. Detta sågs som en befängd 
tanke, eftersom Guds handlingar skulle framstå som olo-
giska och Gud själv som en oberäknelig aktör som leker med 
människans öde. 

I de teologiska skolor som motsatte sig tanken på män-
niskans fria vilja ansåg man att Guds allsmäktighet skulle 
förstås som att Gud kunde handla på det sätt som föll Gud 
in, även om det av oss människor skulle uppfattas som att 
det stred mot det mänskliga förnuftet. De utgick från de-
visen: ”Vad än denne Konung (Gud) gör är rätt.” Enligt 
denna uppfattning är det förenligt med Guds allsmäktighet 
att bestraffa den som har åtlytt Gud i sitt jordeliv och belöna 
den som har begått allvarliga brott. Gud framställs som den 
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överordnade regissören till allt som händer, den som vet allt 
som vi människor inte vet. Om människan hade en fri vilja 
skulle det innebära att hon kunde sätta sig över Guds vilja 
och handlingar, något som därmed skulle inkräkta på Guds 
allsmäktighet. 

De förnuftsorienterade teologerna ansåg däremot att Kor-
anens återkommande uppmaningar att ta förnuftet till hjälp 
för att begrunda naturliga fenomen, för att därigenom kom-
ma till insikt om Gud, skulle tolkas som att det stred mot 
Guds väsen att bryta mot logos, det vill säga mot en förnuftig 
ordning i tillvaron. Eftersom Gud uppmanar människan att 
använda logos kan Gud själv inte handla i strid med en för-
nuftig ordning. Detta tolkades också som en uppmaning till 
den troende – människan – att skapa harmoni mellan tron 
och förnuftet. 

Ännu ett bevis som förs fram av de förnuftsorienterade 
teologerna är logos ställning i Koranen. De hänvisar bland 
annat till den allra första uppenbarelsen som förmedlades 
till profeten Muhammed där han påminns om att Gud har 
lärt människan pennans bruk och lärt henne vad hon inte 
visste (97:4–5). Ett annat kapitel i Koranen inleds med att 
Gud talar om pennan och det skrivna ordet (68:1–2). Pen-
nan och det skrivna ordet är således de i särklass viktigaste 
symbolerna för logos och de viktigaste medlen för förnufts-
baserad kunskapshantering. 

Den teologiska diskussionen kring fri vilja eller predestina-
tion – debatten kring godhetens eller ondskans karaktär – kan 
verka alltför teoretisk, men den får allvarliga konsekvenser för 
människans handlingar. Idag frågar man sig hur det kan kom-
ma sig att unga människor från Europa ansluter sig till bestia-
liska terrorsekter som IS och begår de grymmaste handlingar. 
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Man skulle kunna förklara många av dessa unga männis-
kors brutala handlingar med hjälp av Hannah Arendts teori 
om den banala ondskan. De utför de mest brutala handling-
arna i egenskap av banala karriärister som bara lyder order 
och gör vad som krävs av dem för att de ska göra karriär. 

Men bland dem finns också de mest hängivna som har en 
stark tro till den ideologi som terrorsekter som IS företräder.  
Till denna grupp hör en av de bödlar som ofta förekommit i 
samband med halshuggning av västerländska journalister el-
ler hjälparbetare, nämligen Mohammed Emwazi, även kall-
las ”Jihad John”. För dem handlar det om ett livsval och en 
drivkraft; de gör allt för att sprida de ideal som för de flesta 
andra verkar helt verklighetsfrämmande. 

Vi kan konstatera att IS ideologi och dess barbari för en del 
människor blir en så viktig drivkraft att de bortser från alla 
etiska och moraliska hämningar – och alla de normer för be-
handling av medmänniskor – som vi andra tar för givna. Att 
de till varje pris vill sprida och driva igenom dessa idéer be-
ror på deras dragning till en fatalistisk tolkning av islam, den 
salafistiska tolkningstraditionen, där allt i livet framstår som 
förutbestämt. När dessa unga människor får frågan hur de 
kan begå sådana vedervärdiga handlingar som att halshugga 
eller bränna fångar, fördriva etniska och religiösa minorite-
ter eller kidnappa och våldta kvinnor ur dessa, blir det enda 
svaret att de hänvisar till den bokstavstrogna salafistiska 
tolkningen av islam. Denna trångsynta tolkningstradition 
använder sig i sin tur av diverse koranverser eller uttalanden 
som tillskrivs profeten Muhammed, när de legitimerar så-
dana handlingar. 

Karaktäristiskt för denna islamtolkning är att den inte ger 
något som helst utrymme för det mänskliga förnuftet eller 
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för ett kritiskt tänkande. Ett bra bevis på detta är den själv-
utnämnde ”kalifen” för IS, Abu Bakr al-Baghdadi, och hans 
förhållningssätt i detta sammanhang. Han har inte bara för-
klarat krig mot länder, stormakter, religiösa riktningar i is-
lam som shia och sufism och etniska och religiösa minoriteter 
i regionen. Han säger sig också föra ett heligt krig mot den is-
lamiska filosofin och den av filosofin influerade teologin i is-
lam. Han utmålar filosofin och den rationalistiskt influerade 
teologin som konkurrerande och opålitliga kunskapskällor 
och beskriver dem som rena motsatsen till uppenbarelsen. 
Han deklarerar som sin främsta strävan att revitalisera den 
jungfruliga teologin som, enligt salafistisk tolkningstradi-
tion, har sina rötter i Muhammeds tid. I likhet med de tidi-
gaste salafistiska företrädarna, såsom 1300-talstänkaren Ibn 
Taymiyya, vill han blåsa liv i en urteologi som har rensats 
från varje form av filosofiskt och rationellt tänkande. 

Unga människor som säger sig vara djupt troende kan sam-
tidigt tänka sig att begå de mest brutala handlingar, under 
förutsättning att någon predikant eller religiös ledare har le-
gitimerat deras handlingar. Varje form av ondska, hur väm-
jelig den än må vara, blir på så sätt tillåten. Detta är en direkt 
konsekvens av en fatalistisk världsbild som följer en teologisk 
tolkningstradition, och som avfärdar föreställningen om att 
det goda och det onda oberoende av religionen existerar som 
mänskliga uttryck. 

När gott och ont blir avhängigt av en religiös tradition blir 
det också möjligt att legitimera vilken våldshandling som 
helst, genom att man hänvisar till Gud eller en religiös moti-
vering. En annan komponent är att förnuftet och det kritiska 
tänkandet inte ges något som helst utrymme. Motståndarna 
till den fatalistiska uppfattningen framhåller dock att detta 
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inte är någon ny diskussion. De hänvisar till koranverser 
som, enligt deras uppfattning, motsätter sig detta förfarings-
sätt. De avfärdar därmed legitimering av onda handlingar 
genom att hänvisa till Gud eller religionen. 

”Och när de begår skamlösa/skändliga handlingar säger de: 
’Så gjorde våra fäder och Gud har [själv] påbjudit det’. ’Nej’, 
Gud påbjuder inte skamlösa/skändliga handlingar. Påstår ni 
om Gud sådant som ni inte kan veta?” (Koranen, 7: 28)

Enligt denna uppfattning är det otänkbart att Gud skulle 
påbjuda någonting som står i klar strid med det som män-
niskan a priori eller med hjälp av sitt förnuft kan uppfatta 
som gott. 

Terrorsekten IS:s folkmord och förstörande av det kultu-
rella världsarvet har jämförts med Stalins förstörande av kyr-
kor, nazisternas bokbål och Pol Pots skövlade folkbibliotek. 
Frågan är om detta kan ses som ren terror eller religiös nit 
– då det ju inte finns något i Koranen som förordar att musli-
mer ska förstöra misshagliga bilder eller statyer. Bildkonsten 
har en lång tradition i ett flertal muslimska länder och mus-
limer i länder som Iran, Turkiet, Egypten, Irak, Afghanistan 
m.fl. har vårdat sitt förislamiska kulturarv. Under modern 
tid är det med wahhabismens utbredning och talibanernas 
maktövertagande i Afghanistan och IS:s härjningar i Syrien 
och Irak som vi ser sådana handlingar utföras. 

Trots bristen på religiös legitimitet förstör alltså terror-
sekter idag det förislamiska världskulturarvet och begår 
folkmord mot shiiter, kristna, yazidier eller andra etniska 
och religiösa grupper – i religionens namn. När talibanerna 
sprängde Buddhastatyer i Bamian i Afghanistan, när IS-ter-
rorister sprängde shiitiska och sufiska gravmonument eller 
gravmonument tillhörande den gammaltestamentliga pro-
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feten Jona eller när de förstörde förislamiska föremål i Mosul 
i norra Irak (varav många visade sig vara kopior), eller när 
de satte eld på böcker och handskrifter i Mosuls Central-
bibliotek använde de sig likaledes av religiösa argument. De 
jämförde föremålen eller statyerna från de assyriska och ba-
byloniska civilisationerna med avgudabilder som människor 
ska ha dyrkat före islam. Samma religiösa argument använde 
terrorsekten Ansar al-Din när de förstörde helgongravar från 
1300-talet vid en moské i Timbuktu i Mali eller när de brän-
de ovärderliga handskrifter från denna era. 

Vid samtliga illdåd har förövarna alltså använt sig av reli-
giösa argument. Deras blotta användning av religiösa argu-
ment gör att man inte kan bortse från den religiösa aspekten 
i detta sammanhang: deras terror bygger, om än med osak-
liga motiv, på religiös fanatism. De utgår från nitiska reli-
giösa uppfattningar för att legitimera sina handlingar. Ur ett 
logiskt perspektiv klassas deras folkmord och förstörande av 
världskulturarv från forntida högkulturer som handlingar 
i skarp kontrast med en förnuftig ordning i tillvaron och 
hamnar därmed inom kategorin onda gärningar. Med tanke 
på att den tolkningstradition de företräder inte erkänner för-
nuftets roll i den teologiska debatten blir klassificeringen av 
vad som är gott och vad som är ont någonting som avgörs av 
religiösa företrädare. 

Terrorsekten IS legitimerar sin terror med stöd av en nitisk 
teologisk tolkningstradition. Grundvalarna för deras teolo-
giska tolkningar har ifrågasatts av en rationalistisk teologisk 
tradition som framställer deras handlingar som ren och skär 
ondska. Deras ondska kan uppfattas med hjälp av förnuftet. 
Den tolkningstradition som IS företräder har gamla anor 
och begränsas inte till islam utan återfinns i andra religiösa 
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traditioner. Dess religiösa anknytning går inte att förneka, 
men den har varit och är utsatt för en skarp kritik från den 
förnuftsorienterade teologiska tolkningstraditionen i islam. 
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En aktiv intellektuell övergångstid  
med paralleller till västerlandet 

den islamiska mellantiden var, trots att den har ham-
nat i idéhistorisk skugga, inte någon period av intellektuell 
stiltje. Det var ett skede i islams idéhistoria som känneteck-
nades av omfattande intellektuell verksamhet. De teologiska, 
filosofiska och politiska diskussionerna från perioden vittnar 
om att den intellektuella aktiviteten var ansenlig. Filosofer, 
teologer, rättslärda och politiska tänkare var involverade i ett 
intensivt tankeutbyte som satte sin djupa prägel på det lärda 
livet och den mellanmänskliga utvecklingen under denna 
era. Det var inte bara det lärda och sociala livet som påverka-
des av deras tankegångar. Den intellektuella verksamheten 
påverkade även andra områden under denna epok, däribland 
det politiska livet. 

Det går även att finna spår av tidens tankefigurer i de före-
ställningar som formats bland muslimska tänkare under 
modern tid. Långt in på 1900- och 2000-talen framträder 
teologiska och politiska föreställningar som antingen är en 
direkt fortsättning av mellantidens idéer och tankegångar 
eller som på ett uppenbart sätt har hämtat inspiration från 
dessa tankegångar. Ett exempel är den salafistiska idétradi-
tionen inom sunniislam och dess jakt på den så kallade ur-
teologin. Ett annat exempel är föreställningarna kring det 
parallella maktsystemet inom shiitisk kontext som har sitt 
ursprung i denna era. 
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En central fråga som engagerade många av den islamiska 
mellantidens tänkare var förhållandet mellan religionen/is-
lam och den världsliga makten/politik. Man ville i synnerhet 
få klarhet i frågan om relationen mellan de religiösa insti-
tutionerna och statsmakten. Skulle de rättslärda samarbeta 
med de världsliga makthavarna, skulle de ha någon rätt att 
ställa krav på makthavarna eller skulle de avhålla sig från 
maktanspråk över huvud taget? Svaren på dessa frågor sök-
tes i islams urkunder och dess läroartiklar. De rättslärda som 
var involverade i diskussionerna kring dessa frågeställningar 
var inte någon enhetlig grupp. De tillhörde olika riktningar 
inom islam – sunni och shia, utgick från skilda rättsskolor 
inom islam (fyra sunnitiska och en shiitisk), företrädde olika 
tolkningstraditioner inom respektive rättsskola, represente-
rade olika sociala, ekonomiska och politiska intressen och 
bar på olika kulturella referensramar. Alla dessa faktorer och 
många därtill bidrog till att muslimska teologer och rätts-
lärda inte landade i något entydigt svar. 

De århundraden av tankemöda kring religionens och den 
politiska maktens relationer till varandra (se t ex kapitlet 
Pragmatismens fanbärare) kan lätt kännas igen i västerlan-
dets motsvarande utvecklingsarbete. Under lång tid sökte 
de världsliga makthavarna i Europa legitimitet hos de reli-
giösa institutionernas företrädare. I likhet med utvecklingen 
i den muslimska civilisationen utvecklades diverse former 
av pragmatiska och realpolitiska metoder här i Europa som 
skulle reglera relationerna mellan de religiösa och världs-
liga makthavarna. Mot denna bakgrund är de återkom-
mande ansträngningarna hos exempelvis shiitiska 1500- och 
1600-talstänkare som sökte efter teologiska och filosofiska 
förklaringar för att legitimera sina relationer med kunga-
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makten inte så väsensskild från motsvarande utveckling i 
Europa. 

En annan parallell är de sunnitiska teologerna som ända 
fram till början av 1900-talet höll fast vid tanken att den 
världsliga makten skulle lämnas åt de som hade tagit över 
den och manade allmänheten att hålla sig lojala mot makt-
havarna. Ett förhållningssätt som påminner om den utbred-
da uppfattningen bland kristna företrädare som pläderade 
för att den världsliga makten skulle lämnas åt kejsaren. 
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Dynamisk era med seglivade tankefigurer

det faktum att de muslimska tänkarna under mellan-
perioden var en heterogen grupp ledde till att de presente-
rade ett brett spektrum av tillvägagångssätt. Här fanns de 
som förespråkade att man skulle lyda makthavarna och för-
ordade ett nära och aktivt samarbete med dessa. En annan 
grupp ansåg att de rättslärda enbart i nödfall och bara när 
deras eget eller den muslimska allmänhetens liv var i fara 
skulle samarbeta med orättvisa makthavare. Det fanns de 
som menade att de religiösa ledarna skulle avhålla sig från 
alla icke-religiösa verksamheter, därmed även allt samarbete 
med de världsliga makthavarna. En grupp ansåg att man vis-
serligen skulle hålla sig borta från makten, men förbehöll 
sig samtidigt rätten att rikta kritik mot makthavarna när 
de begick fel. Bland dessa fanns en särskild gruppering som 
förespråkade en pragmatisk hållning: man skulle göra det 
bästa av situationen och genom sitt samarbete med makt-
havarna försöka leda dessa in på den rätta vägen. Här fanns 
också de som ansåg att man skulle ta till strid mot de orätt-
visa makthavarna. 

Mängder av böcker och texter, varav många fortfarande är 
okända för omvärlden, skrevs under denna period. I likhet 
med muslimska filosofer och teologer som var verksamma un-
der den islamiska civilisationens tidiga era (700–1200-talen) 
förhöll sig muslimska tänkare under mellantiden till antikens 
tankevärld. Medan en del tänkare, som 1300-talstänkaren  
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Ibn Taymiyya, brännmärkte antika tänkare som otrogna hed-
ningar, elddyrkare och avgudadyrkare, valde andra tänkare att 
inkludera hela eller valda delar av de klassiska tänkarnas filo-
sofiska och politiska tankegångar i sina egna tankekonstruk-
tioner. Detta var möjligt eftersom antikens tankevärld i en 
idéhistorisk tradition inte alls var främmande för muslimerna. 
Det mest kända exemplet var den shiitiske 1600-talstänkaren 
och filosofen Mulla Sadra som beskrev de grekiska filosoferna 
som arvtagare till de israelitiska profeternas tankegångar. 

De klassiska filosofernas idétraditioner användes för att 
bygga upp ett filosofiskt-politiskt-religiöst tankesystem som 
var en syntes av islamiska trosartiklar och antikt tänkande. 
Detta tankesystem byggde på mänskligt förnuft och ansågs 
kunna ge svar på en rad centrala frågor. Dit hörde frågor som 
det nödvändiga med att ha en världslig centralmakt och de 
kriterier och egenskaper som var nödvändiga för den opti-
male härskaren. 

De politiska, sociala och teologiska förutsättningarna skil-
de sig åt inom de geografiskt vidsträckta regioner där mus-
limska tänkare var verksamma. Makthavarna i muslimska 
länder var involverade i invecklade och svåra interna makt-
strider och intriger på hemmaplan, de var också indragna i 
strider med konkurrerande muslimska riken av maktpoli-
tiska och sekteristiska skäl. De stred dessutom mot sina poli-
tiska, religiösa och ekonomiska rivaler utanför de muslimska 
horisonterna. Alla dessa faktorer och många därtill ledde till 
framväxten av nya politiska idéströmningar som tog form 
under denna period. 

Inom filosofin hade den aristoteliska idétraditionen efter 
hårda angrepp från ortodoxins och sufismens företrädare 
hamnat på defensiven. Den empiriska aristoteliska kun-
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skapstraditionen hade fått lämna plats för de platonska och 
nyplatonska föreställningarna. Många muslimska tänkare 
resonerade nu i termer som att det materiella, på grund av 
sin föränderlighet och förgänglighet, inte kunde ligga till 
grund för verklig kunskap och varaktigt vetande. Verklig 
kunskap skulle sökas i idéernas värld, tingens idéer, då det 
var dessa som hade verklig och bestående existens. Istället 
för den empiriskt förvärvade erfarenhetsbaserade kunskapen 
skulle man göra sig mottaglig för en ny sorts kunskap – den 
inneboende kunskapen. Denna byggde på intuitiv erfaren-
het/kännedom om tingens essens. Det var en typ av kunskap 
som förvärvades genom personlig intuition och kunskap ge-
nom närvaro. 

Inom det politiska tänkandets område utgick man emel-
lertid inte från några subtila eller abstrakta föreställningar. 
Inom denna domän valde man att förhålla sig till de rådande 
maktförhållandena. Istället för en världsfrånvänd idétradi-
tion utvecklade man framför allt bland shiitiska tänkare un-
der den safavidiska eran en politisk filosofi som utmärkte 
sig för ett pragmatiskt och realpolitiskt tänkande, direkt an-
passat efter rådande maktpolitiska förhållanden. Den cen-
trala frågan, som shiitiska tänkare brottades med, var hur de 
skulle förhålla sig till de orättvisa kungarna, som dessutom 
inte levde i enlighet med de religiösa regelverken, under den 
tid då man, enligt shiitisk tro, väntade på den tolfte imamens 
återkomst. 

Under samma period utvecklades den bokstavstrogna och 
bigotta idétradition som lade grunden för det som går under 
beteckningen salafism. Teologer som Ibn Taymiyya och hans 
efterföljare avvisade varje form av förnuftsbaserad teologi 
och sökte sig tillbaka till en uppenbarelsebaserad jungfru-
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lig teologi som inte hade besudlats av filosofi och rationell 
teologi. Det måste framhållas att Ibn Taymiyyas förnufts-
fientliga teologi varken var den enda tanketråden från den 
islamiska mellanperioden eller ens den mest representativa. 

De olika och sinsemellan motstridiga tankefigurer som 
tog form under islams mellantid har, som framgår av denna 
studie, visat prov på stor potential och dynamik men också 
på överlevnadskraft. Deras räckvidd begränsades inte till de 
intellektuella och politiska debatterna under den islamiska 
mellantiden. De teologiska, filosofiska och politiska tanke-
figurer som skapades under denna period har visat sig vara 
ytterst seglivade. De har spelat och spelar fortfarande en 
viktig roll för det mångfasetterade idékomplex som går un-
der paraplybeteckningen politisk islam. Samma sak gäller 
de muslimska tänkare som pläderar för en åtskillnad mel-
lan de religiösa institutionerna och den politiska/världsliga 
makten. Såväl de mest bokstavstrogna och inskränkta före-
ställningarna som de mest förnuftsorienterade och moderna 
riktningarna av politisk islam kan med hänvisning till den 
islamiska mellantidens tanketraditioner argumentera för 
sina föreställningar. 

Detta gör att en närmare kännedom av denna era och dess 
tanketraditioner framstår som nödvändig. Denna bok är 
tänkt som ett inledande arbete, men behöver kompletteras 
med ytterligare studier och forskning kring alla frågor som 
helt eller delvis är obesvarade. 
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