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Shu'ubiyya taghyiir: Vem har rätt att tolka islam?  

En jämförande studie av shu’ubiyya rörelsen på 1000-talet och 1980-talet. Kan Ayatollah 

Khomeini anses tillhöra shu’ubiyya rörelsen, liksom Ibn Garcia gjorde, som den arabiska 

eliten hävdar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Religionshistoria C 

C-uppsats 15 HP VT-16 

Författare: Tomas Hedén 

Handledare: Mohammad Fazlhashemi 

Seminarieledare: Lena Roos 

Ventileringsdatum: 2016-06-01 



2 

 

Abstract 

 

The shu’ubiyya movement originates from the early days of Islam. Its main purpose was to 

challenge the Arabic elite by showing prominent abilities in non-Arabic groups. The 

movement disappeared in the eleventh century. In the twentieth century a new wave of 

shu’ubiyya thoughts reappeared called neo-shu’ubiyya. The twist however was that it was 

used by the Arabs as derogatory term against their rivals. One accused as a shu’ubiyya was 

Ayatollah Khomeini, the leader of the Iranian revolution. He never proclaimed to be 

shu’ubiyya yet the Arabic elite still used it against him. This study compares Ayatollah 

Khomeini’s speech Message to the Pilgrims from the 1980s with the shu’ubiyya member Ibn 

Garica’s risala from the eleventh century in al-Andalus. The purpose of the study is to 

question that Ayatollah Khomeini can be seen as a true shu’ubiyya. By examining their 

messages the study tries to understand how the shu’ubiyya discourse has evolved in fields 

such as the sacred, traditions, history and the surrounding world. The result shows that part of 

Ayatollah Khomeini’s argumentation is similar to that of Ibn Garcia, but that his main 

purpose deviates too much to be called shu’ubiyya. Ibn Garcia tries to turn the Arabic “us 

against them” upside down and show how superior the non-Arabs are in comparison. He 

argues that this should allow the non-Arabs to join the Arabic culture. Ayatollah Khomeini 

has no desire to enter the Arabic discourse instead he asks all Muslims to unite in his new 

discourse for the greater god of Islam. The claims of the Arabic elite that Iran is the enemy in 

a “us against them” scenario is not true according to Ayatollah Khomeini. He tries to change 

the established view of the Iranian as “them”, and instead make all Muslims “us” and the 

Americans “them” by showing their evil interactions in the middle east. He wants all Muslims 

to join together by the core of Islam. The trend goes from a more cultural approach to be 

completely theological.      
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Inledning 

Shu’ubiyya rörelsen uppstod som gren inom islam på 700-talet. Medlemmarna var icke-

arabiska och såg den arabiska elitens styre som problematiskt. Enligt koranen skulle islam 

vara en jämställd religion, men trots detta hade endast araber maktpositioner. Shu’ubiyya 

rörelsen syftade till att ifrågasätta arabernas maktposition och visa på att andra gruppers goda 

egenskaper kunde bidra till islams utveckling. Shu’ubiyya rörelsen försvann under 

senmedeltiden, men konceptet återuppstod på 1800-talet som ”neo-shu’ubiyya”. Ordet 

shu’ubiyya användes på 1900-talet som ett skällsord mot grupper som inte följde arabelitens 

islamistiska världsbild.  

 

Genom att undersöka och jämföra den shu’ubiyya diskursen på 1000-talet och 1900-talet kan 

islamska diskurser och maktstrukturer vid de båda tidsepokerna analyseras. Kanske kan det 

även ge insikter i hur islams utveckling kan se ut i framtiden. De största populationerna av 

muslimer finns idag i Indonesien, Indien och Pakistan, det vill säga de är inte araber.1 Att 

undersöka andra kontexter där icke-arabiska muslimer länge har problematiserat kan ge en idé 

om möjlig utveckling av andra grupper och en djupare förståelse av islam. Hur kommer 

framtidens islam påverkas av den muslimska demografiska spridningen?  

 

Uppsatsen genomför undersökningen genom att analysera texter från poeten Ibn Garcia, som 

levde i al-Andalus på 1000-talet, och Ayatollah Khomeini, ledare av den iranska revolutionen 

i Iran år 1979. Ibn Garcia levde i al-Andalus i taifa kungadömet Denia, som styrdes av en 

muslimsk icke-arabisk elit. Han var en känd Shu’ubiyya anhängare som skrev om 

problematiken med arabiska maktstrukturer. Den iranska shia muslimen Ayatollah Khomeini 

kallade sig inte själv för shu’ubiyya, men han höll ett tal till den muslimska världen på 1980-

talet där han tar upp frågor om oenigheten i islam som kan relateras till shu’ubiyya rörelsens 

ideal. Han blev även kallad för shu’ubiyya av den arabiska eliten i ett försök att smutskasta 

honom. Uppsatsen försöker svara på frågor som: Vad säger Ibn Garcias och Ayatollah 

Khomeinis åsikter om den maktstruktur de försöker förändra och hur den har utvecklats? 

 

                                                 
1 Pew Research Center, ”Muslims”, Pew Research Center’s Religion & Public Life Project, 18 december 2012, 

http://www.pewforum.or{Citation}g/2012/12/18/global-religious-landscape-muslim/; ibid. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur shu’ubiyya diskursen har utvecklats. Genom att 

jämföra Ayatolla Seyyed Ruhollah Mostafavi Mousavi Khomeinis tal Message to the pilgrims 

från 1980 med den kände shu’ubiyya medlemmen Abu Amir Ahmad Ibn Garcia al-

Bashkunsis risala från 1000-talet försöker uppsatsen analysera skillnader och likheter i 

shu’ubiyya diskursen vid de olika tidpunkterna. Undersökningen fokuserar på likheter och 

skillnader i diskursen inom områden som koranen, traditioner, omvärlden och etnicitet.  

 

Frågeställning 

Uppsatsen fokuserar på diskurser inom islam som handlar om vem som har rätt att styra över 

islam. Ibn Garcia, den arabiska eliten och Ayatollah Khomeini försöker alla förändra 

diskursen. Huruvida de faktiskt lyckades förändra diskursen eller inte undersöks inte i denna 

uppsats. Istället fokuserar analysen på hur debatten såg ut i Ibn Garcias respektive Ayatollah 

Khomeinis tid.  

 

Uppsatsens frågeställning är att ifrågasätta att Ayatollah Khomeini klassas som shu’ubiyya, 

som den arabiska eliten på 80-talet ansåg, när hans tal Message to the pilgrims jämförs med 

hur Ibn Garcia använde begreppet i sin risala på 1000-talet. 

För att besvara frågeställningen undersöks följande underfrågor:  

 Hur relaterar texterna till omvärlden och dess kontakt med islam? 

 Vad i koranen och vilka muslimska grupper används? 

 Hur används traditioner och tidigare historia i argumentationen? 

 

Teori 

Uppsatsen bygger på en diskursteori där språkbruket inom en diskurs undersöks. Språket är 

strukturerat i olika mönster. 2 Språket är nyckeln till hur vi ser världen. ”Med hjälp av språket 

skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan 

                                                 
2 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, och Sven-Erik Torhell, Diskursanalys som teori och metod (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), s 51. 
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existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den.”3 Det vill säga 

representationer av verkligheten kan på många sätt vara lika verkliga som verklighet. Fysiska 

naturliga fenomen är verkliga men när människor väljer att prata om dessa blir det en del av 

diskursen. Språket blir ett verktyg för att förmedla information och konstituerar den sociala 

världen. Enligt diskursteorin både upprätthåller och förändrar språket diskursen. Diskurs är 

”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”4 Idén bygger på 

att allt är socialt konstruerat och analys av diskursen är tillvägagångsättet för att se 

utvecklingstendenser.5 Ferdinand de Saussure skrev på 1900-talet att ”Världen säger inte hur 

den ska uttryckas. Men varifrån får den sin betydelse?”6 Det är genom sociala betydelser som 

objekt blir namngivna. Namnet har ingen egentligen relation till objektet, men när namnet 

används får människor en uppfattning om objektet. Detta för att vi via sociala konventioner 

har lärt oss namnets betydelse. Benämningarnas betydelse kommer från den innebörd vi väljer 

att ge dem och deras relation till andra benämningar. Alla dessa ord blir ett 

kommunikationsnätverk som ger olika ord sin kraft i relation till varandra.7 

 

Poststrukturalismen menade att ord får sin betydelse i nätverksstrukturen istället för i en 

objektiv verklighet. Ord får fortfarande sin betydelse i relation till andra ord, men beror även 

på kontexten de används i. Ord är inte helt rörliga och inte heller helt fasta. Strukturerna blir 

tillfälliga eftersom ords betydelse inte är konstanta, vilket strider mot idén om orden som 

något konstant. Detta speglar också den tidiga problematiken med att studera förändring. Hur 

kan något som är konstant förändras? Nyckeln är hur människorna bygger vidare på 

strukturen.8 Poststrukturalisterna menar att om detta inte skulle vara fallet skulle språket vara 

meningslöst. Strukturen är ett mönster som skapas av diskurser i multipla system, där ord har 

olika innebörd beroende på diskurs. Inom varje diskurs förstärks ordens innebörd och det 

diskursiva mönstret genom diskursiva praktiker. Mönstren kan synliggöras genom analys av 

språket som används när diskurser möts. 9  

 

                                                 
3 Jørgensen (2000) s 15 
4 Jørgensen (2000) s 7 
5 Jørgensen (2000) s 8 
6 Jørgensen (2000) s 16 
7 Jørgensen (2000) s 16 
8 Jørgensen (2000) s 18 
9 Jørgensen (2000) s 18 
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Enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffes konstruerar diskursen den sociala världen och 

eftersom språkbruket är i grunden ostadigt resulterar detta i att diskurser alltid är i 

förändring.10 Diskursernas omformning blir möjlig genom interaktion med andra diskurser. 

Varje diskurs har ett eget synsätt på den sociala världen. Diskursiv kamp och hegemoni är 

grundstenar eftersom alla diskursers mål är att etablera sitt synsätt som det totalitära synsättet. 

Synsätten är uppbyggda av nodalpunkter, mästersignifikanter och myter som tillsammans är 

knuttecken i diskursen, där ”…nodalpunkter organiserar diskurser…, mästersignifikanter 

organiserar identiteter…, och myter organiserar ett socialt rum…”.11 Dessa knuttecken har 

ekvivalenskedjor som påverkar andra diskursers knuttecken när diskurserna möts. För att hitta 

dessa krävs en dekonstruktion av diskursen.12 Till exempel är områden som identitet och 

konfliktanalyser punkter som ständig är i förändring. 13 

 

Michel Foucault menade också att diskursen kunde vara både inkluderande och exkluderande; 

personer som följer de normativa beteendena inom diskursen blir inkluderade, övriga blir 

exkluderade. De med makt att påverka diskursen kan således styra den efter egna behov, och 

exkludera beteenden eller egenskaper de ogillar till förmån för sådant som är fördelaktigt för 

dem.14 Diskurs handlar därför också om kunskap och makt. Genom att utforska och kartlägga 

maktrelationer kan vi förstå diskursen och dess utveckling. 

 

För att applicera den beskrivna diskursteorin på islam behövs ett religiöst ramverk. Jag har 

valt att använda mig Clifford Geertz definition av religion och makt. Han skriver: 

The identification of another person as a fellow member of an ethnic group implies a sharing of criteria 

for evaluation and judgement. It thus entails the assumption that the two are fundamentally playing the 

same game, and this means that there is between them a potential for diversification and expansion of 

their social relationship to cover eventually all different sectors and domains of activity. On the other 

hand, a dichotomization of others as stranger, as members of another ethnic group implies a recognition 

of limitations on shared understandings, differences in criteria for judgement of value and performance, 

and restriction of interaction to sectors of assumed common understanding and mutual interest.
15

 
16

 

                                                 
10 Jørgensen (2000) s 13 
11 Jørgensen (2000) s 57 
12 Jørgensen (2000) s 57 
13 Jørgensen (2000) s 57 
14 John Tosh, Historisk teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s 157-158. 
15 Göran. Larsson, Ibn García’s shuʻūbiyya letter : ethnic and theological tensions in medieval al-Andalus, 

Medieval and early modern Iberian world ; 1569-1934; 16 (Boston, MA: Brill, 2003), s 15. 
16 Fredrik Barth, red., Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference, 2. repr (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1982), s 15. 
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Det Geertz syftar på är att säger jag att jag är muslim menar jag inte nödvändigtvis att jag 

håller med om allt som står i koranen eller det som associeras med islamsk teologi. 

Religionens symboler kan dock agera som faktorer som sammanbinder alla muslimer mot 

andra religioner. Därför är det viktigt att förstå de symboliska värderingarna som finns inom 

en religion. I denna uppsats undersöks shu’ubiyya diskursen. Fokus är på hur islam skall 

tolkas i relation till det heliga, omvärlden, traditioner och tidigare historia. Detta för att förstå 

synen på identitet och världsbild och hur detta har förändras.  

 

Ibn Garcias text och Ayatollah Khomeinis tal visar nya tolkningar av de då rådande 

diskurserna. Båda argumenterar mot de tidigare regerande värderingarna. Dessa teoretiska 

möten mellan den rådande och den nya diskursen formar båda diskurserna på olika sätt. 

Diskurserna kommer ha olika utgångspunkter under varje möjlig interaktion vilket gör att det 

krävs någonting att jämföra med. Ibn Garcia text blir därför en referens som Ayatollah 

Khomeinis åsikter speglas emot. Genom att argumentera mot diskursens identitet, världsbild 

och maktstruktur visar Ibn Garcias text och Ayatollah Khomeinis tal nya tolkningar av den då 

rådande diskursen.  

 

Metod 

I denna uppsats används metoden kvalitativ innehållsanalys. Shu’ubiyya diskursens 

utveckling studeras genom en jämförelse mellan två olika tidsepokers skrift relaterat till 

shu’ubiyya. I undersökning kommer Ibn Garcias risala att representera den äldre epoken och 

Ayatollah Khomeini den nya. Innehållsanalys bygger på att undersöka fenomen över tid för 

att identifiera likheter, olikheter, åsikter, vad som närvarande och vad som inte är 

närvarande.17 18 En innehållsanalys baseras på tidigare skrivet material vilket gör att 

undersökningen håller en vetenskaplig standard. Ett problem av epistemologiska drag finns 

dock eftersom analysen baseras på forskarens teoretiska ramar och analytiska tillvägagångsätt. 

                                                 
17 Chad Nelson och Robert Woods, ”Content Analysis”, i The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion, red. Michael Stausberg och Steven Engler (Routledge Ltd, 2012), s 111, https://www-

dawsonera-com.ezproxy.its.uu.se/abstract/9780203154281. 
18 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion : metoder för teologisk forskning (Lund: Studentlitteratur, 2006), s 

213-214, http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/6035-01/height/320/width/320/bild.jpg. 
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Texterna i sig har inte ett budskap utan det är läsarnas perspektiv och tolkningar som skapar 

budskapet. Undersökningens frågeställning kommer således att färga textens budskap. 

 

Källkritik 

De främsta källorna i denna uppsats är Ibn Garcias risala från 1000-talet och Ayatollah 

Khomeinis tal Message to the Pilgrims från år 1980. Båda texterna behandlar maktstrukturer 

och dess brister. Ibn Garcias text är skriven för att läsas av den arabiska eliten och Ayatollah 

Khomeini talar till den muslimska världen. De både försöker legitimera sin position i världen 

efter den egna kontexten. Huruvida texterna är trovärdiga i områden av fakta är irrelevant 

eftersom det är deras underliggande budskap som är av betydelse för denna undersökning. Det 

största problemet är att jag inte kan arabisk. Källorna blir av sekundär art eftersom jag blir 

tvungen att använda översättningar. Det är då viktigt att översättarna förstår kontexten av 

innehållet och dess budskap. Jag använder mig av James T Monroes översättning från 1970 av 

Ibn Garcias risala och Göran Larssons analys och beskrivning av den rådande kontexten i a-

Andalus. James T Monroe har översatt och kommenterat flera shu’ubiyya medlemmar i al-

Andalus. Hans kunskap om området gör honom införstådd över problematiken och hur texten 

skall tolkas i relation till shu’ubiyya rörelsen. För Ayatollah Khomeinis tal använder jag mig 

av historikern Hamid Algars översättning från år 1982. Algar har tidigare skrivit om shia 

rörelsens roll i Iran vilket gör honom införstådd i problematiken Ayatollah Khomeini försöker 

lyfta fram. Han har även skrivit om mellan östern i stort vilket gör att han också är medveten 

om Ayatollah Khomeinis referenser utanför Iran. Jag har använt mig av Muhammad 

Fazlhashemi bok tro eller förnuft i politisk islam för att få en djupare förståelse av Iran och 

Ayatollah Khomeinis tidigare historia. Fazlhashemi har en omfattande kunskap av islam, shia 

och Iran. Dessa översättare kommer att färga budskapet men med hjälp av Fazlhashemi och 

Larsson ämnar uppsatsen att korrigera omedvetna partiska tolkningar.    

 

Ibn Garcias risala 

Abu Amir Ahmad Ibn Gharsyia al-Bashkunsi skrev ett brev till Abu Abd Allah ibn al-Haddad 

som var en känd poet i Taifa kungadömet Almeria. Brevet var skrivet som ett typisk 

shu’ubiyya brev med överdrivna argument.19 Av namngivning al-Bashkunsi antyder att Ibn 

Garcia var av baskisk härkomst. Ibn Garcias risala skrevs mellan åren 1051-1056 i taifa 

                                                 
19 Larsson (2003) s 2 
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kungadömet Denia. Ibn Garcias text och budskap speglade Denias härskarens styre eftersom 

innehållet legitimerade just det. Kontexten var från början i ett kungadöme som inte styrdes 

av en arabelit. Verken baskiska eller iberiska traditioner användes utan det var viktigt för Ibn 

Garcia att använda referenser från mellanöstern som legitimerade det nya styret. Texten är 

uppbyggd via metaforer i form av symboler, illustrationer och legender. Dessa är medvetet 

valda för att tilltala en specifik grupp. Ibn Garcias medvetna retorik är avancerad och 

använder jag mig av Göran Larsson analys är för att avgränsa arbetet och framförallt få en 

djupare förståelse av Ibn Garcias argumentation. Textens innehåll säger inte mycket om al-

Andalus men enligt Göran Larsson reflekterar de oroligheter som fanns i regionen.20 Synen av 

araberna som Ibn Garcia ger kan klassas som rasistisk men James T Monroe menade att om 

Ibn Garcia hade velat ta avstånd från arabisk kultur hade han inte skrivit den på arabiska med 

referenser från arabisk litteratur. Sätt texten skrevs på var i enlighet med hur texter skrev i den 

arabiska världen under perioden. Det var inte för att skapa något nytt system utan att rättvist 

inkludera icke-araber i den arabiska kulturen.21 

 

Message to the pilgrims 

Message to the Pilgrims utfärdades av Ayatollah Khomeini den 13 september 1980 i Tehran 

med syfte att ena muslimer från tidigare etniska och sekteristiska uppdelningar. Andra teman 

är Iraq och dess relation med USA, gisslandramat på den amerikanska ambassaden i Tehran. 

Ayatollah Khomeini hade skrivit tre Message of the Pilgrims innan denna. För att förstå 

innebörden av hans budskap är det viktigt att förstå Ayatollah Khomeinis historia och åsikter 

om den värdsliga makten. Hans resonemang speglas av hans tidigare åsikter.. Målgruppen 

som Ayatollah Khomeini riktar sig till trogna muslimer som är införstådda i den övergripande 

kontexten i mellanöstern och Iran. Message to the pilgrims är mer rakt på sak än Ibn Garcias 

utan längre förklaringar och använder sig av andra retoriska medel för att få fram sitt budskap. 

Argumenten hämtas från Islam och framförallt västs inblandning i mellanöstern. Argumenten 

överskrider den iranska kontexten och kan appliceras på alla trogna muslimer. Ayatollah 

Khomeinis ändamål är att förstärka islams position i en värld mot influenser som 

sekularisering. I kontexten Ayatollah Khomeini höll sitt tal var det inte många dagar kvar 

innan den Irak gjorde sin fullskaliga attack. På många sätt blev brev ett desperat försök att ena 

den muslimska världen och skapa stabilitet inom regionen. 

                                                 
20 Larsson (2003) s 157 
21 Larsson (2003) s 156 
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Forskningsläge 

Shu’ubiyya 

De första skrivna texterna om shu’ubiyya var the arabic tribes and Islam av Ignaz Goldziher 

och The social significance of the shuubiya av Hamilton Gibb. Författarna intresserade sig av 

de nationalistiska och socialistiska aspekterna och inte i koranen och de religiösa.22 Faktum är 

att tidiga historiker började skriva om shu’ubiyya redan under 900-talet som historikern och 

juristen at-Tabari som dog år 923. Han kommenterar Sufyan ath-Thauri som nämner shu’ub 

till stammarna Tamim och Bakr.23 Goldzhier, Gibb och at-Tabari blir ramverk till den 

framtida forskningen av fältet. The Shuʿubiyya Controversy and the Social History of Early 

Islamic Iran skrevs av Roy Mottahedeh år 1976. De finns ett rikt shu’ubiyya källmaterial i 

Iran och det var även där shu’ubiyya började. Mottahedeh beskriver det som kulturkrock 

mellan arabisk och persiska kulturer.24 Mottahedeh beskriver hela situationen som 

kontroversiell. I dagens samhälle ansågs shu’ubiyya rörelsens betydelse under den islamska 

formativa perioden vara liten. Trotts dess ringa betydelse var den ändå viktig för muslimerna 

under perioden.25 På många sätt ger Mottahedeh en sammanställd och uppdatera syn på 

situationen. Fokus är den tidiga shu’ubiyya rörelsen i Persien. Han sträcker sig inte till 

shu’ubiyya rörelsen i al-Andalus eller konkretiserar möjlig utveckling. För uppsatsen blev 

hans text ett kompletterande material till Göran Larsson bok. År 2014 släpptes boken 

Shu'ubiyya: Independence movements in Iran av Jafar Jamshidian Tehrani dock finns den 

bara på persiska vilket gör den svår att läsa om en inte kan persiska. Det skulle vara intressent 

att se om Tehrani nämner 1900-talets shu’ubiyya eller perioden mellan den tidiga shu’ubiyya 

och neo-shu’ubiyya. 

 

Al-Andalus Shu’ubiyya  

Ignaz Goldziher skrev en artikel om Ibn Garcia och Shu’ubiyya år 1899.26 Det var inte förrän 

1970 som James T Monroe översätta Ibn Garcias text till Engelska. Ibn Garcias text hade 

tidigare blivit editerad och kommenterad av Goldziher, Al-Abbadi och Harun. James T 

                                                 
22 Roy P. Mottahedeh, ”The Shu’ubiyah Controversy and the Social History of Early Islamic Iran”, International 

Journal of Middle East Studies 7, nr 2 (1976): s 163. 
23 Mottahedeh (1976) s 166 
24 Mottahedeh (1976) s 161 
25 Mottahedeh (1976) s 163 
26 Larsson (2003) s 5 
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Monroe skrev tidigt om likheterna med den shu’ubiyya still som användes i öst.27 Göran 

Larsson utvecklar Ibn Garcia text i sin bok från år 2003 Ibn García's shuʻūbiyya letter: ethnic 

and theological tensions in medieval al-Andalus. Göran Larsson går grundligt igenom 

problematiken och dess komplexitet och analyserar Ibn Garcias text efter den iberiska 

kontexten. Han menar att Ibn Garcias risala visar på al-Andalus inte var en isolerad händelse 

utan speglar mellanöstern i stort. Boken har varit ett vägledande verktyg i min vetenskapliga 

förståelse för den problematik som shu’ubiyya lyfter fram. Det validerar användningen av Ibn 

Garcia i en bredare shu’ubiyya kontext. Alla dessa författare som har skrivit om shu’ubiyya 

håller sig till den tidiga rörelsen och utvecklar inte dennas framtid. Shu’ubiyyas omfång 

ansågs vara under den formativa perioden av Islam. 

 

Neo Shu’ubyya  

I "Al-Shu'ūbiyyah" Up-Dated: A Study of the 20th Century Revival of an Eighth Century 

Concept skriver Sami Hanna och Gorge Gardner om Neo-shu’ubiyya. De namnger olika 

shu’ubiyya grupper. Hanna och Gardners problem är dock att de nämner dessa olika grupper 

men inte går in djupare och ger mer ingående information om grupperna. De skriver själva 

hur deras text är en början till att etablera neo-shu’ubiyya. Texten skrevs år 1966 innan den 

iranska revolutionen och det skulle vara intressant att se hur de hade tolkat den i relation till 

neo-shu’ubiyya. Neo-shu’ubiyya har efter deras text använts varsamt och det var inte förrän 

Ariel I. Ahram på 2000-talet skrev om den arabiska elitens användning av shu’ubiyya i Iraq 

and Syria: The Dilemma of Dynasty. Shu’ubiyya var ett skällsord och användes främst mot 

Ayatollah Khomeinis ”religion”.28 Ahram beskriver bara den arabiska elitens sida och hur de 

använder begreppet. Huruvida Ayatollah Khomeini var en shu’ubiyya medlem eller inte 

nämns ej. Ahram ger tillskillnad från Hanna och Gardner många konkreta exempel på vilka 

som använde ordet shu’ubiyya men inga kopplingar görs till shu’ubiyya kontexten i stort.  

Elefanten i rummet när det kommer till neo-shu’ubiyya på 1900-talet är just grupperna som 

identifierar sig själva med begreppet. Det är här min uppsats kommer in och jämför Ayatollah 

Khomeini med en etablerad shu’ubiyya medlem. Den negativa laddningen av ordet är 

förmodligen en anledning till varför neo-shu’ubiyyas återkomst och etablering inte blev mer 

utförlig. Den forskning som finns är inriktad på den arabiska eliten och deras användning 

                                                 
27 Larsson (2003) s 37 
28 Ariel I. Ahram, ”Iraq and Syria: The Dilemma of Dynasty”, Middle East Quarterly, 01 april 2002, 

http://www.meforum.org/171/iraq-and-syria-the-dilemma-of-dynasty. 
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istället för att verkligen peka på riktiga shu’ubiyya grupper som själva identifierar sig med 

begreppet och vad de argumenterade för. 

  

Avgränsningar och Problematik 

Att göra en undersökning som jämför två källor öppnar upp för frågor om vad som är 

relevanta källor. Varför är dessa källor viktiga? Vilka riktar sig källorna till? Källornas syfte i 

undersökningen är grunden till att besvara frågeställningarna. För mig var begreppet neo-

shu’ubiyya nytt men jag blev intresserad av att analysera möjligheten att en islamistisk grupp 

återuppstått efter att ha varit inaktiv i nästan 1000 år. Jag har tidigare skrivit om umeyyadiska 

kalifatet i al-Andalus, som hade sin storhetstid under shu’ubiyya rörelsens slutskede under 

medeltiden, och ville jämföra Ibn Garcias resonemang med argumentationen på 1900-talet för 

att skapa en bild över vart islam kan vara på väg idag. Frågan blev då vem på 1900-talet som 

kunde vara intressant att jämföra med. En tidig tanke var att leta i Turkiet. Först i det 

Ottomanska riket som anses ha haft drag av neo-shu’ubiyya i den argumentation som 

användes i ett försök att inkludera araber. Sen då Turkiet utropade sig självständigt efter det 

Ottomanska rikets fall och Kemal Atatürk höll ett tal till den muslimska världen. De tal som 

hittades visade sig dock inte hålla relevant resonemang eller argumentation. 

 

Nästa idé var Iran, speciellt i relation till den iranska revolutionen. När Ayatollah Ruhollah 

Khomeini tog makten genom revolutionen utnämnde han sig till både statlig och helig ledare 

för Iran. Han införde även sharia lagar och gjorde Iran till den första Shia republiken i 

världen. Denna utnämning och det den står för gör händelsen till en relevant kandidat för en 

jämförelse med 1000-talets shu’ubiyya rörelse. Talet som Ayatollah Khomeini höll när han 

tog makten visade sig dock vara irrelevant eftersom shu’ubiyya termen på 1900-talet bara 

hade använts av araberna själva emot specifika grupper. Ayatollah Khomeini har själv aldrig 

sagt sig tillhöra shu’ubiyya men från arabiskt håll anklagades han för det. 29 Detta var ett stort 

problem för undersökningen eftersom det arabiska monopolet på ordet gjorde det 

problematiskt att använda i sitt ursprungliga syfte. Ayatollah Khomeini höll ett antal tal och 

deklarationer mellan år 1941 och 1980 varav 28 som initial verkade ha möjliga kopplingar till 

shu’ubiyya. Vi närmare analys visade det sig dock att de fokuserade för mycket på Shahen 

                                                 
29 Bengio Ofra, Saddam’s Word : The Political Discourse in Iraq: The Political Discourse in Iraq (Oxford 

University Press, USA, 1998), s 105. 
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och västvärlden. Det var inte förrän 1980 som ett resonemang och argumentation som liknade 

shu’ubiyya rörelsens användes. 

 

Andra möjligheter har varit minoriteter som kurder och assyrier men materialet där var riktat 

mot nationalism och inte islam. Ibn Garcia argumentation bygger mycket på islam och för att 

göra en relevant jämförelse blir texter utan denna koppling problematiska. Ett annat problem 

var att finna engelska översättningar. Med det utbudet var Khomeinis uttalande passande efter 

resonemang och substans. 

 

Det finns många infallsvinklar och för att avgränsa arbetet har jag valt att fokusera på fyra 

nodalpunkter som är aktuella i båda texterna. Det sakral, tidigare historia omvärlden och 

traditioner. Problematik av texter skrivna i politiska kontexter är att gränser mellan religion 

och den världsliga världen är vaga. I båda kontexterna är religionen delar av maktstrukturen 

och för att göra uppsatsens krävs religionsvetenskapliga parametrar. Denna uppsats bygger 

dessa på Clifford Geertzs religiösa maktstruktur. I denna maktstruktur är Iraqs historiska 

användning av Shu’ubiyya intressant. Framförallt dess betydelse för hur Ayatollah Khomeini 

valde att skriva sin text. För att limitera uppsatsen är det Ayatollah Khomeini synvinkel som 

är i fokus. 

 

Bakgrund 

 

Shu’ubiyya rörelsens ursprung 

Shu’ubiyya rörelsen uppstod under det abbasidiska kalifatet, i dagens Iran, under den senare 

halvan av 700-talet.30 Innan det abbasidiska kalifatet styrde ett kalifat av umayyadiskt urspung 

som inte hade lyckats tillfredsställa lokala behov, vilket ledde till uppror.31 Umayyad 

kalifatets makt baserades på ett antal kompromisser och för att skapa stabilitet inom islam 

anpassades samhället efter den existerande arabeliten. Khurusanianerna, den ledande gruppen 

i det senare abbasidiska styret, var en grupp som var emot den umayyadiska hierarkin.32 

                                                 
30 Mottahedeh (1967) s 161 
31 Jonathan Porter. Berkey, The formation of Islam [Elektronisk resurs] : religion and society in the Near East, 

600-1800 (New York: Cambridge University Press, 2003), s 102, 

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511817861. 
32 Larsson (2003) s 60 



15 

 

Kurusanianerna och även flera arabiska grupper ansåg att det umayyadiska kalifatets 

maktstruktur gick emot koranens budskap om rättvisa och jämställdhet, och identifierade de 

umayyadiska kaliferna som fienden. Umayydkalifatet var för en ensamstyrande arabelit men 

efter att abbasiderna hade tagit makten tilläts även icke-araber ta maktpositioner i viss 

utsträckning. Under det abbasidiska kalifatet blev det möjligt att kritisera araber inom islam.  

 

Shu’ubiyyas rörelsens kärntankar 

Den centrala argumentationen och shu’ubiyyas ursprungstanke kom från koranen. I koranen 

sura 30:2033 står det att islam inte är specifikt bundet till araberna och i 49: 1334 så benämns 

olika raser (i kontexten ”en grupp av människor”) vilket har översatts från det arabiska 

Shu’ub. Därför är shu’ub utövare och följare av Shu’ubiyya rörelsens syn.35 Shu’ubiyya 

rörelsen förespråkade även en annan tolkning av sura 49: 13 än arabeliten även när det 

kommer till jämställdhetsaspekten. Arabeliten menade att jämställdhet först skulle uppnås i 

nästa liv, medan Shu’ubiyya rörelsen hävdade att det skulle gälla även i detta liv. Problematik 

uppstod dock i och med att koranen har flera suror som behandlar jämställdhetsfrågan, till 

exempel 43: 3236 som inte förespråkar jämställdhet i detta liv. Denna problematik blev tidigt 

en orsak till oenighet och förvirring när profeten Muhammed samtidigt är emot och för 

stamväsendet (asabiya).3738 Utöver den enade idén mot araber som en styrande elit, var 

åsikterna olika bland shu’ubiyya medlemmarna inom det flesta områden. 

 

Ibn Garcias Al-Andalus  

Under 1000-talet började oroligheterna i al-Andalus eskalera och år 1031 föll landet sönder 

och bildade omkring 60 små taifa kungadömen.39 Al-Andalus befolkning bestod av många 

grupper som till exempel araber, klienter till araber, muwalldi, berber och kristna (mozarabs). 

Under taifa tiden tog flera icke-araber stora maktpositioner som tidigare hade kontrollerats av 

                                                 
33 And of His signs is the creation of the heavens and earth and the variety of your tongues and hues. Surely in 

that are signs for all living beings. 
34 O mankind, We have created you male and female, and appointed you races and tribes, that you may know 

one another. Surely the noblest among you in the sight of God is the most godfearing of you. 
35 Larsson (2003) s 49 
36 We have devided between them their livelihood in the present life, and raised some of them above others in 

rank, that some of them may take others in servitude 
37 Larsson (2003) s 50 
38 I am the lord of Adam’s offspring, but this is no reason to boast. Treat people according to their stations (i.e. 

status, rank and lineage) 
39 Mahmoud Makki, ”The political history of al-Andalus”, i The Legacy of Muslim Spain, red. Marin Manuela 

och Jayyusi (Brill, 1992), s 49. 
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araber. Stora berbiska grupper från söder och kristna från norr började också successivt överta 

det forna al-Andalus. Det var i denna miljö Ibn Garcia växte upp och skrev sin risala. 

Problematiken i al-Andalus har sitt ursprung från den arabiska halvön och på grund av den 

snabba expansionen hamnade den problematiken även i al-Andalus. Al-Andalus kontext var 

dock väldigt annorlunda från den arabiska vilket synliggjorde problematiken. Det var inte 

förrän under taifa perioden som det blev säkert (säkert till den grad när en person kritiserar en 

maktstruktur) att kritisera arabeliten öppet. Ändamålet var en argumentation som rättfärdigade 

styret till skillnad från Shu’ubiyya rörelsen i öst vars syfte var att förändra en tidigare 

maktstruktur.40 Anledningen var att eftersom den arabiska kulturen hade, under expansion 

påverkat al-Andalus, att legitimering via den grenen vägde starkare än andra. 

 

Neo-shu’ubiyya 

Det finns få källor som nämner shu’ubiyya från medeltiden och framåt, det är inte förrän på 

1800-talet som konceptet återuppstår via det myntade begreppet Neo-shu’ubiyya. Den första 

vågen Shu’ubiyyah kallas för Uthmaniyyah som uppstod under det ottomanska riket för att 

inkludera minoriteter och förhindra oroligheter. På 1900-talet när nationalismens tankar spred 

sig genom mellanöstern visade sig denna typ av shu’ubiyya vara ineffektiv. Den andra vågen 

av Shu’ubiyya var Gharbiyya som tog till sig västliga influenser till fullo. Väst ansågs under 

tiden synonymt med den civiliserade världen och idén nåde sin topp runt 1860-1870.41 Från 

1800 till 1870 influerade väst mellanöstern främst via araberna och det var inte förrän de 

konservativa faktionerna på 1870-talet som dessa idéer började ifrågasättas eftersom de 

ignorerade det arabiska arvet.42 Andra Shu’ubiyyah grenar var Mahalliyyad, Umamiyyah, 

Mahalliyyad och Ishtirakiyyah. Alla dessa grenar specialiserade sig på olika frågor av 

samhörighet som region, nationalistiska undergrupper, socialism och kommunism. 

 

Shu’ubiyya ordet användes dock under 1900-talet mest som ett skällsord av arabeliten mot 

upplevda arabiska fiender. Begreppet användes öppet mot allt som var annorlunda, till 

exempel västerländska idéer som modernitet, nationalism, kommunism och identitet. Ofra 

Bengio beskriver att det användes ”…to attack the enemies of the Arabs, whether real or 

                                                 
40 Larsson (2003) s 155 
41 Hanna, Gardner (1966) s 345 
42 Hanna, Gardner (1966) s 346 
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imaginary, foreign or domestic, Arab or non-Arab”43
. Det har blivit ett verktyg för araber att 

skapa sin identitet genom att visa på vad som är annorlunda och därmed felaktigt. Hanna och 

Gardner beskriver den arabiska problematiken som: 

We are proposing that there have been, since the Arabs emerged as a self-conscious community, a 

succession of movements, involving both Arabs and non-Arabs, which have threatened to merge the Arab 

community with a wider non-Arab system or to fragment it, and that in each case this has generated a 

strong reaction, explicit or implicit, from the Arabs, aimed to preserve their identity
44

 

 

Under ba’th regimen på1900-talet i Irak användes shu’ubiyya emot imperialism, sionism, 

kommunism, Azads regim i Syrien, Ayatollah Khomeini, shia muslimer och kurder.45 Saddam 

Husseins farbror Khayrallah Talfah var till exempel känd för att använda termen. På kvällen 

innan Iran-Irak kriget skrev han om shu’ubiyya som : ”a poltitical idea concocted in the minds 

of non-arabs… harm the standing of the Arabs and detract from the value of Islam”46. Under 

kriget mot Iran användes shu’ubiyya flitigt mot iranierna och shia. De styrande i Irak försökte 

förhindra sin egen stora shia befolkning från att följa Ayatollah Khomeini genom att 

demonisera den iranska shia befolkningen och kalla dem shu’ubiyya extremister.47 Enligt den 

Irakiska regeringen försökte Iran splittra Irak så att shu’ubiyya inspirerade grupper kunde ta 

makten. Under den sista tiden av kriget fick Saddam beröm för att stoppat ”the great shu’ubi 

storm”.48 Denna storm beskrev i Irak som den största och starkaste stormen genom tiderna. 

 

På 1990-talet blev politiska partier förbjudna i Irak om de misstänktes besitta shu’ubiyya 

värderingar. Två författare Kanan Makiyya och Al-’Alawi skrev att ett flertal shia muslimer 

som benämndes som shu’ubis, ansågs sig vara arabnationalistiska och bara var emot 

diskriminering. Det var ett sätt att stärka den arabiska identiteten.  

 

Ayatollah Khomeini och den iranska revolutionen 

Ayatollah Khomeini blev 1961 ledare bland de rättslärda och den Iranska ledaren från 1979 

fram till sin död 1989. Det var han som blev ansiktet utåt under revolutionen. Den sekulära 

makten hade under 1900-talet polariserat samhället via västernisering och återknytningar till 

                                                 
43 Bengio (1998) s 103 
44 Hanna, Gardner (1966) s 349 
45 Bengio (1998) s 104 
46 Bengio (1998) s 104 
47 Bengio (1998) s 105 
48 Bengio (1998) s 105 
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de förislamiska persiska traditionerna. Ayatollah Khomeini valde att kritisera den regerande 

shahen och blev därför skickad i exil år 1964.49 Khomeini tillbringade den största delen av 

tiden i exil i Najaf i Irak där han skrev texter mot Iran och den vita revolutionen. Den 

världsliga makten hade enligt Ayatollah Khomeini inte upprätthållit sin plikt. Ett avtal hade 

gjorts under den safavidiska eran mellan de rättslärda och den styrande makten på 1500-talet 

om en parallell styrelseform. 50 De rättslärda styrde över det sakral medan shaherna styrde 

över det världsliga. Enligt Ayatollah Khomeini förde shahen en shiafientlig politik och tills 

dagen den dolde imamen återkommer är det de rättslärdas plikt att styra samhället. Hans idé 

om det nya samhället beskrivs av Mohammad Fazlhashemi som den exakta motsatsen till den 

västerländska kulturen.51 Det nya styret byggde inte på sekulära lagar. Det är genom religiös 

och gudomliga lagstiftning som guds plan blir förverkligad. Som den tolfte imamens 

representant blev de rättslärda legitimerade via gud och satt på den högsta maktposition.52 

Den rättslärde hade den djupaste och högsta kunskapen av de heliga lagarna vilket kunde 

garantera att dessa lagar uppföljdes korrekt. Positionen var inte ett privilegium utan ett ansvar. 

Ayatollah Khomeinis syn var i minoritet i jämförelse med de andra shiitiska rättslärda. Fokus 

var att ta bort den korrupta shahen och de amerikanska influenserna. När shahen lämnade 

landet för de stigande oroligheterna kom Ayatollah Khomeini tillbaka från exilen. Det var en 

turbulent period i Iran och Irak som under en tid hade haft militära konflikter med Iran såg 

chansen att anfalla ett försvagat Iran.  

 

Disposition 

Upplägget av undersökningen bygger på de fyra kategorierna: det sakrala, tidigare historia, 

omvärlden och traditioner. Varje avsnitt behandlar både Ibn Garcias risala och Ayatollah 

Ruhollah Khomeinis tal i relation till det specifika området, vilket följs av en kortare 

analyserande text. Därefter avslutas uppsatsen med en sammanfattning av resultatet och en 

diskussion över vad resultatet betyder i en större kontext.  

  

                                                 
49 Mohammad Fazlhashemi, Tro eller förnuft [Elektronisk resurs] : I politisk islam (Norstedts, 2013), s 113  
50 Fazlhashemi (2013) s 113 
51 Fazlhashemi (2013) s 123 
52 Fazlhashemi (2013) s 113-114 
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Undersökning 

Ibn Garcia och Ayatollah Khomeini försöker båda i sina texter visa hur de rådande, och 

tidigare, maktstrukturerna har misslyckats. När de målar de upp bristerna hos personerna i 

maktpositioner och styrkorna hos dem som de anser borde ha makten möts den nya och den 

rådande diskursen. För att analysera mötet mellan diskurserna har undersökningen delats in i 

fyra nodalpunkter: Det sakrala som behandlar maktstrukturer relaterade till koranen och 

trosuppfattningar inom islam. Tidigare historia som behandlar maktstrukturer relaterade till 

tidigare händelser och koncept som ledde fram till det tidigare styrets fall. Omvärlden som 

behandlar maktstrukturer relaterade till rådande politiska och sociala läget då texterna skrevs. 

Traditioner, som ligger väldigt nära tidigare historia, men som fokuserar på maktstrukturer 

relaterade seder och bruk som går långt tillbaka i tiden.  

 

Det sakrala 

 

Ibn Garcia 

Ibn Garcia använde sig av tre argument relaterat till det teologiska: Hagars sociala position, 

profetens härkomst och Allahs makt att döma troende. Det arabiska folkets släktled började 

med Hagar. Hagar var slavinna till Abraham och Sarah. Hagar blev med tiden konkubin till 

Abraham och födde hans barn, men i och med att hon var slavinna blev hennes ättlingar också 

det. Sarahs ättlingar, icke-araberna, var istället fria. Sarah var en vacker kvinna och på 

arabiska kopplas hon med ordet iya som betyder solen ljus och dess skönhet. Det var hennes 

ättlingar som befriade araberna från slaveriet.53 Ibn Garcia utnyttjar den här argumentationen, 

att icke-araberna har befriat araberna från slaveriet, för att legitimera ett icke-arabiskt styre 

inom shu’ubiyya rörelsen. Argumentet har stor betydelse just i det arabiska samhället 

eftersom släktleden där är av stor betydelse. Att lyfta det icke-arabiska släktskapets betydelse 

ifrågasatte den arabiska diskursen över vad ett bra släktled innehöll. Vidare ifrågasatte Ibn 

Garcia arabernas anspråk på att makten tillhörde dem för att profeten Mohammed var arab 

genom att hävda att profeten Muhammed var den enda av arabiskt släktled av betydelse. Han 

liknas vid en blomma som växer ut ur smutsen från obrukbar mark.54 Redan direkt efter hans 

                                                 
53 Göran Larsson, Ibn García’s shuʻūbiyya letter : group identity and rulership ideology in medieval al-Andalus, 

Skrifter utgivna vid Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet, 1102-9773 ; 24 (Göteborg: 

Institutionen för religionsvetenskap, Univ., 2000), s 161. 
54 Larsson (2003) s 162 
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död började araberna att behandla icke-araber som underordnade.55 Här utnyttjar Ibn Garcia 

det tredje argumentet, om Allahs makt att döma troende. Ibn Garcia argumenterar via sura 7: 

85-8756 att det är Allah som kontrollerade maktstrukturen i samhället och enligt honom var 

alla lika. Steget när araberna tog makten och strukturerade om samhället var enligt Ibn Garcia 

början till islams nedgång. Den maktstruktur som det arabiska samhället fick var ett 

misslyckande från början. 

 

Ayatollah Khomeini 

Ayatollah Khomeini använder sig av de två argumenten oenighet inom islam och satan. Han 

menar att koranen ska tolkas som att jämställdhet och enighet är eftersträvansvärt och 

använder oenigheten inom den muslimska världen som ett bevis på att den muslimska 

ledningen har misslyckats. Oenigheten finns på många nivåer men främst mellan shia och 

Sunni. Ayatollah Khomeini menade att rykten bland muslimska bröder om negativa skillnader 

mellan Sunni och shia var ondskefull propaganda.57 Termen shu’ubiyya användes till exempel 

i den arabiska världen för att peka ut muslimer som agerade fel. I Iran levde Sunni och shia 

sida vid sida i vänskap och brödraskap. Sunni har även egna Ulamas och Shaykhs.58 

Ayatollah Khomeini ansåg att de är med i kampen för att förhindra propagandan från USA 

och sionismen. Sunni muslimerna behövde informeras om att de satanistiska supermakterna 

inte brydde sig om islam eller muslimer. Här ifrågasätts de styrande grupperna i den 

muslimska världen och Ayatollah Khomeini proklamerar hur de via främmande makter 

försöker förstöra islam. Ayatollah Khomeini och Iran räcker ut en hand för att stärka 

brödraskapet mellan shia och sunni. Att se shia muslimer som kära bröder. Ayatollah 

Khomeini menare att den tidigare ovannämnda oenighet och propaganda betyder att den 

muslimska världen behöver vara på sin vakt för människor som sprider budskapet. Det 

budskap som förespråkades av eliten enar inte islam utan de med makten.59 Ayatollah 

Khomeini hade själv blivit kritiserad när han år 1980 på födelsedagen av den tolfte imamen 

höll ett tal om när den tolfte imamen skulle uppstå och hur han skulle förändra världen till en 

värld styrd av rättvisa.60 Detta uttalande resulterade i att ett flertal arabstyren ifrågasatte 

                                                 
55 Larsson (2003) s 3 
56 And if there is a part of you who believe in the Message I have been sent with, and a party who believe not, be 

patient till God shall judge between us; He is the best of judges. 
57 Ruhollah Khomeini och Hamid Algar, Islam and revolution : writings and declarations of Imam Khomeini, 

Contemporary Islamic thought. Persian series, 99-0445282-2 (Berkeley: Mizan P., 1981), s 302. 
58 Khomeini, Algar (1981) s 302 
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60 Khomeini, Algar (1981) s 317-318 



21 

 

Ayatollah Khomeinis ord eftersom de menade att de förringade profeten Muhammed. Den 

egyptiska regeringen skall ha tagit hjälp av den inhemska religiösa rättslärda ledningen för att 

visa på att Ayatollah Khomeinis uttalande var motsägelsefull till det islam står för.61 Enligt 

Ayatollah Khomeini är detta dock bara kritik från eliten som var emot Iran eftersom han 

menar att folket i Irak stödde den islamska revolutionen.62 Viktigt att påpeka är dock att andra 

källor visar att i den iranska kontexten ifrågasatte även många rättslärda Ayatollah Khomeini, 

och att majoriteten försökte hålla sig efter den tidigare största rättslärda Ayatollah Borujerdis 

politik.63 Enligt Mattias Gardell blev revolutionens betydelse minimal för klyftan mellan 

sunni och shia.64  

 

Vidare menar Ayatollah Khomeini att satan ligger bakom oenigheten inom islam. Ayatollah 

Khomeinis syn på respektive ledare i mellanöstern är att dessa ledare var influerade av en 

kraft som Iran har brutit sig loss ifrån. Satan influerar och propagerar enligt Ayatolla 

Khomeini för att förinta islam. Satans gestalt på jorden är USA. Satan influerar inte bara utan 

har också allierade i form av Israel som krigar emot Libanon och Palestina efter en sionistisk 

synvinkel.65 Under perioden då talet gavs skyddade USA den avsatta shahen, och iranska 

studenter hade stormat den amerikanska ambassaden i Tehran och tagit den till gisslan för att 

förhandla till sig shahen. USA hade även blandat sig i Irans modernisering och politik, samt 

influerat Irak att döda iranier genom mindre attacker på den iranska gränsstyrkan.66 Värt att 

notera är också att kriget mellan Iran och Irak bröt ut nio dagar efter Ayatollah Khomeinis 

tal.67  

 

Analys 

Michel Foucaluts skrev om makten som de ledande inom en diskurs besatt när de kunde välja 

att inkludera och exkludera.68 På Ibn Garcias tid legitimerade den regerande diskursen 

arabernas ledande position genom att värdesätta profeten Muhammeds etniska bakgrund. 

                                                 
61 Khomeini, Algar (1981) s 318 
62 Khomeini, Algar (1981) s 305 
63 Fazlhashemi (2013) s 102 
64 Mattias Gardell, Bin Ladin i våra hjärtan : globaliseringen och framväxten av politisk islam (Stockholm: 

Leopard, 2005), s 118. 
65 Khomeini, Algar (1981) s 301 
66 Malcom. Yapp, The near east since the first world war : a history to 1995., The near east since the first world 

war, 7. (London: Longman, 1997), s 428. 
67 Khomeini, Algar (1981) s 318 
68 Tosh, Historisk teori och metod, s 157-158. 
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Eftersom han var arab ansågs araber besitta bättre egenskaper genom sin etniska koppling än 

icke-araber. För Ibn Garcias var den arabiska diskursen därför exkluderande mot icke-araber, 

vilket säkerhetsställde arabernas makt. På samma sätt försökte den arabiska eliten på 1980-

talet förringa Ayatollah Khomeini genom att kalla honom shu’ubiyya och exkludera honom i 

den arabiska diskursen. Ibn Garcia försöker att bli av med exkluderingen genom att vända på 

”vi och de”. Han använde sig av Hagar som var arab och alla negativa associationer hon hade 

i jämförelse med de positiva icke-arabiska släktleden. Hagars genetik var bundet till hennes 

ättlingar och tvärtom för icke-araberna vilket gjorde de till bra ledare. Därför behövdes icke-

araberna inkluderas. Ayatollah Khomeini försökte istället bryta sin exkludering genom att i 

sin diskurs peka ut satan som arabernas nya fiende att exkludera. Alla muslimer är istället 

kära bröder. Istället för att vara araber och icke-araber försökte Ayatollah Khomeini få folket 

att identifiera sig som muslimer och USA som ”de negativa andra”. Han vill ena alla 

muslimer i en ny inkluderande jämställdhet under islam. 

 

Tidigare historia 

 

Ibn Garcia 

Inom nodalpunkten al-Andalus historia tar Ibn Garcia upp två koncept, primitivitet och 

arabisk manlighet. Ibn Garcia menade att arabernas historia visade att de var primitiva, och 

därför inte hade rätt till sin maktposition. Araberna behövde under sin expansion rida över 

öknen för att få ta del av tidigare kunskap som icke-araber redan besatt.69 Det var dessa icke-

araber som räddade araberna från abessinierna och gjorde dem till kungar av al-Hira (i 

nuvarande Irak). Detta område kontrollerades av det persiska riket innan islams uppkomst. 

Araberna i al-Hiras ovilja att bistå det sassanidska riket var orsaken till att det föll. Ibn Garcia 

skriver: 

So make an end; O hater! For theirs was the greatness of deed and the greatest merit when they rescued 

you Arabs from the hands of the Abyssinians, which was clearly marked benefit and a favour to you, 

unsullied by expectation of gratitude; what a gift it was! And yet this favour created an aftermath of 

affliction when it met ungratefulness [kafrah] rather than gratitude on your part.
70

 

 

Vidare beskrivs araberna som ociviliserade barbarer som fortfarande tror på magi och 

förislamiska legender. Icke-araberna tillskrivs egenskaper som relateras till poeter och lärda 
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män. På det här sättet utnyttjar Ibn Garcia argumentet primitivitet för att visa att arabeliten 

inte hade rätt till sin maktposition. Han visar att arabernas primitivitet gjorde att de förstörde 

sin relation till det sassanidska riket. Hur kan de förväntas styra islam utan att återupprepa 

historien? islam behöver hjälp från icke-arabiskt grupper eftersom deras positiva egenskaper 

skulle göra dem bättre lämpade att styra islam.  

 

Ibn Garcia relaterar också primitiviteten till vilka som hade starkast krigare, och därigenom 

arabisk manlighet. Araberna porträtterades som ineffektiva krigare, och därför omanliga 

enligt det då rådande arabiska manlighetsidealet. Var inte kalifen en skicklig krigare antydde 

det att den arabiska härskaren inte besatt det egenskaper som Allah efterfrågade. Kaliferna av 

al-Andalus ansågs vara de bästa männen som hade blivit utvalda av Allah. De förväntades 

vara modiga, manliga och starka.71 Besatt inte härskarna dessa egenskaper var det ett tecken 

på att personen inte borde vara kalif. Som ett exempel på en bra härskare nämner Ibn Garcia 

den icke-arabiska Mujahid al-‘Amiri, som var regent över a taifa kungadömet Denia. Mujahif 

al-’Amiri beskrivs av Ibn Garcia som: 

…the very great lord and very well-defended shelter, our courageous and clement chief and our excellent 

leader, the king of nations and the nearby torrent of generosity, occupied with commendable qualities and 

enricher of those deserving of wealth, lord of Sassanian authority and of spiritual excellence [riyasa 

sasaniya nafasa nafsaniya].
72

 

 

Mujahif al-’Amiri representerar det nya islam. Han besitter rätt legitimitet eftersom han anses 

härstamma från de sassanidska kungarna. Genom att på det här sättet porträttera icke-araber 

som starka härskare och araber som omanliga ineffektiva krigare ifrågasätter Ibn Garcia den 

arabiska maktstrukturen. Varför har arabeliten större rätt till makt när icke-araber är bättre 

lämpade för ledande positioner? 

 

Ayatolla Khomeini 

Ayatolla Khomeini tar upp de två koncepten den värdsliga maktens misslyckande och folkets 

motreaktion. Här är det inte araberna, utan den världsliga iranska ledaren shahen Mohammad 

Reza Pahlavi och hans allierade som Ayatolla Khomeini menar begick förräderi och svek sina 

folk genom att tillåta västernisering och amerikanskt inflytande. Med allierade syftar Ayatolla 
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Khomeini här på till exempel Anwar Sadat som var president av Egypten och president 

Saddam Hussein i Irak.73 Ayatolla Khomeini hävdar att shahens iblandning i Irans nedgång 

startade för över 50 år sedan när han började fylla amerikanska och brittiska fickor med 

iranska pengar.74 Iran var ett land fyllt med resurser som shahen tog från folket. Shahen 

införde ett imperialistiskt system och en vit revolution. Alla reformer var även mot islam och 

förminskade de rättslärdas makt. Shahen hade brutit mot det safavidiska avtalet från 1500-

talet där den värdsliga makten förväntades att skydda landet och shia islam i gengäld för 

shiitisk legitimitet.  

 

Shahens misslyckande var enligt Khomeini Ayatollah orsaken till den iranska revolutionen, 

ett folkets motreaktion. I sitt tal hyllar han shia muslimerna i Iran för att i och med 

revolutionen ha strukturerat om samhället och återställde islamsk ordning. Trots amerikansk 

ekonomisk bojkott, militära attacker och statskupper stod Iran starkt. Enligt Ayatolla 

Khomeini tog det bara två år efter den islamiska revolutionen innan Iran gjorde sig oberoende 

av import av livsmedel. Han menar att världen behöver få veta att ingen annan revolution har 

resulterat i mindre blodspillan och mer framgångar än den iranska.75 Anledningen var enligt 

Ayatollah Khomeini folkets inblandning, hur de har brutit den icke-fungerande 

maktstrukturen. Den bild som Ayatollah Khomeini målar upp håller dock inte riktigt. 

Ayatollah Hussein Ali Montazeri som var med och skapade författningen efter revolutionen 

menade att det fanns stora gap mellan det teoretiska och hur det blev i verkligheten. Under 

revolution fanns ingen beredskap för tiden efter övertagandet. Problematik uppstod över hur 

de tidigare teoretiska visionerna skulle bli verkliga i praktiken.76 Hans kritik ledde till 

husarrest.77 Han kritiserade även Ayatollah Khomeinis källanvändning och menade att landets 

styre borde vara det fria folkets val. Legitimitet borde komma från medborgarna. För 

Ayatollah Khomeini hade alla tidigare problem kopplas till shahen och Irans framtid beskrivs 

som ljus. Ayatollah Khomeini beskriver sin roll som liten, framgången var folket förtjänst. 

Den iranska revolutionen är ett ljus som skiner över alla länder med muslimer och är orsaken 

till Irans framgång. 
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Analys 

Både Ibn Garcias och Ayatollah Khomeinis diskurser tog den dominanta positionen i deras 

respektive samhälle. I deras kontexter, taifa kungadömet Denia respektive Iran, blev synsättet 

hos deras diskurs totalitärt.78 På så sätt uppnådde de en hegemonisk diskurs, vilket Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes beskriver som målet med den diskursiva kampen. Ayatollah 

Khomeini skriver hur hela det iranska folket har enats under Islam med en gemensam 

världssyn medan Ibn Garcia visar hur folket i Denia enats under en icke-arabisk ledare.  

 

Både Ibn Garcia och Ayatollah Khomeini menade att deras länder representerade islams 

framtid i världen. Därför bör hierarkierna i deras länder betraktas som symboler för hur Ibn 

Garcia, respektive Ayatollah Khomeini, ansåg att den nya maktstrukturen skulle se ut. I al-

Andalus fick aldrig icke-araberna support från den arabiska världen. Detta tvingade dem till 

att legitimera sig via andra kulturer. Den arabiska diskursen i al-Andalus ifrågasattes därför 

som primitiv och omanlig. Diskursen Ibn Garcia representerade var däremot bättre anpassad 

efter det modernare samhället. I Iran resulterade shahens försök att ta bort den shia islamiska 

identiteten och de rättslärdas makt i en revolution. Islam och islamiska traditioner var 

fortfarande nodalpunkter av stor betydelse i den iranska kontexten och Ayatollah Khomeini 

utnyttjade dem för att få med sig folket. De ledande maktpositionerna beskrivs likartat i de 

båda texterna men Ibn Garcia varnar den arabiska världen för icke-araberna medan Ayatollah 

Khomeini efterfrågar enighet och broderlig kamp mot världen.  

 

Omvärlden 

 

Ibn Garcia 

Vid den tiden som Ibn Garcia skrev sin risala var de icke-arabiska taifa kungadömena i al-

Andalus hotade av de kristna reconquista i norr, de stora berberstammarna i söder och av 

andra arabiska och icke-arabiska taifa kungadömen. I denna turbulenta tid var det viktigt för 

de som ledde respektive kungadöme att kunna legitimera sitt styre, framför allt för de 

kungadömen som inte styrdes av araber. Problemet för icke-arabiska ledare var att den 

tidigare hierarkin var arabisk och hade legitimerats i arabisk kontext. Ibn Garcias text blev 
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därför viktig eftersom den erbjöd alternativa exempel på ett bra styre. Ibn Garcia text kom 

även att utnyttjas av andra grupper. Både berbergrupperna Almoravids och Almohads 

använde sig till exempel av Ibn Garcias argument för att legitimera sina styren och för att 

tolkas koranen.79 Det blev också sätt för alla muslimer att argumentera emot de kristna 

doktrinerna som användes av reconquista. Detta tyder på att den tidigare arabiska strukturen 

inte räckte för att legitimera berberna mot de kristna utan det krävdes andra källor.  

 

Ibn Garcia menade att det krigiska klimatet var anledningen till att många icke-araber 

lyckades ta makten i flera taifa kungadömen. De icke-arabiska gruppernas framväxande 

position och målmedvetenhet refererades till deras effektivitet i strid. I strid blev icke-araber 

renade från värdsliga synder till skillnad från araberna som inte kunde motstå vin, guld, musik 

och qiyan (sjungande kvinnor).80 När al-Andalus splittrades och våldsamheten bröt ut var det 

icke-araberna som tog makt på grund av sin skicklighet i strid. Den nya maktstrukturen gick 

emot den tidigare arabiska och andra källor krävdes för att legitimera det nya styret.  

 

Ayatolla Khomeini 

Ayatolla Khomeini skriver om två problem enligt honom som islam står inför, USA och 

nationalism. Han menar att Amerika är orsaken till att islam är i ett försvagat tillstånd. Nu är 

det dags att sätta stopp, ingen mer undergivenhet och förödmjukelse. Iran försvarar inte bara 

sig själv utan hela islam. Västerländska stater förhindrat två demokratiska val på 1900-talet. 

Demokratiseringen var en stor del i den västerländska kulturen som USA stod för men varje 

gång det iranska folket använde systemet möttes de av motstånd från väst.81 Han menar vidare 

att USA bidrog även till de dikterade jordreformerna (den vita revolutionen), amerikanska 

medborgares immunitet, kvinnlig rösträtt, den statliga nationalismen, degradering av shia och 

brutala angrepp mot de rättslärda under det religiösa seminariumet i Qom.82 Dock använde sig 

Ayatollah Khomeini av västs republikanska idé mot monarkisystemet när Iran utropades sig 

till den islamiska republiken Iran och på 1970-talet övergav han sitt motstånd mot kvinnlig 

rösträtt.  
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Den iranska revolutionen sågs inte bara positivt bland muslimska länder. Muslimerna i Libyen 

såg revolutionen som en terroristaktion och beslutade att det den trygga samhällsstruktur de 

byggt upp vägde tyngre än solidariteten och kopplingarna till terrorn.83 För Ayatolla 

Khomeini var terror och säkerhet aspekten triviala när han hellre dör en blodig död istället för 

att leva ett liv i skam.84 Amerika och dess allierade har påverkat hela den muslimska världen i 

negativ bemärkelse.85 Amerika beskrivs: 

America is the number-one enemy of the deprived and oppressed people of the world. There is no crime 

America will not commit in order to maintain its political, economic, cultural, and military domination of 

those parts of the world where it predominates. It exploits the oppressed people of the world by means of 

the large scale propaganda campaigns that that are coordinated for it by international Zionism. By means 

of its hidden and treacherous agents, it sucks the blood of the defenceless people as if it alone, together 

with its satellites, had the right to live in this world.
86

 

 

Ayatollah Khomeini tar upp Afghanistan som exempel, där afganska muslimer gjorde uppror 

för att frita sig från utomstående påverkan. Supermakterna svarade med våld och afghanerna 

blev massakrerade. Ett annat exempel är Israel som skapades med hjälp av västvärlden på 

muslimsk mark för att sedan attackera Libanon och Palestina.  

 

USA har under hela 1900-talet försökt att ändra de muslimska samhällenas struktur. De har 

påverkat muslimernas värdsliga ledares politik efter egna mönster som till exempel 

nationalism. Anwar Sadat och Saddam Hussain är två exempel som Ayatollah Khomeini 

nämner, vilka båda beskrivs som tjänare av Amerika och sägs ha försökt skapa oenighet bland 

muslimer genom av idéer om pan-arabisk nationalism och statlig nationalism.87 Pan-arabisk 

ideologi syftar på att alla araber anses tillhöra samma nation. I den arabiska kontexten betyder 

det att araber definieras som alla som har arabiska som modersmål, oberoende av vilken 

arabisk stat de är medborgare i. Araberna ska avsäga sig tidigare lojalitet till stat, provins eller 

neo-Shu’ubiyya. 88 Ayatollah Khomeini menar att nationalismen söndrar det muslimska 

brödraskapet: 

One of the themes that the planners of disunion among the Muslims have put forward, and their agents are 

engaged in promoting, is that of race and nationalism. For years the government of Iraq has been busy 
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promoting nationalism, and certain other groups have followed the same path, setting the Muslims against 

each other as enemies. To love one’s fatherland and its people and to protect its frontiers are both quite 

unobjectionable, but nationalism, involving hostility to other Muslim nations, is something quite 

different. It is contrary to the Noble Qur’an and the orders of the Most Noble Messenger. Nationalism that 

results in the creation of enmity between Muslims and splits the ranks of the believers is against Islam 

and the interests of the Muslims. It is a stratagem concocted by the foreigners who are disturbed by the 

spread of Islam.
89

 

 

Att älska sitt faderland och tjäna det med lojalitet är inget fel men när idéer om fientlighet mot 

andra muslimska länder blir aktuella är nationalism någonting helt annat.90 Resten av den 

muslimska världen behöver enas under tauhid (idéen om monoteism inom islam) och islams 

lära för att kunna slå tillbaka mot stormakterna. Iran visar vägen genom sitt krig mot 

Amerika.91 Det sättet som shu’ubiyya har använts av den arabiska eliten för att stärka sitt 

nationalistiska synsätt är inspirerat från amerikanerna och sionismen för att skapa oenighet. 

Ayatollah Khomeini gör här en distinktion genom att distansera sig från de arabiska rättslärda 

i Irak. Den islam som utövas i Iran är annorlunda från den islam som stöds av muslimer 

allierade med Amerika.92 Ayatollah Khomeini menade att islam hade blivit för påverkat av 

västvärlden och att det var de rättslärdas uppgift att lösa problemet. Irans handlingar och nya 

struktur visade hela den muslimska världen en ny tolkning av islam.  

 

Analys 

För att kunna vinna den diskursiva kampen och göra sin diskurs till det hegemoniska synsättet 

är det viktigt att kunna legitimera sin diskurs. Ibn Garcia och Ayatollah Khomeini använder 

omvärlden på olika sätt för att legitimera sina diskurser. Ibn Garcia legitimerar ett icke-

arabiskt styre genom att jämföra icke-arabernas skicklighet i strid med arabernas 

karaktärsbrister. Ayatollah Khomeinis diskurs legitimeras istället via koranen och bryter från 

historiska influenser. Detta gör han genom att beskriva den negativa amerikanska 

inblandningen och ifrågasätta den arabiska nationalismen.  

 

En reflektion över hur den icke-arabiska diskursens kontroll över diskursen utveckling visar 

hur de har förlorat den positiva kopplingen till ordet shu’ubiyya. Under 1900-talet använde 

sig den arabiska eliten av ordet shu’ubiyya i negativ bemärkelse för att säkerhetsställa sin 
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maktposition, i motsatts till hur det under Ibn Garcias tid användes i positiv bemärkelse för att 

legitimera en icke-arabisk elit. Ernesto Laclau och Chantal Mouffes menade att språkbruket 

alltid är föränderligt och här ser vi hur ordet shu’ubiyyas innebörd med tiden har förändrats.93 

Interaktionen mellan diskurser har med tiden förändrat shu’ubiyya ordets innebörd och 

användning. I olika diskurser har även olika ord olika betydelser och under 1980-talet fanns 

det stora negativa associationen från den arabiska diskursen.94 Det kan förklara varför 

Ayatollah Khomeini själv inte valde att använda begreppet. Hans återkoppling till det enade 

sanna islam har effekten att reducera ordet shu’ubiyyas negativitet eftersom det bryter mot 

den exkluderande effekt shu’ubiyya hade. Istället blir alla muslimer inkluderade under tauhid.  

 

Traditioner  

 

Ibn Garcia 

Ibn Garcia bygger hela sin argumentation på persiska och bysantinska traditioner. Tanken var 

att visa positiva sidor inom icke-arabiska kulturer och tvärtom. Traditionerna diskuteras i 

relation till de civiliserade, kungar, arabiska anti-hjältar och kunskap. Perserna och 

bysantinerna var civiliserade och blev därför de trofastaste muslimerna.95 Ibn Garcia beskriver 

skillnader som hur icke-araberna hade kungar och kejsare när araberna var ociviliserade 

ökenbor. Icke-araberna hade fina kläder medan araberna använde samma ull året 

om.96Araberna åt fett och stulna ägg från ödlor medan icke-araberna åt grillat kött och drack 

fint vin. In ens etioperna åt något ödlefett. Ibn Garcia skriver om icke-araberna som:” They 

are not Arabs, possessors of mangy camels [’ayung jurb]. They are skilled archers, decedents 

of Chosroes [akasira], of glorious ancestry, brave, heroic; not herders of sheep or cows.”97 

Icke-araberna var ståndaktiga, framsynta och hade disciplinerade arméer. Med hjälp av 

gudomliga tecken och astrologiska förutsägelser kunde de handskas med framtida utveckling. 

Detta öppnade också upp möjligheten till att legitimera ett icke-arabiskt styre. De persiska 

kungarna används för att visa positiva egenskaper som har bidragit till den arabiska 

utvecklingen. De var icke-araberna som besatt kunskap och araberna behövde resa genom 

öknen för att ta del av den. Syftet var att kritisera det rörliga beduinsamhället, 

beduinstamsystemet och geografi inom den arabiska halvön. Vidare kritiserar han arabernas 
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inställning till sina förfäder. Den arabiska kulturen baserades på stammar med starka rena 

släktled. Men trots detta var arabiska identiteten på många sätt vag vilket gjorde det möjligt 

att ändra sin etniska bakgrund för att anpassa sitt släktled efter det rådande politiska 

klimatet.98 Istället pekar Ibn Garcia på icke-araber med rena släktled, som kunde spåra sina 

förfäder till mäktiga kungar. 

 

Till exempel menar Ibn Garcia att taifa kungen Mujahid al-‘Amiri var släkt med de mäktiga 

persiska kungarna Ardashir och Anushirvan, utöver hjälten Chosroes som nämns i citatet 

ovan. Ardashir skapade det sasanidiska imperiet och titulerade sig shahanshah (konungars 

konung). Ardashir beskrivs som en hängiven zoroastrist och välsignad med en guda given 

tur.99 Ibn Garcia använder Ardashir för att legitimera andra ledare som besatt gudomliga 

egenskaper och visade en religiös hängivenhet. Den sasanidiska kejsaren Anushirvan befriade 

det arabiska al-Hira från Kinda dynastin.100 De arabiska lakhmiderna blev utnämnda härskare 

av området och agerade vasaller till det sassanidska imperiet. Al-Hira var en viktigt 

sassanidsk bastion emot arabiska räder. Denna persiska gåva gjorde araber till kungar, och 

visar hur givmild och barmhärtig Anushirvan var som härskare. Ibn Garcia lyfter även fram 

hur otacksamma araberna när han nämner rykten om hur de skulle förråda det sassinidska 

imperiet. Chosroes var en persisk hjälte och användes som en titel av de sassanidska 

härskarna. Qaysar användes på samma sätt av den bysantinska kejsaren. Dessa porträtterades 

som ärofyllda och kraftfulla kungar. De är exempel på härskare som var bättre än de arabiska 

kungarna. De persiska kungarna symboliserade rättvisa och araberna behövde förstå de 

persiska traditionernas betydelse för att få ett framtida stabilt och bra samhälle101102 Den 

arabiska eliten kritiserade Ibn Garcias argument genom att visa arabisk överlägsenhet över 

profetens arabiska härkomst. Profeten vägde tyngre än världslig makt. Den persiska 

administrationen byggde på politik som bröt mot det islamska idealet. Det arabiska 

herraväldet skulle vara för evigt medan de persiska dynastierna var bundna till tid. Det 

arabiska herraväldet skulle därför vara aktuellt fram till apokalypsen.103 

 

                                                 
98 Larsson (2003) s 51 
99 Larsson (2003) s 180 
100 Larsson (2003) s 161 
101 Larsson (2003) s 180 
102 Larsson (2003) s 182 
103 Larsson (2003) s 47 
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De arabiska anti-hjältarna Abu Gubshan och Abu Rigal representerade enligt Ibn Garcia 

problemet med araberna. Abu Gubsham sålde Ka’ba sten för en vinlägel och Abu Rigal ledde 

de kristna abyssinierna och deras elefanter till Mecka. Ka’ba stenen var den heligaste 

helgedomen och vin är förbjudet i koranen. Abu Rigal var med största sannolikhet en 

mytologisk person men hans handling nämns i koranen under sura 105. Det finns ett antal 

olika negativa handlingarna som Abu Rigal gör och den Ibn Garcia använder sig av ledde han 

Abraha, en kristen kung, till Mecka. Dessa två herrar representerade allt som var fel inom 

varje arab.104  

 

Arabisk kultur och kunskap var ett ständigt hot mot andra kulturer. Araber som använde sig 

av tidigare arabiska poeter för att peka på en tidigare arabisk guldålder var enligt Ibn Garcia 

patetiska. Hur kunde arabernas position vara så hög när de hade gjort oförlåtliga misstag? 

Ajam är det arabiska motsatsordet till arab och förknippades tidigt med människor som 

pratade på dålig arabiska. Ajam blev ett sätt att identifiera de andra och tidigt blev perser 

kopplade till den gruppen. Det persiska riket språk var inte arabiska men kunskapsmässigt var 

de långt före araberna. Kunskapsområden som icke-araberna besatt var filosofi, logik, 

astronomi, musik, aritmetik, geometri, juridik och poesi. Araberna därför beroende av 

sumererna, babylonierna, assyrierna och perserna. Till och med de religiösa kunskaperna 

finns bland de icke-arabiska och Ibn Garcia beskriver det som:  

…you who are unsound of opinion, and build a tunnel in the earth, or a ladder for climbing to heaven, for 

this is a friendly warning which brought grief upon you. Or else, weave together from single and twisted 

strands. Lo, we, the company of mawali, we give friendship only to those who show friendship for our 

greatness. So beware! Beware! Lest you gnash your teeth in contrition, and do not wait until the hour of 

repentance when your crimes are added to your bucket and affliction to your bucket handle; for the man 

of insight restrains himself, and he who frightens his close friend will not prosper.
105

 

 

Det är gud som bedömer de troende inte araberna själva. Hur kan araber förväntas förstå och 

tolka koranen i jämförelse med icke-araber som under en mycket längre tid har varit utbildade 

i alla kunskapsområden? 

 

                                                 
104 Larsson (2003) s 188 
105 Larsson (2003) s 177 
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Ayatollah Khomeini 

Ayatollah Khomeini återknyter till den muslimska guldåldern och den ursprungliga islam. 

Dock tar han inte med några för-islamska traditioner, eftersom den iranska värdsliga maktens 

tidigare försök hade gjort idén oattraktiv. 106 År 1921 gjordes en statskupp med brittiska 

influenser där Reza Khan tog makten och tog namnet Pahlavi. Syftet var att associeras med 

den sassanidska tiden. Persien byter namn Iran och kopplas till ädla arier från tiden innan 

islam. Förvandlingen sker under samma period som rasbiologin i väst och det ariska arvet var 

aktuellt. Genom ett starka ariskt ursprung tar shahen titeln Ariyamehr (ariernas ljus). Han 

använder sig av propaganda om araber och islam för att förklara det sassanidiska rikets 

nedgång.107 Runt 60 och 70 kampanjer utarbetades som framställde islam som ett hinder i 

moderniseringsprocessen. Idéerna om den förislamiska tiden var i nationalchauvinistisk anda. 

Iran började med firande av högtider som var innan islam. Till exempel kostade firandet av 

det 2500 åriga gamla persiska imperiet år 1971 flera miljoner dollar.108 Sociologen Ali 

Shariati menade att den statliga nationalchauvinism och dess imperialistiska monopol i landet 

försökte återuppliva en redan död kropp.109 Den shiamuslimska identiteten hade däremot levt 

kvar genom folket.110 Därför såg Ayatollah Khomeini ingen anledning till att använda för-

islamska traditioner från Persien eftersom de representerade shahen. 

 

Ayatollah Khomeini argumenterar i sin text mot propaganda om att islam inte kunde styra 

länder. Propagandan kommer från kolonialmakterna som hade glömt tiden när det islamiska 

abbasdiska kalifatet styrde över mer än halva jordens då kända population.111 Islam handlar 

inte bara om det juridiska och moraliska utan även om hur samhället i stort skall styras. Detta 

ifrågasätter den arabiska maktposition från 1900-talet genom att visa på hur mycket bättre det 

var under guldåldern då islam var ett samhällssystem. Han menar att den nuvarande 

tolkningen av islam gick emot de rättslärda och islams rättmätiga plats i samhället. Han 

förstärker sin position ytterligare genom att påpeka att profeten Muhammed, som både 

värdslig och religiös ledare, styrde och bidrog med regler som han själv följde.112 Detta kan 

kopplas till vad Ayatollah Khomeini tidigare har skrivit om profeten: ”… som säger att han 

                                                 
106 Fazlhashemi (2013) s 111 
107 Fazlhashemi (2013) s 111 
108 Fazlhashemi (2013) s 110 
109 Fazlhashemi (2013) s 124 
110 Fazlhashemi (2013) s 124 
111 Khomeini, Algar (2013) s 303-304 
112 Fazlhashemi (2013) s 113 



33 

 

ber till Gud om att välsigna dem som för hans tradition vidare.”113 Stycket syftar inte bara på 

att föra texterna vidare utan även till att de rättslärda ska upprätthålla samhällsstrukturerna. 

Ayatolla Khomeini menar att den sanna islam aldrig har kommit fram, utan det är nu upp till 

de rättslärda att presentera den: 

Throughout history, in fact, since the earliest age of Islam, the true nature of Islamic rule has been 

abandoned and obscured. It must now be presented to the world anew through the efforts of all Muslims, 

particularly the scholars and thinkers, so that the bright visage of Islam will shine over the world like the 

sun.
114

 

 

Det är inte förrän när de troende följer den sanna islam som problemen försvinner.115 Det kan 

tolkas som att all utomstående påverkan och kulturer har tidigare gjort fel. Därför behövde 

Iran göra sig av med alla tidigare band under revolutionen. Genom att följa vad som står i 

koranen kommer den riktiga islam uppstå. De rättslärdas uppgift att blir se till att budskapet 

inte blir korrumperat. Den värdsliga elitens ska inte sitta på makten, utan det är de rättslärdas 

uppgift samtidigt som de är väktare för trosuppfattningen. Ayatollah Khomeini hade tidigare 

använt sig av Imamen Musa al-Kazim uttalande om de rättslärda och hur de kallades för 

islams borgar. Enligt Ayatollah Khomeini är det borgens uppgift att skydda och försvara 

samhället. Symboliskt omsluter borgen även alla institutioner och funktioner. För att borgen 

skall vara effektiv krävs det att borgen kan fungerar som det skydd den är tänkt.116Därför 

måste Islams lagar genomsyra hela samhället. Detta synsätt legitimerar Ayatollah Khomeini 

egna styre och förklarar varför han blev tvungen att ta makten. 

 

Analys 

Ibn Garcia bygger sin argumentation på traditioner medan Ayatollah Khomeini ser 

nationalistiska traditioner som problematiska eftersom dels har shahen redan använts sig av 

dem och dels är islam den enda sanna källan. Ser vi till Michel Foucaults idé om exkludering 

och inkludering blev den värdsliga iranska makten exkluderad i Ayatollah Khomeinis diskurs. 

Nodalpunkterna, mästersignifikanterna och myterna i den värdsliga maktens diskurs beskrevs 

som negativa. Det sassanidiska arvet och identitet är en mästersignifikant i den iranska 

värdsliga maktens diskurs, vilket gör den svår för Ayatollah Khomeini att använda i sin 

diskurs. I Ibn Garcia text behövs traditioner för att legitimera icke-arabiskt islamistisk styre 

                                                 
113 Fazlhashemi (2013) s 115 
114 Khomeini, Algar (1981) s 304 
115 Khomeini, Algar (1981) s304 
116 Fazlhashemi (2013) s 115 
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där araberna blir exkluderade genom sina svaga traditioner. Ayatollah Khomeini går här ett 

steg längre och betraktar alla influenser som orena och problematiska. Han väljer att 

exkludera alla andra inflytanden. Det är bara koranens budskap som kan legitimera makten.  

 

Båda går tillbaka till början men början tycks starta från olika perioder. Ernesto Laclau och 

Cantal Mouffes skriver att kontroll av diskursens vidareutveckling är nyckeln till att 

kontrollera språkets framtida innebörd.117 Både Ibn Garcia och Ayatollah Khomeini visar upp 

traditioner som de tycker är bäst lämpade för att styra islam i framtiden. Enligt Ibn Garcia är 

det icke-araberna som är de trognaste till islam och som via sina traditioner kan skydda islams 

framtid. För Ayatollah Khomeini är det de rättslärdas uppgift. Ibn Garcia interagerar med 

äldre starka diskurser för att stärka den egna diskursen. Ayatollah Khomeini försöker 

desarmera de andra diskurserna genom att strypa antalet nodalpunkter från tidigare 

islamistiska riken och visa koranen som den enda nodalpunkten.   

                                                 
117 Jørgensen (2000) s 18 
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Slutsats 

Hur relaterar texterna till omvärlden och dess kontakt med islam? 

 

Ibn Garcia ser inte omvärlden som problematisk eftersom den under denna period erbjöd 

möjligheter till icke-arabiska styren, som gynnade islam. Den arabiska elitens maktposition 

kritiserades men den arabiska kulturen var fortfarande nyckel till legitimitet. Icke-araberna 

efterfrågade en plats i den arabiska kulturen för att hjälpa islams fortsatta framgång. 

 

Omvärlden påverkade däremot islam negativt på 1900-talet. De största aktörerna var Amerika 

och arabisk nationalism. De skapade oenighet inom islam och bland de muslimska länderna. 

Själva ordet shu’ubiyya användes här av den arabiska eliten för att splittra muslimerna. 

Ayatollah Khomeini ville inte veta av den arabiska maktstrukturen utan det var just den 

aspekten som var problemet. Tillsammans med den sekulära maktens misslyckande tvingade 

det de rättslärda till handling.  

 

Diskursen har här förändrats helt, från en vilja bli inkluderad i arabisk kultur till att helt flytta 

fokus från olika kulturer till inkludering i ett muslimskt brödraskap. Dock finns likheter i hur 

den tidiga arabiska makten på 1000-talet blev tvungna att ge vika likt den sekulära makten i 

Iran 1980-talet. Men hade inte den sekulära makten misslyckats med att fullfölja sina 

uppgifter skulle revolutionen aldrig ha hänt. Till skillnad från shu’ubiyya rörelsen under Ibn 

Garcias tid där de styrande arabernas maktmonopol var ett problem. 

 

Vad i koranen och vilka muslimska grupper används? 

 

Ibn Garcia använder koranen för att visa på icke-arabisk överlägsenhet i jämförelse med 

araberna. Grupperna som lyfts fram i positiv bemärkelse är perser, bysantiner och muwallads i 

al-Andalus. Negativa grupper är araber och etiopier. Hagars samhällsposition och släktled 

diskuteras. Även profeten Muhammeds härkomst och guds makt över dödliga. Vidare tar Ibn 

Garcia upp hur icke-araberna räddade araberna från slaveriet och att araberna därför inte har 

ensamrätt över islam. Profeten Muhammed var den enda positiva aspekten som araberna har 

gett islam. Araberna blir ”de negativa andra” och icke-araber visas som de positiva ”vi”. 
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Ibn Garcias argument som visar på positiva och negativa aspekter som kategoriserar olika 

grupper medan Ayatollah Khomeini inte ser några negativa eller positiva skillnader hos olika 

muslimer. Antalet olika grupper som Ibn Garcia lyfter fram är mycket större och vidare än 

Ayatollah Khomeini som bara ser muslimer. 

 

Enligt Ayatollah Khomeini har koranen tolkats fel under en lång period. Den har använts 

emot Iran och shia muslimer. Sunni muslimernas ledare ifrågasatte Ayatolla Khomeinis lära 

när han borde ha välkomnats som en kär broder. Lösningen är att ena islam under den sanna 

islam där alla grupper är jämlikar under tauhid. Ayatollah Khomeini försöker förändra bilden 

av sunni och shia som ”vi” och ”de” genom att visa på Amerikas destruktiva inblandning. 

Han menar att detta redan har förverkligats i Iran.  

 

Hur används traditioner och tidigare historia i argumentationen? 

 

Ibn Garcia bygger den största delen av sin argumentation på traditioner från Persien och 

Bysantin. Fokus var att visa på svagheter i den arabiska världen och positiva icke-arabiska 

styren. Idéen var att inkorporera andra traditioner som kunde bidra med nyttiga tankar för att 

utveckla och stabilisera islam. Det genom att gå tillbaka i historien. 

 

Den iranska revolutionen gjorde Iran till en måltavla för den irakiska eliten för alla fel inom 

islam. Ayatollah Khomeini menade att den arabiska eliten hade blivit lurade likt Iran innan 

revolutionen. Det vill säga att den arabiska elitens syn på Iran var influerad av västvärlden. 

Arabeliten använde flitigt shu’ubiyya emot Iran för att ifrågasätta Ayatollah Khomeinis styre. 

Enligt Ayatollah Khomeini var dock muslimskt styre ingenting nytt utan hade fungerat 

tidigare. Den iranska revolutionen syftade till att bryta alla tidigare band för att återgå till den 

rätta islam som aldrig fick se ljuset. Gå tillbaka till perioden innan islam blev influerat av den 

värdsliga världen. Det är de rättslärdas uppgift att se till att islams budskap inte blir 

korrumperat. Islams folk behöver ena sig för att säkerhetsställa islams framtid.   

 

Båda går tillbaka i tiden men Ayatollah Khomeini stannar vid en tidpunkt där oenighet inte 

finns och menar att för-islamska perioden är full av ojämnställda värderingar. Ibn Garcia 
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menar att allt araberna historiskt har gjort har varit negativt till skillnad från icke-araber vars 

historia är fylld av positiva handlingar. Ayatollah Khomeini menade att främmande makter 

hade påverkat alla grupper i negativt. Han gör en annan värderande distinktion än Ibn Garcia.   
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Diskussion 
 

Hur relaterar Ayatollah Khomeinis åsikter till shu’ubiyya rörelsen? 

Ayatollah Khomeini kallade aldrig sig själv för shu’ubiyya. I hans kontext var revolutionen en 

reaktion mot Irans världsliga ledare som inte hade uppfyllt sina uppgifter. Det fanns inget 

arabiskt hat utöver att Ayatollah Khomeini inte höll med arabernas ifrågasättande av honom 

och att han ansåg att de skapade muslimskt oenighet. Det egentliga problemet var att den 

muslimska världen hade blivit påverkad av västvärlden.  

 

Jämförelsen mellan Ibn Garcia och Ayatollah Khomeini visar att det finns likheter men de 

övergripande skillnaderna i kärnargumentationen i relation till araber gör att Ayatollah 

Khomeini inte kan klassas som en shu’ubiyya medlem. Enligt Ayatollah Khomeini var 

arabernas enda fel att de var allierade med USA och spred oenighet. De är inget specifikt 

arabiskt som ifrågasätts. Irans nya styre behövde inte legitimera sig i en arabisk diskurs, de 

skapade en egen baserad på tauhid och de ”sanna” Islam. Den enda riktiga maktpositionen 

Ayatollah Khomeini ämnade ändra på var de rättslärdas i förhållande till den värdsliga 

makten. Shahens tidigare makt konstruerades om till betydande roller i den iranska strukturen 

för rättslärda. Det är i motsats till Ibn Garcias argumentation som syftade till att vända på 

maktstrukturen inom den arabiska diskursen.  

 

I den arabiska kontexten representerade Ayatollah Khomeini shu’ubiyya eftersom han 

störtade det tidigare styret och blev ett hot mot den arabiska strukturen. Shu’ubiyyas effekt 

under Ibn Garcias tid påverkade araberna så att de själva insåg hur effektivt idéen bakom var 

när de på 1900-talet använder den mot alla möjliga rivaler. Det var inte shu’ubiyya rörelsens 

medlemmar som fick det arabiska riket att falla men deras åsikter måste ha påverkat det starkt 

eftersom idéen har överlevt fram till 1900-talet. Shu’ubiyya verkar ha varit lika effektivt för 

att legitimera araber som icke-araber med tanke på hur ofta den arabiska eliten använde det. 

För att återknyta till Clifford Geertz kan religion betraktas annorlunda beroende på kontext, 

vilket gör att i den arabiska elitens diskurs tillhörde Ayatollah Khomeini shu’ubiyya medan i 

hans egen kontext gjorde han inte det. 
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Hur har shu’ubyyas syn på islamsk maktstrukturdiskurs utvecklats och hur används den?  

Det finns två övergripande utvecklingar, inkludering och ”vi” och ”de” synen inom islam. Det 

är intressant hur dessa tendenser har utvecklas. Perspektiv och kontext är nyckel till dessa 

maktstrukturer. Vad säger dessa om hur islam skall tolkas? 

 

Inkludering syftar på att dela maktpositionen och förändra den tidigare strukturen. Den 

arabiska diskursen på 1000-talet hade medvetet valt att exkludera icke-araber för att 

säkerhetsställa sin maktposition. Även om Ibn Garcia kritiserar arabeliten använder han 

argument och språk kopplat till den arabiska kulturen. Vi har en vilja från Ibn Garcia att bli en 

del av den arabiska kulturen, samtidigt som han försöker visa på hur andra kulturer kan bidra 

till ett bättre islam. Det är viktigt att påpeka att detta var under period när arabeliten hade 

börjat förlora makten och andra typer legitimeringar krävdes. Under 1900-talet handlade 

inkluderingsresonemanget inte om att bli en del av arabisk kultur utan istället skulle alla 

grupper ansluta sig till det rätta islam. Inkluderingsmomentet går emot det då rådande 

hegemoniska synsättet i de islamiska folkens länder. Islam är enligt Ayatollah Khomeini 

någonting som överskrider grupper och nationalistiska tankemönster. Han menar att alla typer 

av yttre påverkan på islam är negativt. Han försöker återknyta till vad han menar är islams 

ursprungliga diskurs genom att centrera de religiösa aspekterna och skapa någonting nytt. Vi 

ser här ett mer kulturellt synsätt från Ibn Garcia till skillnad från Ayatollah Khomeinis helt 

teologiska. Diskursen har utvecklats så att själva kulturmomentet har blivit mindre aktuellt, 

fokus har hamnat på det teologiska.  

 

”Vi” och ”De” mentalitet bygger på identitet och Ibn Garcia väljer att förändra perspektivet 

efter hur han själv ser världen. ”Vi” blir icke-araberna medan ”de” representerar araberna. 

Listan kan göras lång över alla arabiska fel som finns och alla positiva egenskaper icke-araber 

har. I sitt resonemang försökte Ibn Garcia vända på vågskålarna för araber och icke-araber i 

den arabiska kontexten. Ayatollah Khomeini förändrar istället ”Vi” och ”De” tänket till att bli 

”vi” muslimer mot ”dem” i västvärlden. Islams olika grupper behövde enas under en tauhid 

och interna konflikter behövde lösas. Ibn Garcia och Ayatollah Khomeini beskriver två olika 
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sätt att försöka förändra islams maktstruktur. Båda med ändamålet att ändra diskursen och få 

ett rättvist och jämställt islam.  

 

Analysen av utvecklingen av hur shu’ubiyya har använts visar på hur komplext islam är. 

Mönster som detta kan agera som ramverk för hur inkludering och essentialistisk identitet 

skulle kunna utvecklas inom islam i framtiden. USA kommer inte vara islams motpunkt för 

evigt och identitetaspekten formas av samhällets komplexa utveckling. Nu när det största 

antalet av muslimer finns i Asien behövs det ett teoretiskt ramverk som inte är bundet till en 

arabisk kontext.    
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