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Shi´ism intellectual history is the main subject in this bachelor thesis. Mainly the models of 

interpretation that arose on the basis of the doctrine of the twelfth imam, and how these have 

influenced politics. The Khomeini doctrine has been used as an example, and the task has been 

to put the doctrine into a liberation theological perspective. The definition of liberation theology 

that is used is from the famous liberation theologian Gustavo Gutiérrez. The paper is a 

presentation of the tradition of the twelfth Imam and will, as mentioned, treat a political doctrine 

that arose from it. It will present how Khomeini argued for his doctrine and how he claimed 

that this would lead to freedom of the people and the perfect society. The paper is an example 

of what can happen when a revolution succeeds with religion as it medium, and when the 

revolution is transformed from ideas to practice.  
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1 Inledning 

I de abrahamitiska religionernas eskatologiska och apokalyptiska skrifter finns det en 

sociokulturell dimension, där föreställningen om att frälsningsgestalter kan ge hopp om en 

rättfärdighetsutopi. I denna rättfärdighetsutopi ska gestalterna upprätta en rättvis värld. De 

troende i de abrahamitiska religionerna väntar på en messiansk kung som ska leda striden och 

segra över ondskan och öppna upp för en ny värld. I en judisk kontext väntar de på messias. I 

en kristen kontext väntar de kristna på Jesus Kristus som de ser som Messias, den smorde, han 

som är utvald av Gud. I en shiamuslimsk kontext (traditionen om den tolfte imamen) väntar 

muslimerna på Imam Mahdi, den rättledde, utvald av Gud. Han ska leda den slutgiltiga striden 

och bana väg för det perfekta samhället. Med dessa uppfattningar kan vi se anvisningar om att 

dessa frälsningsgestalter på ett märkbart sätt blir de frihetskämpar som ska leda en kamp för en 

rättvis värld.1 Min uppfattning är att dessa eskatologiska och apokalyptiska föreställningar 

liknar varandra och att skrifterna och föreställningarna har uppkommit i en tid fylld av förtryck. 

De troende hoppas på en räddning. De blir inspirerade av texterna och uppfattningarna om den 

sista tiden och detta styr det politiska tänkandet samt hur de ska förhålla sig till den värdsliga 

makten. Frälsningsgestalterna inspirerar till att göra motstånd mot det de ser som orättvist i 

samhället.2 

Det finns många exempel i historien där religion har använts för en politisk kamp. Ett exempel 

är befrielseteologin som svepte över Sydamerika år 1968. Teologin utformades till att bli ett 

                                                   

1 Wilson, Robert. R, 2002. The Biblical Roots of Apocalyptic, Imagining the end: visions of 

apocalypse from the ancient Middle East to modern America, Amanat, Abbas & Bernhardsson, 

Magnus (red.), London: I. B. Tauris, s. 62.  

Momen, Moojan, 1985. An introduction to Shiʻi Islam: the history and doctrines of Twelver Shiʻism, 

New Haven: Yale University Press, s. 165 f. 

Amanat, Abbas, 2002. Introduction: Apocalyptic Anxieties and Millennial Hopes in the Salvation 

Religions of the Middle East, Imagining the end: visions of apocalypse from the ancient Middle East 

to modern America, Amanat, Abbas & Bernhardsson, Magnus (red.), London: I. B. Tauris, s. 8. 
2 Fazlhashemi, Mohammad, 2011. Tro eller förnuft i politisk islam, Stockholm: Norstedt, s. 115 f. 

Fazlhashemi,  Mohammad, 2014. Vems islam de kontrastrika muslimerna, Johanneshov: MTM, s. 

115.  

Fazlhashemi, Mohammad, 2016. Islams dynamiska mellantid: muslimsk idéhistoria mellan guldåldern 

och framväxten av politisk islam, Stockholm: Atlantis, s. 208 f. 

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2008. Jesus och de första kristna: inledning till Nya 

testamentet, Stockholm: Verbum, s. 299. 

Eriksson, LarsOlov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla 

Testamentet, Stockholm: Verbum, s. 158. 
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redskap som användes för att bekämpa social orättvisa. Ett annat exempel är i en amerikansk 

kontext där det utvecklades en svart befrielseteologi som användes i kampen för de svartas 

rättigheter.3 

 Religionen har i historien använts för att ge en plats åt att beskriva det annorlunda. Den har 

målat upp utopier av till exempel ett himmelrike, en utopi där allt är bra, där det inte finns några 

motsättningar och krig. Dessa utopiska tankar har sedermera inspirerat politiska ideologier. I 

Ronny Ambjörnssons bok Fantasin till makten! beskriver han att utopisten har en klar bild av 

hur hen vill att det perfekta samhället ska se ut. När dessa idéer sedan går från pappret till 

verklighet förvandlas de oftast till totalitära system. Det beror, enligt Ambjörnsson, på att 

förändringar i ett utopiskt ideal alltid ses som något dåligt och därmed krävs det mekanismer 

som förhindrar förändringar. Han tar däremot också upp att det finns provisoriska utopier som 

ska vara öppna för förändringar. Dessa ska mer fungera som arbetshypoteser som kan överges 

när det politiska målet är uppnått, då det inte finns någon användning för dem.4 Med detta 

menar jag att det är viktigt att studera utopiska ideologier och att detta alltid kommer att vara 

relevant i alla tider. Ska vi nöja oss med idéerna när vi till exempel läser ett partiprogram, eller 

vill vi som medborgare ha en grundlig förklaring till hur de politiska reformerna ska appliceras 

på samhället? Fungerar utopin i praktiken?  

I denna uppsats kommer jag att röra mig i en shiamuslimsk kontext. Uppsatsen förhåller sig till 

iransk politik och presenterar tolkningsmodeller rörande den tolfte imamtraditionen. Hur 

traditionen tolkats politiskt kommer också beröras, och vilka politiska utgångspunkter det finns. 

Jag anser att det är viktigt att vrida och vända på olika religiösa traditioner för att kunna få en 

inblick i olika kontexter, för att sedan genom detta skapa ett underlag för diskussion. Jag menar 

att detta är viktigt för att kunna förstå olika ställningstaganden och hur de har uppkommit. Om 

vi kan se historiska samband i utopiska idéer och se hur de har praktiserats, och därmed ta 

lärdom av historien, kan vi få en bättre inblick i varför saker och ting sker. Vi kan få en större 

förståelse för olika religiösa traditioner och politiska strömningar och utifrån detta kan vi ställa 

oss frågan vad som händer efter en revolution eller en politisk reform. I denna uppsats fokuseras 

det på Khomeini och hans doktrin, och hur ett samhälle skiftar och tar sig an olika 

                                                   

3 Ford, David, Higton, Mike. & Zahl, Simeon. (red.), 2012. The modern theologians reader, 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, s. 284, 273 f. 
4 Ambjörnsson, Ronny, 2004. Fantasin till makten!: utopiska idéer i västerlandet under fem hundra 

år, Stockholm: Ordfront,  s. 9, 16 f, 19 f. 
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styrelseformer. Hur folk känner sig svikna av samhället och därefter blir lovade en ny 

styrelseform som ska ta folket närmare makten. De ska inte bara kunna leva ett drägligt liv utan 

få chansen att få leva i det perfekta samhället där ingen orättvisa råder.5 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att teckna en bild av synen på den tolfte  shiitiske imamen Mahdi 

som en religiös frälsningsgestalt och hur denna föreställning har påverkat politiska idé-

traditioner inom shiaislam. Utifrån detta presenteras de olika tolkningsmodellerna, kvietism, 

pragmatism och den revolutionära modellen, och hur dessa har kommit till utryck i ett politiskt 

tänkande. Det politiska ställningstagandet som kommer att behandlas i samband med den tolfte 

imam traditionen är Ayatolla Khomeinis politik. 

Frågeställningarna som därför kommer besvaras är; Hur har tolkningsmodellerna, utifrån min 

avgränsning, kommit till uttryck i ett politiskt tänkande?, och kan befrielseteologin appliceras 

på khomeinidoktrinen? 

1.2 Forskningsöversikt 

Denna uppsats blir en del av det breda forskningsämnet shiitisk idéhistoria. Det har skrivits 

många böcker och avhandlingar i detta ämne. Ett exempel på detta är Moojan Momens bok An 

Intruduction To Shií Islam: the history and doctrines of Twelver Shiʻism där han grundligt tar 

upp shiiternas idéhistoria. Boken är en introduktion för de som önskar vilja veta mer om 

shiaislam och dess historia. Momen har ett brett historiskt perspektiv där han bland annat tar 

upp schismen mellan sunni och shia och därefter behandlar idéer och ställningstagande som 

uppstår utifrån detta. Han visar även på historiska händelser och olika ståndpunkter som rör 

läran om den dolde imamen. Jag använder Momens bok när jag presenterar historiska händelser 

som ligger till grund i mitt arbete, till exempel den shiitiska historian och läran om den dolde 

imamen.6  

En annan som rör sig i samma ämne är Mohammad Fazlhashemi. I mitt arbete använder jag 

mig tre böcker skrivna av Fazlhashemi; Islams dynamiska mellantid, muslimsk idéhistoria 

mellan guldåldern och framväxten av politisk islam, Tro eller förnuft i politisk islam och Vems 

                                                   

5 Fazlhashemi, 2014, s. 129 ff. 
6 Momen, s. 11-161. 
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islam: de kontrastrika muslimerna. Alla tre böcker hanterar uppkomsten av idéer och politiskt 

tänkande inom shiaislam, dess utveckling och historia. Boken Islams dynamiska mellantid: 

muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam använder jag 

framförallt för att beskriva shiaislams tidiga idéhistoria. De andra två böckerna använder jag 

för att beskriva Iransk modernhistoria och politik. Jag använder även dessa böcker för att 

redogöra för khomeinidoktrinen.7      

Uppsatsen rör sig även i ämnet befrielseteologi. Befrielseteologin tog sig en början i en kristen 

kontext och begreppet grundades av dominikan prästen och teologen Gustavo Gutiérrez. Jag 

använder mig av Anthony Thiseltons bok Hermeneutics: an introduction när jag behandlar 

befrielseteologisk hermeneutik, termen befrielseteologi och när jag presenterar Gutiérrez 

teorier. Thiselton har bidragit till att få enkla förklaringar på begrepp och definitioner som har 

kommit till användning i arbetet. 8 

En annan studie som jag använder i samma syfte som ovan nämnda bok av Thiselton är Terry 

Hoys artikel Gustavo Gutiérrez: Latin American Liberation Theology. Till skillnad från 

Thiselton ger Hoy en djupare inblick i Gutiérrez teorier.9 

Om Gutiérrez teologiska teorier kan vi dessutom läsa om i Robert McAffe Browns bok Gustavo 

Gutiérrez: an introduction to liberation Theology. Brown tar upp Gutiérrez syn på befrielse-

teologi och hur Gutiérrez menar att de troende i praktiken ska se på en teologi och hur den har 

i syfte att befria ett folk. Vidare hur befrielseteologin behandlar politiska frågor och hur 

människor genom detta perspektiv kan använda religionen i syftet till en social revolution.10  

Befrielseteologin kommer från, som tidigare nämnt, en kristen kontext men fick så småningom   

genomslag i andra religioner. Vi kan idag diskutera till exempel islamsk befrielseteologi. 

                                                   

7 Fazlhashemi, 2016, s. 185-273. 

Fazlhashemi, Mohammad, 2011, s. 36-137. 

Fazlhashemi, 2014.  
8 Thiselton, Anthony C., 2009. Hermeneutics: an introduction, Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans 

Pub. Co., s. 255-262.  

Nationalencyklopedin, befrielseteologi. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/befrielseteologi (hämtad 2016-08-12)  
9 Hoy, Terry, 1986. Gustavo Gutierrez: Latin American Liberation Theology, International Journal of 

Social Economics, 3-16. 

Nationalencyklopedin, befrielseteologi. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/befrielseteologi (hämtad 2016-08-12)  
10 Brown, Robert McAfee, 1990. Gustavo Gutiérrez: an introduction to liberation theology, 

Maryknoll, N.Y: Orbis Books., s. 50-156. 
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Exempel på forskning som gjorts inom detta är bland annat Hamid Dabashi som skrivit Islamic 

liberation thelogy: resting the emire.11 

Det finns även många studier som, precis som denna uppsats, tar upp den muslimska befrielse-

teologin, men sätter den i jämförelse med den kristna befrielseteologin och västerländskt 

politiskt tänkande. Ett exempel här är Ali Shariatis befrielseteologi: västerländska inslag i 

shiitisk revolutionär islam av Christer Hedin och Liberation Theology: A comparative study of 

christian and islamic approaches av Mehmet Ciftci. Ciftcis studie använder jag i syftet att visa 

att det finns befrielseteologiska strömningar utanför den kristna kontexten. Denna studie har 

starkt bidragit till varför jag velat göra en egen undersökning i samma ämne, men med 

skillnaden att jag redogör specifikt för khomeinidoktrinen.12   

Intresset för utopiska föreställningar har kommit från att ha läst boken Apocalypse in Islam  av 

Jean-Pierre Filiu och delar av antologin Imagining the end: visions of apocalypse from the 

ancient Middle East to modern America. Den senare är en samling av studier från olika 

författare som behandlar ämnena eskatologi och apokalyptik. Jag använder dessa böcker för att 

påvisa att det finns en sociokulturell dimension i eskatologiska och apokalyptiska skrifter, och 

att religiösa utopiska föreställningar har använts för politiska ändamål. Dessa böcker kommer 

till användning när jag arbetar med uppsatsen för att kunna förstå hur olika religiösa grupper 

ser på apokalyptik och eskatologi kontra politik.13 

1.3 Metod och avgränsning 

Metoden som används i uppsatsen är hermeneutik. Hermeneutik uppfattas inom teologi som 

regler som tillåter tolkning på, från tolkarens synsätt, bästa sätt.14 

                                                   

11 Dabashi, Hamid, 2008. Islamic liberation theology: resisting the empire, New York, NY: 

Routledge. 
12 Hedin, Christer, 2006. Ali Shariatis befrielseteologi: västerländska inslag i shiitisk revolutionär 

islam, Uppsala: Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet. 

Ciftci, Mehmet, 2015. Liberation theology: A comparative study of christian and islamic approaches, 

New Blackfriars, s. 492 ff. 
13 Amanat, Abbas & Bernhardsson, Magnus (red.), 2002. Imagining the end: visions of apocalypse 

from the ancient Middle East to modern America,London: I. B. Tauris. 

Filiu, Jean-Pierre, 2011. Apocalypse in Islam, Berkeley: University of California Press. 
14 Nationalencyklopedin, hermeneutik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hermeneutik 

(hämtad 2016-08-17) 



  9 (32) 

Uppsatsen utgår från en befrielseteologisk hermeneutik, där jag undersöker om den tolfte 

imamtraditionen kan fungera i en befrielseteologisk kontext. Jag kommer alltså att använda den 

klassiska befrielseteologin som utgångspunkt, där Gustavo Gutiérrez teorier används som en 

ram för arbetet. 

1968 introducerade teologen och dominikanprästen Gustavo Gutiérrez termen befrielseteologi. 

Gutiérrez såg teologi som en kritisk reflektion på praxis. Teologi ska utgå utifrån de fattiga och 

de förtrycktas perspektiv enligt honom. Befrielseteologin ska enligt Gutiérrez visa på det han 

menar är ett faktum, nämligen att synden är tydlig i en struktur som förtrycker folket. Ett styre 

som uppehåller ett totalitärt samhälle, som står för exploatering av människan och delar in 

människor efter samhällsklasser, slaveri, rasism samt annan orättvisa, är ovärdigt. Tron 

erbjuder, enligt Gutiérrez, en gåva till folket. En rätt att kräva sin befrielse. Att evangelium 

speglar detta tema om befrielse. En kontroversiell fråga som ställdes ett flertal gånger till 

Gutiérrez var hur han med evangeliets kärleksbudskap kan hävda rätten till en revolution. 

Gutiérrez argument till detta var att han hävdade att hans revolutionära teorier inte står i konflikt 

med evangeliet på grund av att Jesus ord om att älska sina fiender pekar på att folket just har 

fiender som de måste bekämpa så de kan nå ett rättvist samhälle för folket.15 

Befrielseteologin har tagit form i andra religiösa traditioner. Genom teologin tolkar befrielse-

teologer de heliga texterna utifrån en befrielseteologisk hermeneutik och använder teologin för 

att påvisa, samt kämpa mot, det de anser är orättvist i samhället. Muslimer kan till exempel 

använda Koranen för att propagera för en befrielse av de förtryckta.16  Detta gör att metoden 

kan ses som godtycklig. De som använder det befrielseteologiska perspektivet letar specifikt 

efter strukturer som passar dem och blir blind för det andra strukturerna. Det kan ses i vissa 

ögon som om de sliter ut något ur dess kontext. Detta perspektiv gör det möjligt för mig att nå 

mitt mål med mitt arbete. Jag vill undersöka just hur utövare i religionen i ett befrielseteologiskt 

perspektiv använder frälsningsgestalter som inspiration till en social revolution. Dessa 

befrielseteologiska glasögon ger mig tillgång till att se och undersöka dessa strukturer i religiösa 

berättelser. Hur ämnen i dessa religiösa berättelser kan vara relevanta i hur troende människor 

formar sitt ställningstagande i sin relation till den världsliga makten. Jag kommer alltså med 

Gutiérrez befrielseteologiska teori se på hur khomeinidoktrinen kan passa eller inte passa in i 

                                                   

15 Hoy, s. 5 ff, 14. 
16 Thiselton, s. 255-262. 

Ciftci, s. 492 ff. 



  10 (32) 

ett sådant ramverk. Alltså ska jag undersöka om doktrinen innehåller en tanke såsom i 

Gutiérrez´s syn på teologi; att folket ska använda teologin för att sträva efter att religionen ska 

vara ett redskap för att kritisera maktstrukturer. Om teologin ger plats för att folket ska kunna, 

genom tron, hävda sina rättigheter. Genom denna kritiska inställning till maktstrukturer ska jag 

se hur khomeinidoktrinen håller sig till dessa ramar.17  

I uppsatsen börjar jag med att redogöra för synen på al-Mahdi som en frälsargestalt och beskriva 

den tolfte imamens historia. Efter detta redogör jag över tolkningsmodellerna kvietism, 

pragmatism och revolutionärism som växte fram utifrån traditionen om den tolfte imamen och 

hur dessa ställer sig till samhället och maktstrukturer. Jag beskriver sedan olika samhälls-

modeller, för att kunna ge en kontext till hur de olika tolkningsmodellerna har verkat i olika 

former av maktstrukturer. Sedan undersöker jag khomeinidoktrinen och utifrån denna kommer 

jag föra en diskussion som behandlar mina frågeställningar. 

1.4 Begrepp 

Begreppen som radas upp nedan är begrepp som är återkommande i uppsatsen. Dessa har valts 

ut då de kan behöva förtydligas för att förstå utgångspunkten i uppsatsen.  

Apokalyptik: en litteraturart som tyder vad som kommer hända med världen genom att tolka 

gudomliga uppenbarelser och på så sätt avslöja världens slut.18 

Befrielseteologi: en teologi som utgår från de fattiga och förtrycktas perspektiv, att teologi ska 

användas som ett verktyg för folket att befria sig från orättvisa maktstrukturer.19   

Doktrin: en religiös eller politisk lära (kan vara både och, ett exempel är khomeinidoktrinen)20 

Eskatologi: föreställningen, i olika religioner, om vad som händer efter döden.21 

                                                   

17 Hoy, s. 5 ff, 14. 

  Thiselton, s. 255-262. 
18 Nationalencyklopedin, sökord: apokalyptik. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/apokalyptik (hämtad 2016-08-17)  
19 Nationalencyklopedin, sökord: befrielseteologi. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/befrielseteologi (hämtad 2016-08-12) 

Thiselton, s. 255-262. 
20 Fazlhashemi, 2011, s. 112-128. 

Momen, s. 165 f. 
21 Nationalencyklopedin, sökord: eskatologi. http://www.ne.se (hämtad 2016-08-17)  
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Ghayba: läran om ockultation, läran förkunnar om den tolvte imamens fördoldhet, doktrinen av 

ockultation tillkännager att den tolfte imamen Muhammad ibn Hasan har existerat och med 

Guds hjälp blivit dold för omgivningen för att sedan med Guds tillåtelse komma tillbaka för 

människors beskådan 22 

Hermeneutik: läran om tolkning av texter.23 

Läran om återkomsten: läran om återkomsten har i olika tolfte imam traditioner olika namn, en 

vanlig term är Rája men det syftar egentligen bara på imamer som blivit fördolda, i detta 

sammanhang är det mer korrekt att använda termer som zuhur (närvarande) eller qiyam 

(uppkomsten) för den tolfte imam som denna uppsats behandlar. Läran förkunnar vad som 

kommer att hända i skeendet med den dolde imamens återkomst.24 

Ockultation: den tolftes imamens fördoldhet.25 

Schismen: delningen mellan sunni och shiamuslimer, efter Profet Muhammeds död så rådde 

det en förvirring vem som skulle överta makten och med detta skedde det en splittring.26 

Utopi: idéen om en annan och bättre tillvaro eller en drömbild om det perfekta samhället.27 

  

                                                   

22 Momen, s.165. 
23 Nationalencyklopedin, sökord: hermeneutik. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hermeneutik (hämtad 2016-08-17) 
24 Ibid, s. 166. 
25 Ibid, s.165. 
26 Fazlhashemi, 2014, s. 115 f. 
27 Ambjörnsson, s. 10, 17. 
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2 al-Mahdi 

Efter profet Muhammeds död skedde det en schism. Uppdelningen ledde till det vi i dag kallar 

för sunni-muslimer och shia-muslimer. Sunniterna tog makten och shiiterna utsattes för svåra 

förföljelser. Under åren 633-880 (shiitiska imamernas tid) hårdnade förtrycket. Elva av 

imamerna blev mördade och den tolfte imamen gick under jorden. Den tolfte imamen blev till 

en messiansk gestalt som levt sitt liv i det fördolda, men som ska komma tillbaka och rädda 

världen från ondska. Han fick epitetet al-Mahdi (den rättledde). al-Mahdis återkomst har 

använts av de skriftlärda i politisk retorik, och doktrinen om rajá har använts på ett skiftande 

sätt under olika sociopolitiska förhållanden. Shiamuslimerna målade upp en utopisk bild av det 

samhälle imam Mahdi skulle upprätta. Det utvecklades politiska teorier som pekade på hur 

shiamuslimerna skulle förhålla sig till den värdsliga makten i väntan på Imam Mahdis 

återkomst. Vissa teorier förespråkade en passiv väntan, medan andra teorier propagerade för 

revolutionära och radikala åtgärder för att påskynda al-Mahdis återvändande.28 

Den schismen som blev med profetens död berodde på att de olika gruppernas syn på vem som 

var den rättfärdiga ledaren efter profet Muhammed skildes åt. Den grupp som skulle bli till 

sunni hävdade att den rättfärdiga ledaren skulle vara den äldsta bland profet Muhammeds 

närmaste följeslagare. Den grupp som skulle bli till shia menade att ledaren måste vara släkt 

med profeten, och därmed var Ali ibn Abu Talib, kusin till profeten och make till hans dotter 

Fatima, den rättmätiga ledaren. Inom shiaislam är det ytterst centralt att imamerna ska vara på 

något sätt vara släkt med profeten. Det gäller naturligtvis också al-Mahdi. I en hadith, en 

religiös text, står det beskrivet att al-Mahdi ska vara ättling till profeten och bära hans namn.29   

Efter den elfte imamen Hasan al Askaris död, år 87330, rådde det en förvirring bland shia-

muslimer. Detta ledde till brytningar även inom den shiitiska. Vissa påstod att Askari inte hade 

en son. Därför såg de Askaris bror, Jafar, som en ledare. Andra påstod att han hade en son, men 

att denna son, kallad Muhammad ibn Hasan - imam Mahdi, hade med hjälp av Gud blivit dold 

                                                   

28 Fazlhashemi, 2014, s. 115 f.  

Fazlhashemi, 2016, s. 208 f. 

Arjomand, Amir, Said, 2002. Messianism, mellennialism and revolution in early islamic history, 

Imagining the end: visions of apocalypse from the ancient Middle East to modern America, Amanat, 

Abbas & Bernhardsson, Magnus (red.), London: I. B. Tauris, s. 113. 
29 Fazlhashemi, 2014 s. 115. 

Momen, s. 162, 168. 
30 Det finns olika dödsdatum 25 december 873 eller första januari 874. Ibid. s. 44. 
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för omgivningen vid fyra-fem års ålder. Det var alltså al-Mahdi som skulle komma tillbaka 

strax före domedagen. Vissa menade att det var den elfte imamen, Hasan al Askari, som var al-

Mahdi. Att han inte dog utan blev med Guds hjälp skonad från döden för att sedan återvända. 

Doktrinen av ockultation (Ghayba) däremot tillkännager att den tolfte imamen Muhammad ibn 

Hasan, sonen, har existerat. Han dog inte utan har med Guds hjälp blivit dold för omgivningen 

för att sedan med Guds tillåtelse komma tillbaka för människors beskådan. Imamens återkomst 

ska ske en kort tid före domedagen. Imam Mahdi ska leda de rättfärdiga styrkorna som ska 

strida mot de onda i en slutgiltig strid där de rättfärdiga ska segra över det onda.31 

 Enligt en av sägnerna ska den tolfte imamen blivit född av en slavflicka år 86832. Slavflickan  

Narjis Khatun blev köpt av den tionde imamen som gåva till den elfte imamen. Barnet gömdes 

för att skyddas mot fiender och andra faror som skulle hota hans liv. Detta skulle som sagt ha 

hänt strax efter Imam Mahdis fars död, då han med hjälp av Gud gick in i ockultation. Den 

tolfte imamen ska enligt en berättelse, som handlar om Askaris död, ha uppenbarat sig själv vid 

4-5 års ålder innan ockultationen. Jafar skulle på begravningen hålla en bön när det kommer 

fram en pojke i 4-5 års ålder och ber Jafar att gå undan för att han menade att det är mer passande 

för honom  att leda bön för hans far, än att han farbror skulle göra det. Efter detta påstod Jafar 

att han inte visste vem pojken var och därför har Jafar i flera generationer i denna tradition 

kallats för  lögnaren, (Kadhdhab).33  

Läran om återkomsten har i olika traditioner om al-Mahdi olika namn. En vanlig term är Rajá 

men det syftar egentligen bara på de imamer som dött och blivit fördolda. I detta sammanhang 

är det mer korrekt att använda termer som zuhur (närvarande) eller qiyam (uppkomsten) för 

imamen som inte dog men blev fördold.34 Enligt traditionen så ska världen föras in i olika 

stadier och händelser innan Imam Mahdi återkommer. Före återkomsten ska den röda döden 

och vita döden vara ett faktum. Den röda döden symboliserar svärdet och syftar på våld och 

den vita döden är pesten som ska komma. Flera gestalter ska i dessa tider uppenbara sig. Fiender 

till Imam Mahdi som ska försöka hindra honom på olika sätt. Vid återkomsten kommer då de 

som ses som de goda krafterna också återuppstå. De som stred med profeten Muhammed vid 

Badr, de tidigare elfte imamerna och profeterna ska närvara. När al-Mahdi erövrat makten ska 

                                                   

31 Ibid, s. 45,162,165 f.  
32 Det exakta året är som försåtligt svårt att peka ut och det finns flera versioner på denna berättelse. 

Ibid, s. 161. 
33 Ibid, s. 161 ff. 
34 Ibid, s. 166. 
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han styra med rättvisa och utplåna all orättvisa. Allt stulet ska återges till dess rätta ägare och 

världen kommer att bli en trygg plats. Människor kommer att dömas för sina synder och många 

kommer att se sanningen och vända sig till den rätta tron.35  

Medan imam Mahdi var i det första stadiet av fördoldhet kunde han ändå upprätthålla en 

kommunikation med sina följare. Kommunikationen med den dolda imamen gick bland annat 

till på så sätt att det fanns människor som hade fått i uppdrag att förmedla imamens vilja. Dessa 

kan vi kalla för budbärare. De kom med budskap från imamen muntligt men även skriftligt. I 

traditionen fanns det fyra budbärare. Efter att den sista budbäraren dog, försvann kontakten med 

den dolda imamen. Den sista budbäraren, Abu ´l-Husayn Áli ibn Muhammad as-Samari, gav 

ett meddelande från den fördolda imamen strax innan han dog. Meddelandet handlade om att 

imam Mahdi nu går in i den andra ockultationen och kommer inte ha kontakt med omvärlden 

tills den dagen han kommer att återvända. I meddelandet står det också skrivet att de som påstår 

att de under hans ockultation har sett honom innan de onda har uppenbarat sig ljuger. Trots 

detta finns det många som påstår att imam Mahdi kommer att ge tecken innan hans återkomst. 

Vissa menar att villkoren i världen har ett samband som medföljer möjligheten för Imamens 

återkomst. Vissa moderna shiiter pekar på förutsägelser om vetenskapliga uppfinningar i gamla 

texter, och att dessa uppfinningar  har med återkomsten att göra. En del tar också Koranen till 

hjälp och ser på eskatologiska budskap och sätter dem i en modern kontext. De hävdar då att 

de kan förespå den fördolda imamens återkomst och menar att det är dags att ingripa för att 

påskynda imamens återvändande.36  

  

                                                   

35 Ibid, s. 166 ff. 

Filiu, s.18, 170 f. 
36 Momen, s. 162 ff, 166-171. 
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3 Modeller genom historien 

Genom historien har flera modeller används i tolkningar av läran om den tolfte imamen. Här 

kommer en presentation av några modeller.  

3.1 Tolkningsmodeller: Kvietism, pragmatism och 

revolutionärism 

Föreställningen om imam Mahdis fördoldhet har påverkat det politiska tänkandet på olika sätt. 

Under vissa perioder har olika föreställningar om imam Mahdis ockultation använts för att peka 

på att de troende ska hålla sig borta från den värdsliga makten och inte ha något samröre med 

politiken överhuvudtaget. Kvietister ansåg att politiska frågor var al-Mahdis ansvarsområde 

och att de istället borde ägna sin tid åt utopiska föreställningar om den nya rättvisa samhället 

som imam Mahdi kommer att upprätta en dag.37 

Under andra perioder har samma föreställningar använts för att rättfärdiga ett aktivt ingripande 

i politiken. Detta perspektiv står i rak motsatt till det passiva förhållningssättet, där de 

revolutionära agiterade för en revolutionär ideologi. Denna revolutionära ideologi står för ett 

aktivt motstånd mot orättmätiga makthavare och där de med revolutionära medel ser det som 

att de påskyndar den tolfte imamens återkomst.38 

Det finns också en tredje tolkningsmodell som förespråkar ett pragmatiskt förhållande till 

politiken. Där är förhållningssättet ett mellanting mellan det passiva och det revolutionära. De 

shiamuslimer som förhåller sig till denna modell anser att de kan medverka i samhället och 

politiskt arbeta mot det som de anser är orättvist. Politiken används som medel att leda 

samhället på den, de ser som den, rätta vägen. Ett slags reformpolitiskt tänkande som ser till 

samhällets kontext och situation.39  

I väntan på imamens återkomst så skapades också en åtskillnad mellan religion och politik. De 

shiitiska lärda insåg att den siste imamens återkomst skulle dröja och inte skulle ske så snart 

som många hade trott. De såg då sig tvungna att anpassa sin politiska retorik efter de 

                                                   

37 Fazlhashemi, 2011, s. 23 ff. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 

Fazlhashemi, 2014, s. 115 ff. 
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samhällsförhållanden som rådde. Genom detta växte sig på 1000-talet fram två motsatser. En 

som propagerade för en återhållsamhet (Kvietism). Denna grupp ansåg att de inte behövde 

anpassa sig till politiska förhållanden. De förespråkade en stor avhållsamhet till den värdsliga 

makten och ett avisande av politiken i den mån det går att hålla sig utanför. Det andra synsättet 

(det pragmatiska) hade en mer realpolitisk inställning. Det gick ut på att försöka utforma 

samarbetsformer för makthavare och de skriftlärda. Denna pragmatiska uppfattning har varit 

genom historien det mest dominerande tankesättet i den shiitiska idétraditionen. Det 

revolutionära synsättet har en tidig historia som sträcker sig till början av shiaislams grundande. 

Shiiterna samlades runt ställningstagandet om att makten ska tillhöra någon från profet 

Muhammeds släkt. De shiitiska imamerna betraktade de som satt vid makten som orättmätiga 

härskare. I vissa fall valde de att försöka bekämpa dessa makthavare. När motstånd inte var en 

möjlighet vägrade de att erkänna den maktställning som dessa ledare hade. De vägrade 

acceptera deras ställning och vägrade vara lojala mot dessa ledare. Efter att den tolfte imamen 

gick in i det fördolda ställdes shiamuslimerna inför ett ställningstagande gällande inställning 

till den värdsliga makten. Vissa menade att den enda vägen till ett rättmätigt styre var att 

bekämpa de illegitima härskarna och störta deras regim. De tre förhållningssätten har alltså 

samma utgångspunkter med olika perspektiv. De ställningstaganden de tre perspektiven har 

gemensamt är alltså att de som ses som orättmätiga makthavare inte ska styra. De som 

förespråkar kvietism visar sitt missnöje med att avvisa den värdsliga makten helt. Den 

pragmatiska rörelsen försöker skapa ett samhälle där det går att kompromissa och anpassar sig 

till det politiska systemet och med hjälp av parlamentariska metoder försöker få bort orättvisa 

makthavare. Den revolutionära grenen vill direkt använda en revolutionär metod för att få ett 

rättvist samhälle och då bana vägen för qiyam.40     

3.2  Samhällsmodeller 

Det fanns många idéer och tolkningar på hur ett rättvist samhälle skulle vara. På 1800-talet kom 

det en vändpunkt för shiitisk-politisk idéhistoria. Anledning till vändpunkten var bland annat 

dess möte med Europa och europeisk  idétradition. Det strömmade in olika tankegångar. Detta 

skapade en diskussion bland de shiitiska rättslärde om hur de skulle förhålla sig till 

konstitutionalismen och om begrepp som folkstyre, nation, parlamentarism, medborgliga rättig-

                                                   

40 Ibid, s. 116. 

Fazlhashemi, 2011, s. 36, 42. 
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heter samt nya tolkningar på termen rättvisa. De rättslärdes intresse för att diskutera föreningen 

med shiitisk lära och ett konstitutionellt styre berodde mycket på kungastyret. De ansåg att 

kungastyret var orättvist, korrumperat och förde en bristande fördelningspolitik. När inte 

kungamakten besvarade de rättslärdes kriterier så menade fler och fler att ett konstitutionellt  

styre skulle vara mer fördelaktigt. De rättslärda såg vissa svårigheter med en konstitutionell 

styrelseform, men ansåg att den var den minst skadliga i väntan på den tolfte imamens 

återkomst. Vissa motsatte sig detta och menade att detta styre inte går att kombinera med 

islamsk lag. Andra menade att ett införande av en konstitutionell makt var samma som att införa 

ett islamskt styre. De menade att shiamuslimer på detta sätt kunde bevara shiaislam säkert och 

att ett sådant samhälle skulle innebära en förutsättning för välfärd och trygghet. Vissa var lite 

mer skeptiska men menade att ett  konstitutionellt styre var det näst bästa i jämförelse med det 

rike den fördolde imamen kommer att upprätta och att de nöjde sig med detta så länge.41 

Stödet för konstitutionalismen var stark men svalnade på grund av den utvecklingen som blev 

efter den konstitutionella revolutionen i Persien 1906. Utvecklingen ledde inte till att folket fick 

mer att säga till om. Det konstitutionella samhället verkade mer som en fasad och folket fick 

inte den påverkan på politiken som många människor hade trott. Maktstrukturerna växte sig 

starkare. De sociala, politiska och ekonomiska strukturerna förändrades inte till den grad som 

många hade föreställt sig. Stödet till konstitutionalismen svalnade och ett missnöje mot 

europeiska idéer och europeiskt maktinnehav i islamska länder växte sig starkare. Den 

konstitutionella revolutionens öde ledde till en ny politisk utveckling i shia-dominerande 

områden, där det rådde strider mellan nya makthavare och de rättslärde om de rättslärdes roll i 

shiaislam. De rättslärde petades bort från att kunna legitimera makthavare med sin 

välsignelse.42  

Under mellankrigstiden i Iran ställdes de rättslärda inför ett vägval. Statsmakten gjorde hårda 

angrepp på de rättslärda och shiaislam. Alternativen var att ta strid mot makten eller att återta 

den kvietistiska hållningen, och därmed hålla sig till avhållsamhet och distansering från 

statsmakten, med undantag att de skulle verka lite mer pragmatiskt för att kunna ingripa när det 

ansågs vara mest behövligt. Många bedrev en kamp mot diktatorn Reza Shah (1878 – 1944). 

Diktator Shah i sin tur lät mörda sina motståndare, även om de bara utgick från parlamentariska 
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metoder. Majoriteten av de rättslärda höll sig till avhållsamhet från politiken och på så sätt lät 

Shah bli att utsätta dem för hårt förtryck. 1941 invaderade de allierade Iran och avsatte 

diktatorn. De allierade tillät politiska rättigheter men i en begränsad version. Politiska partier 

kunde återigen verka i samhället och politiska fångar befriades. Politiska och religiösa 

sammankomster blev lagliga igen. Böcker och tidningar fick publiceras ocensurerade. Det 

öppna politiska klimatet ledde till att olika grupper började planera för vilken riktning landet 

skulle ta efter diktatorns fall, och politiska kamper började ta form. Det skapades en gruppering 

som hade en kommunistisk ideologi, med ett starkt förhållande till sovjetunionen. En annan 

grupp som var verksam strävade efter det reformistiska med nationalistiska undertoner. Sedan 

fanns det de som ville tillbaka till en auktoritär statsmakt. De rättslärda försökte också öka sin 

makt och kämpade för frågor som gynnade deras intressen.43 

Den officiella linjen var fortfarande att de rättslärde skulle hålla sig borta från politiken. Någon 

som stod till motsatts till detta var den rättslärde Rohollah Khomeini (1902-1989). Han var 

mycket kritisk mot moderniseringsprojektet och menade, i en bok han gav ut 1944, att diktatorn 

Reza Shah var en engelsk lakej. Khomeini hävdade att diktatorns hårda angrepp mot de 

rättslärda var organiserat av engelsmännen för att stärka Europas makt i shiitiska riken. 

Khomeini angrep idén om ett konstitutionellt styre. Han ansåg att det bara vara ett sätt för 

européerna att kolonisera shiiternas rike. Han förkastade idéen om att att Iran skulle anamma 

europeiska reformer, då den tanken bygger på den falska uppfattningen, enligt honom, att den 

europeiska civilisationen skulle vara överlägsen den islamiska civilisationen. Khomeini menar 

att Europas materiella framsteg inte kan ses som en andlig rikedom och är då inget att sträva 

efter. Enligt Khomeini är den islamska civilisationen en motpol till den europeiska. Europas 

materiella framsteg har bara använts för att döda människor med stridsvagnar och bomber. Han 

ifrågasätter att vissa människor kallar Europa för humanismens högborg, när de enligt honom 

inte respekterar människovärdet. Han menar att det i Europa råder en moralisk dekadens. 

Khomeini menar att den bästa samhällsmodellen är ett styre som inte låter sig manipuleras, utan 

förlitar sig på en styrelseform som bygger på de gudomliga lagarna. Han pekar på att de 

mänskliga lagarna är bristfälliga, och att Guds lagar inte kan brista. Därför måste det perfekta 

samhället byggas utifrån en högre distans som ser till människors bästa, och det är Gud som vet 
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vad som är bäst för människorna. Statsmakten ska alltså enligt Khomeini vara grundad i islams 

heliga lagar.44  

3.3 Khomeinidoktrinen  

Khomeini presenterar i sin bok från 1940-talet en samhällsmodell som är inspirerad från 

Safavidernas era. Modellen från Safavidernas era var ett parallellt maktsystem där de rättslärda 

ägnade sig åt sina jurisdiktionsområden som bland annat innebar välsignade av de värdsliga 

ledarna samt legitimerade deras positioner. Khomeini ville att de rättslärda skulle få en tydligare 

roll i lagen. Det visade sig senare att han skulle bryta mot denna syn och ändrade sig från detta 

parallella synsätt, till att de rättslärda skulle ha hela makten. Kungamakten skulle förenklas till 

att bli till en myndighet som bland annat får uppgifter som går ut på att försvara det shiitiska 

rikets självständighet och vara ansvarig för dess inre säkerhet samt att försvara shiaislam. 

Khomeini ville tillskriva de rättslärda mer makt, och då begränsa de världsliga ledarnas 

befogenheter. De rättslärde skulle öka sitt ansvarsområde och övervaka de militära styrkorna. 

Khomeini pekade på att militären och ordningsmakten skulle vara under de rättslärdas 

inflytande på grund av att de är i störst behov av vägledning. 1961 avled den dåvarande stor-

ayatollan Brouijerdi och Khomeini tog hans plats. Khomeini introducerade då sin doktrin som 

alltså inte handlade om en passiv väntan på den tolfte imamen. Den handlade om en radikal 

förändring, där de rättslärde skulle ta över den politiska makten och på så sätt förbereda för 

imam Mahdis återkomst. Khomeini gjorde ingen skillnad mellan stat och religion. Han 

kritiserade de rättslärdes avhållsamhet till politiken och menade att deras tystnad var ett 

godkännande av förtrycket mot shiaislam. Khomeini pekade på shiaislams kärnfråga i shiitisk-

politisk idétradition, nämligen den som behandlar den världsliga maktens legitimitet. Han 

ifrågasatte hur shiamuslimer kunde erkänna kungens ställning under den tolfte imamens 

frånvaro. Det var inte svårt för Khomeini att ge argument för att staten var fientlig mot 

shiaislam. Staten förde vid tiden en politik som inte ansågs, av många shiamuslimer, värna om 

de rättslärda och shiaislam. Det förstärkte de rättslärdas uppfattning att staten var islamfientlig. 

1960-1970 antog statsmakten olika beslut som de rättslärda ansåg stå i kontrast med de religiösa 

lagarna. Ur detta utvecklades en opposition som kämpade mot den västerländska 

konstitutionalismen och att samhället tagit till sig att ha väst som förebild när det gällde 

politiska system. 1971 utvecklar Khomeini sin samhällsteori. Han hade kommit till insikt att 
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det inte gick att ha ett parallell samhälle, såsom safaviderna hade haft. Han ansåg nu att de 

rättslärda måste ta över makten. Han menade att de världsliga ledarna hade svikit sitt ansvar 

och att de hade blivit lurade av kolonialmakterna som intalat muslimerna att islam saknade en 

plan för hur ett samhälle skulle fungera. Enligt Khomeini var dock inte bara islam en etisk och 

moralisk lära, utan den skulle även ses som en religion med en komplett plan för hur ett 

samhälle skulle vara uppbyggt. Planen behandlade en samhällsform som berörde ekonomiska, 

kulturella och sociala frågor. Det innefattade även återinförandet av det samhälle som rådde vid 

islams början, där det inte fanns en skillnad mellan stat och religion. Den stat som Khomeini 

förespråkade var en stat som var ett redskap för att förverkliga Guds plan. Ett viktigt element i 

detta styre var att makten skulle vara hos de rättslärda och att de skulle fungera som den dolde 

imamens ställföreträdare. De rättslärda hade mest insyn i den gudomliga lagen samt att de var 

en garant för att lagen efterföljs. Han påvisade att det krävs politisk makt för att vara säker på 

att den heliga lagen efterföljs i landet. Den som skulle axla makten skulle vara den högste 

rättrådige av de skriftlärda. Khomeini la upp tre förslag som det iranska folket skulle se till när 

de skulle välja en ledare. Det första var att makten skulle vara hos en rättvis rättslärd. Det andra 

var att makten skulle vara hos en person som hade en religiös utbildning. Det tredje var att det 

skulle vara någon som får makten på grund av förtroende. Med dessa förslag landade han i att 

den högste av de rättslärde skulle leda statsmakten. Detta på grund av att bara en sådan person 

kunde skydda islam, och folket, från det han ansåg vara ett hot mot islam. Khomeini ville skapa 

ett samhälle likt det på profet Muhammeds tid, där samhället genomsyrades av sharialagen. I 

kombination med detta skulle det läggas till en världslig makthavare som hade en god insyn i 

den islamska lagen. Han ifrågasatte tanken på att vänta på den tolfte imamen innan 

shiamuslimerna kan upprätta en islamsk stat. Han argumenterade med att om Guds lagar bara 

gällde när Profeten levde så innebär det att muslimer därmed lever i kaos i väntan på den tolfte 

imamens återkomst. Han menade att ett islamskt styre var nödvändigt för att få bort orättvisor 

och skapa ett rättvist samhälle där statsmakten försvarar islam och dess principer. Khomeini 

menade att det inte var så stor skillnad på den här tiden och profetens tid. Behovet av ett rättvist 

politiskt ledarskap är lika i alla tider.45 

Trots Khomeinis hårda kritik mot västerländska system, så manade han ändå till republik. Det 

var för att det stod i kontrast med kungamakten. Hans teori om de rättslärdes styre blir då i 

                                                   

45 Ibid, s. 171-176, 195 ff. 

Fazlhashemi, 2014, s.123. 
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praktiken en republikanism förenat med Guds lagar. Detta har setts som motsägelsefullt på 

grund av om ledaren är vald av Gud behöver så behöver inte folket välja en ledare. Khomeini 

menade dock att om folket fick vara med i processen så skulle de känna en samhörighet med 

statsmakten, och känslan av samhörighet medför en garanti för ett tryggt samhälle. I hans 

idealstat har makten folkets stöd och lagen är stiftad av Gud. Problematiken med att införa 

republik för de rättslärdes styre var att en sådan konstitutionell styrelseform bygger på 

majoritetsbeslut. I detta fanns en risk i att de rättslärde skulle backa i sina positioner på grund 

av att deras frågor kunde bli bortröstade. Svaret på detta problem skulle vara att den högste 

rättslärda skulle kunna lägga sitt veto i vilka frågor som helst, även om de blivit behandlade av 

parlamentariska metoder. Med detta skulle det skapas institutioner med ledamöter som då 

skulle vara utsedd av den högste ledaren. Det skulle bland annat grundas ett råd som ser till att 

lagarna går hand i hand med sharialagarna. Lagar som inte blivit godkända skulle då skickas 

till en institution som skulle rätta till dessa så de gick att förena med den gudomliga lagen. 

Rådet skulle också fungera som en valkommission  som godkände kandidater i parlamentet 

samt presidentkandidater. Endast med institutionens godkännande kunde kandidaterna ställa 

upp i valen.46 

I 1970-talets politiska debatt fick Khomeinis doktrin en ledande ställning. Hans idé om ett 

teokratiskt styre fick mer och mer stöd. Efter revolutionen 1979 var den nya styrelseformen 

grundad i hans idéer. Khomeini kunde nyttja sin ställning och hans popularitet medförde att 

hans politiska förslag blev framröstade.47 Khomeinis politiska uppfattning om de rättslärdas 

styre utgår från fyra principer; att grunda en stat utifrån islamska grunder, att den islamska 

statens främsta uppgift är att förbereda för den dolde imamens återkomst, att strida mot 

orättvisor och bekämpa förtryck samt att en islamsk stat ska styras av de rättslärda. Khomeini 

målade upp en utopisk bild av de rättslärdes styre och hävdade att ett sådant styre aldrig kan bli 

totalitärt då en av de viktigaste grunderna i samhällsmodellen är att ledaren ska vara en rättvis 

ledare och att denna ledares religiösa kunskaper ska förhindra ett envälde och totalitära 

metoder. En styrelseform som är grundad i rättvisa är alltid ofelbar och om det uppkommer 

någonting som strider mot islam så finns det mekanismer i islam som förhindrar att detta ska 

spridas. De som är skyldiga bestraffas och styrelseformen värnar alltid om allmänhetens bästa. 

Den idylliska bilden av ett idealsamhälle var hämtad från profet Muhammeds era och den 

                                                   

46 Fazlhashemi, 2011, s. 200-205. 
47 Ibid, s. 207, 218 f. 



  22 (32) 

shiitiska-politiska idétraditionen. Syftet var att upprätta en muslimsk stat som skulle vara en 

motsats till kolonialism, tyrannskap och främlingsvälde. Med denna styrelseform kunde folket 

hålla borta orättvisa ledare och på så sätt få ett styre som skulle öka rättvisan i landet. Detta 

samhälle skulle råda under Guds lag och effekten av detta skulle alltså bli ett samhälle utan 

några totalitära element.48 

1979 förvandlades doktrinen från att stå i opposition till att vara en statsbärande ideologi. Det 

som blev motsägelsefullt till Khomeinis utopiska föreställningar om det perfekta samhället, 

som var fritt från totalitära metoder, var att de totalitära metoderna kom att bli viktiga för hans 

maktfaktor. De utopiska utsagorna besannades inte. Staten inskränkte på medborgarnas 

privatliv, den enskilde individens val av livsstil och medborgarnas rätt att välja sin ledare.49   

Khomeinis politiska inställning radikaliserades alltså mer och mer från att han skrev sin bok på 

1940-talet till att han tog en maktposition 1979. Från att vilja att de rättslärda skulle få mer 

inflytande, till att de skulle ta hela makten, och då att den högste av de rättslärde skulle vara 

den rättmätiga ledaren. Att föra över doktrinen till praktik ska visa sig vara svårt och många 

anhängare möttes av förvåning när det inte fanns någon välplanerad övergång till det nya 

samhället. Det rådde en ovisshet runt hur Khomeini skulle applicera doktrinens visioner till 

verkligheten. Det rådde många meningsskiljaktigheter mellan de rättslärda. En av de främsta 

frågorna handlade om den högste rättslärdes maktbefogenheter. Detta resulterade senare i att 

den högste rättslärde fick en stark politisk makt. Som sagt så upphöjde Khomeini de högsta 

rättslärda som den dolde imamens ställföreträdare och med detta förespråkades att de skulle ha 

obegränsade maktbefogenheter.50  

Khomeinidoktrinen fick kritik från många håll för att inte hålla sitt löfte om att inte upprätta ett 

totalitärt samhälle. En av de mest kända kritikerna till doktrinen var ayatollan Hussein-Ali 

Montazeri, som var tänkt som att bli Khomeinis efterträdare, men som avsattes på grund av att 

hans kritiska uttalanden. Montazeri kritiserade de totalitära inslagen. Han hävdade att under 

den tolfte imamens ockultation skulle styrets legitimitet hämtas från folket. Folket skulle ha en 

god insyn i maktförandet och ledaren måste rätta sig efter allmänhetens vilja och följa landets 

grundlag. Detta stod i kontrast till Khomeinis doktrin, som mer och mer förändrades till att 

                                                   

48 Fazlhashemi, 2014, s. 129 ff. 

Fazlhashemi, 2016, s. 209, 221. 
49 Fazlhashemi, 2014, s. 131, 137 f. 
50 Fazlhashemi, 2011, s. 171-179, 240-247. 
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handla om att styret inte hade med folkets rätt att välja en ledare, utan att folket skulle inte välja 

ledare. Det var något som Gud skulle göra. Samhällssystemet skulle enligt Khomeini utgå från 

legitimiteten från Gud inte från folket. Det fanns enligt honom en linje som skulle följas, 

nämligen att Gud har delegerat makten till profet Muhammed, efter honom delegerades 

uppdraget till imamerna. Vidare, under den dolde imamens frånvaro, skulle de rättslärda ha 

detta ansvar. Som argument mot Khomeinis uppfattning användes bland annat koranverser som 

handlade om att folket skulle ha rätt att välja sina ledare och att de skulle ha ett allmängiltigt 

kontrakt med de valda ledarna och att det är Gud som gett folket rätten att bestämma över sitt 

eget öde.51 

  

                                                   

51 Ibid, s. 131,137 f. 
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4 Analys 

Jag har i delen om tolkningsmodeller tagit upp de olika ställningstagandena som uppstått utifrån 

doktrinen om den tolfte imamen. De olika modellerna tar sig an doktrinen i olika perspektiv. 

Men vilka modeller kan jag sätta i ett befrielseteologiskt sammanhang? Den pragmatiska 

modellen är den som anpassar sig till samhällskontexten och kan om det behövs verka för en 

befrielse eller politiska reform som är till folkets fördel. Den revolutionära däremot är mer av 

en natur som inte kompromissar med rådande styret i några omständigheter. Den är 

samhällsstörtande och kan då också sättas i ett befrielseteologiskt sammanhang. Det är 

resultatet som kan bli problematiskt. Vilka får egentligen makten efter striden och vad behöver 

den lyckade revolutionen följa för metoder för att överleva för att folket åter igen inte ska bli 

förtryckta. Jag anser att den kvietistiska modellen inte går att sätta i en befrielseteologisk 

kontext. Detta på grund av att den inte är praktisk för förändring. Enligt Gutiérrez är teologi en 

reaktion på praxis och har en funktion som utgår i att vara aktiv i politiken. Där menar jag att 

kvietismen faller då den inte går att placera den i en befrielseteologisk kontext. Det går inte att 

applicera ett befrielseteologiskt tänkande i denna form av ställningstagande. Förvisso kan den 

kvietistiska ståndpunkten användas i vägran av statsmaktens order, i exempelvis oviljan att 

medverka i krig. Kvietismen har en maximal effekt som utgår i att individen överhuvudtaget 

inte ska ingripa i den värdsliga makten och då innebär detta även att inte aktivt kämpa för en 

samhällsförändring. Jag anser med detta att kvietismen kan räknas bort från att kunna fungera 

som en befrielseteologisk kraft. Dock anser jag att de tre ställningstagandena har en rimlig 

relation till den al-Mahdi-doktrinen jag har presenterat i denna uppsats. Den kvietistiska vill 

vänta på al-Mahdi och hans råd och omdöme. De andra två vill följa al-Mahdis exempel och 

symboliska värde för att upprätta, ett i deras ögon, ett värdigt samhälle. Jag menar att de tre 

tolkningsmodellerna följer historien om den tolfte imamen och har argument som följer 

händelserna i historien. Från detta skapas, anser jag, sakliga argument till de valda 

ställningstagandena. Detta då tolkningsmodellerna tar ett tydligt ställningstagande i linje med 

berättelsen, och även i linje med den tolfte imamen som en befriargestalt. Tolkningsmodellerna 

bearbetar frågan om hur de troende ska tolka imamens frånvaro och återvändande. Det handlar 

i stort om hur shiamuslimer ska tolka relationen till al-Mahdi. Som sagt, de frågor som 

individerna måste i detta fall ta ställning till är; ska folket vänta på al-Mahdi och finna 

inspiration i tålamodet och tilltron i att den dolde imamen ska komma tillbaka. Eller ska 

historien tolkas i ett maktperspektiv och ta inspiration från idén om det rättfärdiga samhället 
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och därmed aktivt arbeta för att det perfekta samhället ska bli verklighet och därigenom få 

resultatet att imamens återkomst kommer tidigare. Den befrielseteologi som Gutiérrez före-

språkar använder evangeliet som en teori på praxis. Det befrielseteologiska perspektivet 

använder Jesus som en befriargestalt som inspirerar till en samhällsreform. Den pragmatiska 

inställningen har varit dominerande i shiitisk idétradition och har varit en röst i samhälls-

debatten. Dess följare försöker få roller i samhället där shiamuslimer kan påverka politiken åt 

rätt håll. Den pragmatiska tolkningsmodellen går, enligt mig, att få in i den befrielseteologiska 

teorin om praxis. De som följer modellen försöker påverka samhället åt rätt håll med hjälp av 

teologi. Detta ställningstagande kan förstås utifrån ett historiskt perspektiv. Shiiterna har en 

historia av förtryck. De har varit kuvade av makten och med detta går det enligt mig att 

argumentera för att det ses som självklart att det shiitiska folket ska påverka den politiska 

kontexten när de med tydliga samhällsroller kan kompromissa och arbeta för shiiternas 

rättigheter.  

Det revolutionära ställningstagandet har också en tidig historia. Den har bland annat tagit 

inspiration från schismen mellan sunni och shia. Att detta revolutionära ställningstagande har 

vuxit fram har jag också en förståelse för på grund av ett historiskt perspektiv. Schismen kan 

ses som en bidragande faktor till ett ställningstagande, och framför allt förtrycket av det 

shiitiska folket som blev en konsekvens av schismen. Ur hopplösheten kan en se att vissa inte 

ser en annan möjlighet än att ta makten, istället för att kompromissa med den rådande makten. 

Förvisso kan en pragmatisk gren komma till en liknande slutsats, men där ser folk till den 

rådande politiska kontexten och är redo att kämpa mer på en parlamentarisk nivå. Den politiska 

miljön anpassar sig till det som råder, medan den revolutionära har en hårdare utgångspunkt 

och håller en mer helgjuten inställning till det revolutionära tänket.  

Det kvietistiska har en liten likhet med det revolutionära tänket. De känner sig svikna av 

samhället och därför ställer sig utanför det. Det revolutionära ställer sig utanför samhället 

genom att inte erkänna den rådande statsmakten. Den kvietistiska ställer sig utanför samhället 

genom att inte erkänna det värdsliga styret. De väntar på den dolde imamen och att han är den 

som ska komma med viktiga beslut rörande styret av samhället. Nu blir detta lite 

generaliserande med tanke på att i det revolutionära ställningstagandet säkert finns flera plan 

där individer är revolutionära av olika anledningar. Detta vill jag poängtera och jag vill belysa 

att denna uppsats endast tar upp de klassiska tolkningsmodellerna som dominerat historien. Den 

kvietistiska modellen har en större sammanhållning än den revolutionära då tolkningsmodellen 

inte erkänner en världslig makt alls, utan istället ägnar sig åt utopiska föreställningar i relation 
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till den tolfte imamens återkomst. De båda tolkningsmodellerna, anser jag, kommer från ett 

upplevt utanförskap. Där folk slutar kompromissa med omvärlden då de känner sig svikna utav 

den. I uppsatsdelen ”Samhällsmodeller” har vi sett olika försök till att upprätta en västerländsk 

styrelseform som inte fick den verkan på den politiska makten såsom den på pappret skulle ha 

haft. Detta har då lett till en besvikelse. Så kom Khomeini med en doktrin som lovade självstyre 

och som stod utanför de västerländska styrelseformernas misslyckanden. 

Om jag nu sätter analysen om tolkningsmodellerna och samhällsmodellerna i anslutning till 

khomeinidoktrinen så anser jag att Ayatollan hade spår i sin doktrin som är färgade av 

modellerna. Han har använt sig av dessa, samt lägger fram vissa element som kan ha lockat 

vissa människor från olika strömningar till att se en fördel med hans lära. Han erbjuder ett styre 

som de rättslärda ska ha en tydlig roll i. Detta kan ha tilltalat kvietister eftersom religionen får 

en större plats i samhället medan den värdsliga makten försvagas. Han erbjuder ett motstånd 

som ska kämpa mot imperialistiska krafter som säkert tilltalade de revolutionära strömningarna. 

Han erbjuder ett styre där makten ska komma närmare befolkningen och folket ska få välja sina 

egna ledare. Detta kan då ha tilltalat pragmatiska grenar, alltså både kvietister och de 

revolutionära. Framför allt något som tilltalade människor från de olika tolkningsmodellerna 

måste ha varit att han erbjöd ett rike som skulle vara en förvaltare av samhället tills al-Mahdi 

kom tillbaka. Detta var i början av hans doktrin.  

Vi vet nu att många av dessa erbjudanden med tiden skulle förändras och makten skulle stramas 

åt till en totalitär stat som styrdes med hjärnhand av Khomeini. Med ett historiskt perspektiv 

kan det hävdas att samhällsutvecklingen drev landet till att välja en radikal inriktning. I 

historiens gång har det, som sagt, skett försök till reformer av olika slag och utgången i 

praktiken har inte blivit som förväntad. Iran tog inspiration från västerländska modeller som i 

mångas ögon kändes främmande. När dessa västerländska modeller inte fungerade i praktiken 

så höjdes missnöjet. När en politisk doktrin växer fram som lovar en samhällsmodell, byggd 

utifrån shiitisk kontext, kan jag förstå att detta var en lockande tanke. Nu föll många av dessa 

löften, och folket fick inte denna gång heller ha en nära relation till makten. Utopin höll inte i 

praktiken. Khomeinidoktrinen, i skenet av befrielseteologisk tolkning, blir intressant på grund 

av alla faser och ändringar som utförs av honom med åren som går. Först en revolutionär 

inställning med argument som handlar om folkets befrielse, rätt fördelade resurser och folkets 

rätt att välja ledare, till att komma till insikten att det inte ska handla om människan utan om 

Gud och de lagar som tolkades i Khomeinis samhälle. 
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Till en början kunde jag med lätthet, absolut inte helt oproblematisk, pricka in hans tankegångar 

i en befrielseteologisk ram. Vi har tanken om att folket ska befrias och detta med en teologisk 

tolkning hämtad från heliga texter. Vi har en tanke om att kämpa mot ett orättvist samhälle och 

kräva en jämnare fördelning av resurserna. Teologin blir till en praxis. En praxis för folket att 

använda sig av. 

Jag har tidigare i uppsatsen tagit upp Khomeinis argument för det rättslärdas styre. Han påstår 

att hans samhälle inte kan bli totalitärt på grund av att en av de viktigaste grunderna i samhälls-

modellen är att ledaren ska vara en rättvis ledare och att denna ledares religiösa kunskaper 

skulle på automatik förhindra ett envälde och totalitära metoder. En styrelseform som är 

grundad i rättvisa är immun mot orättvisor. Orättvisor kan förekomma, men islams mekanismer 

ska då rätta till alla fel och det då med Khomeinis byråkrati. De rättslärda kommer att stöta och 

blöta ämnet tills de kommit fram till en lösning som är bäst för alla. Denna styrelseform skulle 

då vara baserad på Guds lag och effekten av detta skulle vara ett samhälle utan totalitära 

element. Som vi vet av historien så kommer det att bli tvärtom. De byråkratiska elementen, som 

skulle hålla ordning och skapa rättvisa, stramades åt. 

Hur ska en förhålla sig till befrielseteologi och khomeinidoktrinen? Det är en svår nöt att knäcka 

menar jag. Enligt mitt analyserande kan det i den tidiga versionen av khomeinidoktrinen finnas 

spår av befrielseteologiska mönster. Doktrinen på pappret ser ut som en befrielseteologisk 

ideologi. I verkligheten är det inte så enkelt. Jag skulle hävda att det är många element som 

uppfattas som totalitära även i den tidiga versionen av khomeinidoktrinen. Det finns ingen 

direkt plats för oliktänkande i hans utopi och han förkastar västvärldens maktstrukturer. Han 

menar ändå att det som är bra med islam är att islam redan innehåller det som är bra med en 

demokratisk och rättvis stat. Sedan ändrar han sin lära till att bara den högste rättslärde kan veta 

vad Gud vill och hur ett samhälle ska skötas. Förvisso så har Khomeini en utopisk föreställning 

av samhället och att invånarna ska leva i ett land som inte lämnar plats åt missnöje. Då heller 

inte någon form av oliktänkande på grund av att människor just lever i en perfekt utopi. 

Resultatet blev dock något annat. Hans doktrin hade inte en konkret plan hur han skulle 

applicera den på samhället och de totalitära metoderna blev ett sätt att hålla samman riket och 

hans maktposition.  

Det finns för många trådar att binda ihop för att få en enhetlig frihetstänk av doktrinen och det 

med tanke på att den förändras titt som tätt och med korta mellanrum. Jag skulle i det stora hela 

säga att det är omöjligt att, utan några problem, rama in läran i ett  befrielseteologiskt 
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tankemönster. Det finns komponenter som är liknande ett befrielseteologiskt tankemönster, 

genom tanken på att ta makten och ge det till folket. Det finns däremot inte i praktiken och då 

förvinner den befrielseteologiska tanken på att teologin ska vara en praxis. Det finns ett 

revolutionärt tänkande. Att människor ska använda teologin för en politisk kamp. Men när 

doktrinen sedan ändras så kan den inte användas som en befrielseteologi. Detta eftersom det 

går från att folket ska bestämma till att det är Gud som bestämmer. Vad Gud vill kan då bara 

de rättslärda veta. Då tas makten från folket och inte ges till folket, som tanken var från början. 

Då uteblir den befrielseteologiska definitionen på vad teologisk praxis bör innebära.  

Khomeinis ändringar i doktrinen stod inte utan kritik. Montazeri, som länge stödde Khomeinis 

politik, kritiserade hans metoder och ansåg att under den dolde imamens ockultation ska styrets 

legitimitet hämtas från folket. Denna ståndpunkt argumenterades av många utifrån koranverser 

som handlade om att Gud gett folket rätten att bestämma över sitt eget öde och då skulle ha rätt 

att välja sina ledare. Khomeini argumenterade mot detta och menade att Gud har delegerat 

makten till profet Muhammed och efter honom gavs uppdraget till imamerna och under den 

dolde imamens frånvaro ska de rättslärda ha all makt. Legitimiteten kunde inte ges av 

människorna utan endast av Gud och att de rättslärdas styre har givits från Gud och då kunde 

inte makten ifrågasättas. Gutiérrez´s syn på teologi anser jag kan tolkas såsom att tron erbjuder 

människan rätten till att utrycka sitt missnöje över makten och med den synen blir det blir svårt 

att hävda att temat i khomeinidoktrinen skulle ha något med temat befrielse att göra.  

4.1 Slutsats 

De tre tolkningsmodellerna, som är pragmatism, kvietism och revolutionärism, har vuxit fram  

utifrån den historiska utvecklingen. Jag har i min analys reflekterat över stycket tolknings-

modeller och kommit fram till ett svar som baseras sig på den shiitiska idéhistoria som formats 

av olika historiska händelser. Jag menar att de tre tolkningsmodellerna har grundats på religiösa 

och historiska grunder. De har vuxit fram i ett texttolkande av al-Mahdi doktrinen och förtrycket 

av det shiitiska folket. Den revolutionära tolkningsmodellen har enligt mig vuxit fram i en 

besvikelse av det värdsliga styret. Likaså med kvietismen. De två modellerna har kommit fram 

till olika ställningstagande gällande avståndstagandet till den rådande makten. De revolutionära 

vill störta den, medan kvietisterna vill ta avstånd från den helt och vänta på den dolde imamens 

återkomst. Även den pragmatiska modellen anser jag har vuxit fram ur faktumet att shiiterna 

har blivit förtryckta. En kan argumentera för detta ur ett historiskt perspektiv, då förtrycket 

leder till viljan att påverka. Genom kompromisser kan det shiitiska folket få en dräglig vardag. 
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Jag har kommit fram till att det inte går att applicera ett befrielseteologiskt perspektiv på 

khomeinidoktrinen, trots att det finns vissa liknade tankesätt rent ideologiskt. Det går däremot 

inte helt och hållet att sätta doktrinen i ett sådant ramverk. Det beror bland annat på att doktrinen 

är föränderlig. Den ändrar sin ideologiska grund ett antal gånger. Från att fokusera sig på att 

kämpa mot ett orättvist styre som inte ser folket, till att gradvis centrera makten till en ledare 

som i princip kommer att bestämma om allt. Även när doktrinen har en märkbar påverkan på 

samhället så förändras den på grund av att det inte fanns några konkreta lösningar på hur 

Khomeini skulle applicera läran på samhället. Det som gör att doktrinen faller ur ramen, är att 

praxis i detta fall endast kan utföras av en elit. Folket är, utifrån Khomeinis politiska ändringar, 

inte medräknande och deras bestämmanderätt försvinner med argument om att bara en elit kan 

tolka de heliga skrifterna och styra landet. Befrielseteologin passar inte så bra in på detta när 

teologin, enligt Gutiérrez, ska fungera som en kritisk reflektion. Ett styre som upprätthåller ett 

totalitärt samhälle, som står för exploatering av människan och delar upp människor, ska folket 

kämpa emot. Folket har genom tron fått en gåva som erbjuder dem rätten att kräva sin befrielse. 

En helig text speglar ett tema om befrielse och inte om att kuva sig under makten. Därför, på 

grund av den ideologiska föränderligheten, kan inte doktrinen ramas in i ett befrielseteologiskt 

perspektiv. Detta är självklart min tolkning utifrån Gutiérrez teori. Med min analys har jag 

kommit fram till att grunden är att befrielseteologin ska, som sagt, fungera som ett kritiskt 

maktredskap för folket. I sken av att khomeinidoktrinen skulle vara en befrielseteologi så säger 

den emot sig själv då den innehåller totalitära metoder.   

4.2 Sammanfattning 

I denna uppsats behandlas shiitisk idéhistoria, då framförallt de tolkningsmodeller som uppstått 

utifrån läran om den tolfte imamen, och hur dessa har påverkat politiken. Khomeinidoktrinen 

har använts som ett exempel och uppgiften har varit att sätta doktrinen i ett befrielseteologiskt 

perspektiv. Definitionen på befrielseteologi som använts kommer från den kände befrielse-

teologen Gustavo Gutiérrez. Uppsatsen är en presentation av den tolfte imamtraditionen och 

behandlar då, som sagt, en politisk doktrin som uppstod ur den läran. Den har vidare behandlat 

hur Khomeini argumenterade för hans doktrin och hur han hävdade att detta skulle leda till 

folkets frihet och det perfekta samhället. Utifrån att religion används som medel visas ett 

exempel på vad som kan hända när en revolution lyckas, och när revolutionen förvandlas från 

idéer till praktik. 
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4.3 Fortsatt forskning 

I min inledning tog jag upp Ronny Ambjörnssons bok Fantasin till makten!. Ett av hans 

exempel på vad en utopist är, är en person som har en klar bild av det perfekta samhället. Men 

när dessa idéer går från pappret till praktiken så förvandlas utopin oftast till att bli ett totalitärt 

system. Det beror, enligt honom, på att förändringar i en utopisk syn ses alltid som något dåligt 

och då behövs det mekanismer som förhindrar dessa förändringar. Denna beskrivning menar 

jag passar bra på Khomeini och hans doktrin. När han märker att samhället går emot honom så 

skärper han makten med totalitära medel för att vara säker på att hans maktposition inte kan 

ifrågasättas. Hans handlande argumenteras utifrån att han är tvungen att strama åt makten för 

att skapa Guds lag och att denna ska följas för att det perfekta samhället ska bli ett faktum. Som 

jag redan var inne på i inledningen så anser jag att det är av stor vikt att undersöka utopiska 

idéer och vikten att lära sig av historien samt att med kritiska ögon reflektera över att det som 

kan låta bra på pappret kanske inte gör sig så bra i verkligheten. Jag menar att det är viktigt med 

forskning som analyserar olika ställningstaganden och redogör för dess historia. Det är också 

av vikt att undersöka olika ståndpunkter i en världsreligion och dess olika grenar. Detta för att 

visa på religionens komplexitet, att det finns många olika ståndpunkter och att man inte kan 

bunta ihop en hel religion och applicera en åsikt på alla dess följare. Jag menar att denna typ av 

forskning, där man undersöker doktriner och dess historia och utveckling, alltid är aktuell. Det 

är viktigt att redogöra för ideologier och dess historia för att kunna fundera på vad har haft för 

effekt på samhället eller vad kommer den att få för effekt om den appliceras på samhället. 

Denna forskning kan tillämpas på många religioner samt sekulära ideologier.  
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