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Inledning 
Under modern tid så har politiska handlingar utförts i religionens namn, där muslimer har 

hänvisat till att handlingen är berättigat utifrån deras tolkning av Koranens budskap. Jag har 

därför valt att undersöka vad tre nutida islamiska teologer i sina centrala verk anser om 

folkmaktens gränser.  

Koranens ställning som evig och Guds förmedlade ord är liknande frågan i kristendomen om 

Jesus som Guds son. Koranens ställning är alltså en central dogm för islams lära och går 

därför inte att ifrågasätta eller transformera.1 Forskare såsom Abdullahi Ahmed An Na’im har 

enligt Rudbeck i nutid betonat begreppet liberal islam. Där idjtihad, alltså rätten till 

omtolkning av läran står i centrum.2 An Na’im betonar enligt Rudbeck att teorin om den 

islamiska staten inte ska vara ett mål utan att det är muslimers plikt att verka för en sekulär 

stat där muslimer fritt kan utöva sin religion. An Na’im betonar att trots det statliga 

styrelseskicket är sekulärt så behöver samhället inte vara det.3 Denna omtolkning av läran är 

enligt Rudbeck nödvändig för att minska gettoiseringen och segregeringen, samt att muslimer 

slutar se sig själva som utanför samhället och visar på en egen vilja till integration betonar 

Rudbeck.4  

Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur tre nutida centrala verk av inflytelserika 

muslimska teoretiker ser på folkmaktens gränser i islam. Genom att jämföra dessa verk så vill 

jag synliggöra, vad som förenar och skiljer deras perspektiv på folkmaktens gränser, enligt 

deras tolkning av islams teologi. De två valda sunnitiska teologerna är de som hänvisar i 

första hand till Koranen för att stödja sin teologiska uppfattning. Den shiitiska teologen 

hänvisar också till Koranen men åberopar främst människans gudomliga natur och uppdrag i 

skapelsen för sin teologiska uppfattning. Jag avser att ställa de tre teologernas uppfattningar i 

relation till de åberopade surorna i Koranen. Detta för att belysa om de åberopade surorna har 

samma budskap som teologernas uppfattningar av dem.  

Uppsatsen emfas kommer vara att undersöka var folkets fria val tar slut, och var religionen 

kräver att få styra dessa val.  

                                                           
1 Rudbeck 2013: 40. 42. 
2 Rudbeck 2013: 40f. 
3 Rudbeck 2013: 48f, Hedin 2005: 186f. 
4 Rudbeck 2013: 70f. 
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Frågeställningar 
1. Vart går gränsen mellan människans fria val och islam enligt dessa teoretiker? 

2. Hur motiveras dessa gränser och hur upprätthålls dem enligt dessa teoretiker? 

3. Vilka auktoriteter används för att befästa vad som inte kan diskuteras? 

Metod och avgränsning 
Denna undersökning är en analys av texter. Analysens syfte är att nå en djupare analys och 

förståelse av de valda primärkällorna, med utgångspunkt i mina frågeställningar. Jag har 

börjat med att undersöka i detalj vad som egentligen står i de texter som ligger till grund för 

arbetet om folkmaktens gränser. Jag har även mer specifikt lagt fokus på vad som är skrivet 

om var människans fria val tar slut och islam som religion tar vid. Vad är skrivet, hur 

motiveras detta och vilka auktoriteter används för att befästa vad som inte kan diskuteras? 

Genom en närläsning av dessa böcker så vill jag klarlägga författarens åsikter. Jag analyserar 

valda citat ur texterna och diskuterar vad som är den enskilda teoretikerns tolkning av läran. 

Vidare analyserar jag också varför teoretikerna använder specifika auktoriteter för att 

tabulägga vissa ämnen, och om deras urval har påverkas av deras relation till sunni- eller shia-

inriktningar. Jag har till min egna teoretiska förståelse och historiska bakgrund studerat 

sekundära källor som behandlar detta ämne. Denna bakgrund kan placera in dessa tre 

teoretiker och deras budskap i ett historiskt sammanhang. Jag har i denna bakgrund lagt fokus 

på tiden från 1900-tal till 1980-talet, men även inkluderat betydelsefulla teoretiker från islams 

tidiga historia. Detta för att belysa det tidiga islamiska samhällets syn på folkmakten.  Det är 

av vikt att känna till den historiska bakgrunden, för att kunna ta till sig informationen i min 

undersökning och diskussion. Jag har också studerat moderna islamforskares syn på mina 

valda teoretiker och deras åsikter om folkmaktens gränser.  

Det förekommer en del Korancitat i författarnas texter. Därför har jag även jämfört dessa 

citat, för att se hur de stämmer överens med texten i Koranen. De Koranversioner jag har 

använt mig av är K.V. Zetterstéens version från 1917, Knut Bernströms Koranens budskap 

från 1998 och Arthur J. Arberrys The Koran Interpreted från 1964.  

För detta examensarbete, har jag valt att avgränsa mig genom att ge en historisk bakgrund 

gällande folkmakten och endast undersöka ett verk per islamisk teoretiker. De islamiska 

teoretikerna Qutb, Shariati och Mawdudi har givit ut flera verk där de behandlar många 
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aspekter. Genom att avgränsa mig till de valda primärkällorna, vill jag fördjupa analysen och 

förståelsen för teoretikerns syn på folkmaktens gränser, och frågan om var folkets fria val tar 

slut enligt dessa teoretikers tolkning av islams teologi.  

Uppläggning 
Jag börjar denna uppsats med den historiska bakgrunden av arbetet. Jag ger också kort 

bakgrund om mitt material och dess författare och deras budskap i materialavsnittet. Jag går 

sedan in på den undersökande delen och där också en analys av mina resultat under arbetets 

gång. Jag har avslutat uppsatsen med en sammanfattning för mina upptäckter om hur 

folkmaktens gränser synliggörs i dessa teoretikers teologiska uppfattning, hur dessa motiveras 

och upprätthålls, vilka auktoriteter som åberopas för att befästa det som inte kan diskuteras 

och varför dessa mönster är unika för dessa Shia och Sunni teoretiker. 

Material 
Jag kommer undersöka Sayyid Qutbs Milestones, Mawlana Mawdudis Human Rights in Islam 

samt Ali Shariatis On the Sociology of Islam som urkunder för att få fram mina resultat om 

islam och folkmaktens gränser. Jag har valt detta specifika ämne eftersom att mycket har hänt 

i modern tid som på indirekt eller direkt sätt har anspelats tillhöra islam som religiös 

grundsyn, som tyvärr har lyckats färga den allmänna uppfattningen om islam och muslimer 

som någonting fientligt. Det är viktigt att i mitt framtida uppdrag som lärare upplysa mina 

elever om vad islam har för kärnvärderingar och vad som är idéer av enskilda aktörer, som har 

gjort en egen omtolkning utav islams lära i modern tid.  

Carl Rudbeck har i sin bok Islam och liberalismen diskuterat relationen emellan islam, dess 

bekännare muslimer och den sekulära liberala staten. Rudbeck argumenterar att den stigande 

läskunnigheten för muslimer och avsaknaden av ett centralt dogmatiskt styrorgan för islam, 

har betytt att nästan vem som helst kan bli alim och tolka Koranen och Sunna.5 Det moderna 

samhällets kommunikations medel såsom sociala medier och internet gör det möjligt för 

karismatiska självlärda ulama att bedriva en global istället för en lokalt baserad teologi.6 

Denna utveckling har haft som effekt att dessa självlärda ulama kan få större auktoritet än 

universitets utbildade muftis, vilket leder till flera olika islamismer och religiöst kaos.7  

                                                           
5 Rudbeck 2013: 16f. 
6 Rudbeck 2013: 17. 
7 Rudbeck 2013: 17f, Gardell 2006: 218f. 
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Milesstones 
Sayyid Qutb skrev Milestones under sin fångenskap för sitt deltagande i mordförsöket på 

Abdel Nasser 1954, denna primärkälla släpptes 1964 och då först efter stora redigeringar av 

Nasser regimen. Qutb föddes 1906 i provinsen Asuyat som ligger i övre Egypten, där Qutbs 

fader hade en ledande position. När Qutb var tio år gammal hade han hela Koranen 

memorerad. År 1929 flyttande Qutb och började studera till lärare vid Kairo universitet.8 Det 

var under denna studietid som Qutb blev påverkad av västliga ideologier såsom socialism, 

liberalism och marxism. Efter att ha arbetat som lärare i teologi reste Qutb år 1949 till USA 

och Europa för vidareutbildning.9 Denna resa påverkade Qutb starkt och Qutb började se det 

västerländska samhället som korrupt, orättvist, omoraliskt samt rasistiskt.10 Kärnan av Qutbs 

budskap i Milestones är att världen befinner sig i ett mörker av okunskap ”djahiliyya”, detta 

mörker kännetecknas enligt Qutb utav den växande egoismen och stagnationen i världen.11 

Kapitalismen är enligt Qutb ett system som går emot den mänskliga naturen, och Koranens 

lära om att vara frikostiga och att dela med sig av Guds skapelse.12 Qutb betonar att endast en 

återgång till islam och Koranen kan rena samhället och den djahiliyya som utförs i islams 

namn.13 Denna tanke om djahiliyya i islams namn summeras väl i:  

This Jahililyyah is based on rebellion against God’s sovereignty on earth. It transfers to man one 

of the greatest attributes of God, namely sovereignty, and makes some men lords over others.14 

Qutbs betonar en återgång till att islam. Där religionen ska genomsyra samhällets alla skikt 

samt en vilja till att bruka våld för att skapa det islamistiska samhället och bekämpa 

djahiliyya. Denna kamp emot de sekulära och nationalistiska sfärerna är kärnan i Qutbs 

budskap och även det som orsakade hans fångenskap 1954 och även orsakade hans avrättning 

1966.15       

Human Rights in Islam 
Mawlana Mawdudi skrev Human Rights in Islam 1976. I boken argumenterar Mawdudi för 

att mänskliga rättigheter alltid har varit en del av islam och går att spåra i Koranen, samt i 

profetens Sunna. Mawdudi hävdar att den västerländska traditionen att attribuera allt gott till 

                                                           
8 Qutb 2005: 1. 
9 Qutb 2005: 1. 
10 Qutb 2005: 1. 
11 Qutb 2005: 1ff. 
12 Qutb 2005: 1. 
13 Qutb 2005: 2. 
14 Qutb 2005: 3. 
15 Qutb 2005: 4f, Abu-Rabi 1996: 147.  
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västliga idéer är västlig orientalism och vill i boken bevisa att budskapet av mänskliga 

rättigheter och islam är ett. Mawdudi levde 1903-1979 och engagerade sig tidigt i det 

antikoloniala motståndet i Indien.16 Mawdudi betonade en intellektuell avkoloniseringsteori 

och ville ersätta denna med en självständig islamisk intellektuell tradition, de institutionerna 

och strukturerna som västmakterna hade skapat skulle behållas, men skulle islamiseras och 

därmed bli självständiga.17  

Precis som Qutb anser Mawdudi att islam är mer än en religion. Det är en samhällsordning 

som ska genomsyra livets alla aspekter. Islam är enligt Mawdudi en naturordning vilket gör 

alla till muslimer. Människan skiljer sig ifrån djuren med att människan har fått fri vilja, kan 

se skillnad på gott och ont och förstå att islam är det universella och eviga.18 Det som 

korrumperar människan är makt och världsliga makthavare som betonar att människan ska 

underordna sig denne gör sig skyldig till uppror emot Gud, den naturliga eviga ordningen och 

shirk.19  

Mawdudis mest kända teori kallas ”teodemokrati” i en sådan stat så utgår all makt ifrån att 

människan är guds ställföreträdare och ska endast ha en Gud.20 Detta bidrar till att makten på 

jorden tillhör alla de troende i umman. Denna teodemokrati ska ledas av en emir som är ett 

moraliskt föredöme och är vald genom demokratiska val, där endast muslimer får rösta.21 

Denna emir kan avsättas om denne agerar felaktigt. Till sin hjälp har emiren ett parlament 

som också utses genom val, dock så betonar Mawdudi att det är emiren som alltid har det sista 

ordet.22 Människan har enligt Mawdudi rättigheten att kräva en islamisk stat att leva i men 

dock inte rättigheten att motsätta sig ett gudsfruktande islamiskt styrelseskick. I den islamiska 

staten har alla rätt till privatliv, personlig frihet och rätt att få husrum och trygghet garanterade 

enligt Mawdudi.23 Mawdudis betoning av en självständig stat för muslimer, fri från icke 

islamiska influenser, väckte stor debatt och bidrog till att staten Pakistan bildades 1947 som 

en stat för Indiens muslimer. I linje med Qutb hävdade Mawdudi en återgång till islam för att 

skapa en ny självständig identitet med basis i Koranen och Sunna utan västliga influenser. Det 

                                                           
16 Gardell:42f. 
17 Gardell:44. 
18 Gardell:46. 
19 Gardell: 46. 
20 Gardell:51. 
21 Gardell:51. 
22 Gardell:51. 
23 Gardell:52. 
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som skiljer sig emellam Qutb och Mawdudi är att ledningen i Mawdudis islamiska stat kan 

bytas ut om de agerar fel medan Qutbs stat är betydligt mer odemokratisk och oböjlig.  

On the Sociology of Islam 
On the Sociology of Islam är en samling av föreläsningar som Ali Shariati gav på Marshad 

universitet och blev samlat i detta tryckta verk 1979, två år efter Shariatis död 1977. Ali 

Shariati föddes 1933 i Mazinan som ligger i nordöstra Iran och växte upp i en djupt religiös 

shiitisk familj.24 Shariati visade tidigt intresse för akademiska studier och var öppen för 

västerländska idéer som han kombinerade med sin starka religiösa övertygelse. I sin ungdom 

studerade Shariati flitigt istället för att umgås med sina vänner.  Tidigt bildade Shariati sin 

uppfattning om att det människovärdiga livet består utav tre grundaspekter 

Gudsgemenskapen, jämlikheten och friheten.25  

 Shariati började 1950 att studera till lärare och efter examen var han medlem i Rörelsen för 

troende socialister. Shariati ansåg att islam garanterade sanning i kunskapen om livet men 

också gav människan ritningarna och förutsättningarna för det utopiska samhället, men stark 

betoning att islam ger stöd åt de fattiga och svaga i samhället och alltså är en socialt 

engagerad religion som vill skapa ekonomisk fördelning, jämlikhet och frihet i samhället.26 

Muhammed Mossadeqs socialliberalism och nationalisering av Irans olja under det tidiga 50-

talet färgade Shariati och när Mossadeq störtades så sågs detta som ett verk av ondskans 

treenighet i from utan Förenta staterna, Shahen och landets imamer.27 Mossadeqs martyrskap 

gjorde så att Shariati ville verka för samma politik och ideal i form utav liberal nationalism i 

förening med islam som religion.28 Shariati flyttade 1958 till Paris för att studera och 

intresserade sig där för västerländsk sociologi. Detta leder till att Shariati började se den 

politiska handlingen som viktigare än ställningen i den religiösa hierarkin. Shariati tog med 

sig denna lära hem till Iran med hopp om att kunna bekämpa Shahens ekonomiska orättvisa i 

Iran.29 Det som står ut från denna källa och budskap är att Shariati betonade att det är folket 

som själva kan skapa förändring och skapa det ideala klasslösa islamiska samhället.30 Detta 

sågs med stor skepsis ifrån Shahens regim, och Shariati blev stämplad som en förespråkare för 

                                                           
24 Hedin 2006: 13.  
25 Hedin 2006: 20f 
26 Hedin 2006: 21. 
27 Hedin 2006: 22f. 
28 Hedin 2006: 23. 
29 Hedin 2006: 26. 
30 Hedin 2006: 38f. 
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revolution med sin teori om Kain, shirk och Abel-samhället, där folket ”al nas” genom islam 

och tawhid kan verka som en kraft för social förändring för att skapa det ideala samhället.31      

Forskningsläget 
Det har skrivits en hel del om islam i modern tid och då med inriktning på den växande 

islamismen i världen. Jag har för denna uppsats, valt ut tio sekundärkällor som är relativt 

nyutgiven forskning som är av relevans för denna uppsats. 

Wesam Ilia har i sin D-uppsats från Örebro Universitet 2010, undersökt vilka likheter och 

skillnader som existerar emellan islam och demokrati. Ilias undersökning berör modern islam 

under 1900-talet hur och de politiska formerna islam har tagit form och utvecklats samt hur 

dessa är kompatibla med demokrati. Svagheten i Ilias uppsats är dock att Ilia förlitar sig stark 

på fakta ifrån sina sekundära källor för sina resultat. Istället för att gå till primära källor för att 

undersöka vad dessa moderna islamiska teoretiker faktiskt säger om islam och demokrati. Det 

är här min uppsats kommer försöka fylla denna vetenskapliga lucka och undersöka vad dessa 

islamiska teoretikers, valda primärkällor har för syn på islam och folkmaktens gränser. 

Carl Rudbecks bok Islam och liberalismen, behandlar islam i nutid och vad för idéer nutida 

muslimska teoretiker argumenterar är nödvändiga för att anpassa islams polemik att passa in i 

det moderna västerländska samhället och dess styrelseskick. Källan är nyligen utgiven och ger 

mig en god förståelse av de aktuella teorierna relevant för islamforskningen. 

Christer Hedins Islams historia, tro och traditioner genom tiderna, ger en gedigen bakgrund 

om islams historia från profetens tid fram till modern tid. Denna källa ger mig en god 

förförståelse av islams historia och vad som senare utvecklas till vad som kan kallas politisk 

Islam. 

Christer Hedins Islam i samhället: muslimsk politik i retorik och praktik, tar vid där Hedins 

bok islams historia slutar och fokuserar på hur moderna islamiska teoretiker ser på många 

olika faktorer som uppstod under 1900-talet. Källan är speciellt relevant då den även 

behandlar hur dessa islamiska teoretiker ser på demokrati och mänskliga rättigheter, som är 

båda aspekter av min frågeställning. 

Christer Hedins Ali Shariatis befrielseteologi, behandlar den teologi som Shariati utvecklade 

som går under namnet shiitisk socialism. Källan behandlar också Irans moderna historia från 

                                                           
31 Hedin 2006: 40-43. 
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störtandet av Mossadeq försök till islamisk socialism 1953, men också hur Shariati har 

formulerat västerländsk sociologi med islams budskap för att skapa sin socialism där det är 

folket som struktur som kan bekämpa de sociala orättvisorna och skapa den ideella islamiska 

samhället. 

Christer Hedins Alla är födda muslimer, behandlar framväxten av den muslimska 

apologetiken under modern tid. Denna apologetik ser islam som naturens och människans 

naturliga religion. Hedin diskuterar vilka argument som förts av dessa apologeter under 

modern tid och hur dessa argument har verkat för att forma en ny självständig islamisk 

identitet. 

Mattias Gardells Bin Laden i våra hjärtan, behandlar Islams politisering under 1900-talet och 

behovet av itdjihad för att skapa ett rättvisare samhälle genom Islam. Gardell diskuterar hur 

denna islamiska stat skulle kunna verka för ett rättvisare samhälle i vår moderna snabbt 

globaliserade och kapitalistiska värld. Gardell tar också upp två av mina valda teoretiker till 

fördjupad analys. 

Ibrahim Abu-Rabis Contemporary Arab Thought, behandlar hur man ser på att leva ett 

traditionellt liv i modern tid enligt Sharia, mänskliga rättigheter, samhällets skyldigheter och 

globalisering. Det Abu-Rabi tar upp som är av relevans för min uppsats är hur många av dessa 

hopp av modernisering blev krossade efter 1967 förlust emot Israel, och hur denna förlust 

bidrog till en stagnation för den islamiska moderniseringen gällande de ovan nämnda 

faktorerna i en modern globaliserad värld. 

Ibrahim Abu-Rabi diskuterar i Intellectual Origins of Islamic Resurgence flera islamiska 

teoretikers perspektiv om hur islam kan moderniseras och anpassas till vår moderna värld, och 

mer specifikt om islam och samhällets förhållande till varandra.  Denna källa ger denna 

uppsats en mer analyserande aspekt, eftersom den behandlar religionens och samhällets 

förhållande till varandra och vart gränserna går emellan dem. Vilket är en av mina 

frågeställningar. 

 Robert D Lee diskuterar i Overcoming tradition and modernity kampen för det islamiska 

samhälle som fanns innan den europeiska kolonialismen. Kolonialismen har enligt Lee 

försenat modernitetens intåg i arabvärlden och färgad modernitet som någonting 

kolonialistiskt. Lee diskuterar också hur man kan omforma islam för att kunna anpassas till 

modernismen, samt genom det kunna utveckla en ny självständig islamisk identitet.   
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Tariq Ramadan diskuterar i Att vara europeisk muslim de utmaningar som muslimer möter i 

Europa. Ramadan diskuterar hur muslimer kan fortsätta praktisera sin tro i det Europeiska 

samhället, vara goda medborgare i ett sekulärt samhälle och behålla sin identitet som 

muslimer genom att dela kärnvärderingarna av allmosan, fastan och vallfärden i samhället. 

Centrala begrepp 

Tawhid  
Detta begrepp betyder att erkänna eller proklamera Guds enhet.32 Muslimer åberopar tawhid 

eftersom Gud är enhetlig så tillhör allting i skapelsen Gud. 33 Detta resonemang innebär för 

muslimer att livet och samhället inte kan delas upp i olika skikt med egna ledare. Politik och 

religion blir alltså ett eftersom allting tillhör Gud i det världsliga livet.34 Tawhid har olika 

mening för Shariati, Qutb och Mawdudi. Tawhid betyder för Shariati kampen för 

Abelsamhället och kontakten med människans gudomliga dubbelnatur. Tawhid betyder för 

Qutb att se Gud som det högsta och Koranens som Guds förmedlade ord till människan. Detta 

skapar en enande faktor i kampen emot djahiliyya, alltså okunskapen om Gud och kampen 

emot världsliga shirk härskare enligt Qutb. Tawhid betyder för Mawdudi att se skapelse som 

en enhet och ett utryck för Guds vilja, eftersom vi alla föds muslimer så har vi ett ansvar för 

skapelsen, samhället och emot Gud som det högsta goda. Tawhid för dessa teoretiker har 

därför en enande funktion i religionen för hela samhället.  

Modernism  
Detta begrepp är en rörelse som växte fram under 1800-talet som en förnyelserörelse vars mål 

för förnyare såsom Abduh var att rädda islam.35 Modernismen betonade att taqlid, alltså 

gamla lagtolkningar gjorda under det abbasidiska kalifatet inte längre var relevanta. 

Modernisterna hävdade rätten till idjtihad, alltså rätten till att tolka om Koranen och Sunna för 

att anpassa och omtolka dessa för att möta en ny tid i det moderna samhället.36 

Islamism 
Detta begrepp betyder den politiska kampen för social rättvisa i samhället grundat på islams 

lära. Islamismen kännetecknas utav att samhället ska styras efter Koranen och Sunna och att 
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religionen ska ligga till grund för alla beslut i samhället.37 Islamismen har verkat som en 

självständighetsrörelse efter de muslimska koloniernas självständighet för att hitta tillbaka till 

en ny självständig muslimsk identitet.38 

Shirk 
Detta begrepp är den teologiska termen som betyder att ge Gud en jämlike.39 Detta betyder att 

den som gör skillnad på religionen och samhällets styrelseskick är skyldig till shirk. Detta kan 

ske genom att hylla en världslig ledare istället för att ge Gud hela makten, då man genom 

detta ger människan en världslig härskare istället för Gud som den högsta. Shirk betyder för 

Shariati att välja Kainsamhället med egoism och människans dubbelnatur som lera. 

Betydelsen av shirk för Qutb är att ge en människa eller en världslig auktoritet makt över 

människan eller religionen, då Gud har förmedlat Koranen genom profeten Muhammeds och 

profetens Sunna är den enda vägledning och härskare som människan behöver. Shirk betyder 

för Mawdudi att inte erkänna Gud som det högsta, lyda världsliga härskare framför Gud och 

att förbise de plikter människan föds med som muslim. 

Historisk bakgrund 

Koranen eller fatwor? 
Inom islam finns inget prästerskap som förmedlar kontakten mellan Gud och människan.40 

Muslimer anser att religiösa kultexperter som har en medlande funktion mellan Gud och 

människan och som har en djupare insikt och auktoritet går emot läran.41 Eftersom människan 

är Guds ställföreträdare så kan människan direkt vända sig till Gud utan någon förmedlare. 

Det är allas rättighet inom islam att kunna ta del av läran och själva avgöra till vilken grad de 

vill tillämpa den i livet.42 Dock så har det sedan de rättledda kalifernas tid växt fram grupper 

av religiösa experter som har som mål att hjälpa människan att tolka vad som är Guds vilja i 

styret av samhället och människans privatliv.43 Dessa religiösa experter kombinerar teologisk 

och juridisk utbildning och försöker undersöka vad som är rätt eller orätt baserad på Koranen 

och Muhammeds Sunna.44  
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Trots att det inte finns en religiös hierarki inom islam, så har dessa religiösa experter fått olika 

anseende, dessa experter betecknas ofta som ”ulama” i pluralis och ”alim” i singularis. Dessa 

två begrepp betyder lärda.45 Universitet och andra institutioner i arabvärlden anställer ibland 

ulama som har särskilt högt anseende som experter på trosläran och gör att dessa kan uttala 

sig i religiösa frågor som skapar debatt, om hur man ska leva med islam i samhället. Dessa 

experter på läran går under namnet ”mufti” och har rätten att göra läroutlåtanden i form av 

fatwor, för att lösa socio-religiösa frågor i samhället. Denna expertis och rätt till 

läroutlåtanden på läran gör dessa muftiers till islams teologer.46 Trots att det inte finns något 

centralt styrorgan inom islam som anses viktigare än andra så anses fatwor av muftier från Al-

Azhars univeritetet i Egypten bära särskilt anseende, eftersom det är islams äldsta universitet 

och är grundat 970evt.47  

Den andra gruppen inom ulama som är inriktad på de juridiska aspekterna av läran går under 

titeln ”faqih”. En faqih är en alim som har juridiskt inriktning och är knuten till en 

shariadomstol. Dessa domstolar behandlar frågor som berör den religiösa lagen som främst 

berör frågor om kultbruket, äktenskap, skilsmässa, arv samt brott som betonas vara förbjudna 

i Koranen.48 De Koranförbjudna brott som också förs i shariadomstol rör främst 

alkoholkonsumtion, äktenskapsbrott samt falska uppgifter.49 Ekonomiska frågor av annan en 

familjenatur behandlas inte av shariadomstolarna och därför så finns det alltid ett sekulärt 

rättsväsen vid sidan av det religiösa i muslimska länder.50 Tolkningstraditionerna om hur man 

ska leva med islam har gått i flera olika riktningar. Tillföljd av att dessa ulama har tolkat läran 

olika under islams historia. Detta har lett till skapandet av islams olika lagskolor, som alla har 

ett eget sätt att tolka läran i samhället och i sitt privatliv. 

Det okunniga och dygdiga samhället    
Redan under det Abbasidiska kalifatet (750-1258) uppträdde filosofer som betonade att vi 

som människor har ett ansvar att söka kontakt med det aktiva intellektet för att kunna förstå 

tillvarons former.51 Filosofen Farabi (870-950) som var verksam i Bagdad argumenterade att 

genom denna kontakt med det aktiva intellektet får människan lycka. Det aktiva intellektet är 

ett världsförnuft som uppenbarar livets former och sanningar för människan. Genom kontakt 
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med det aktiva intellektet så kan människan förstå att det andliga är det högre och indirekt 

skapande.52 Enligt Farabi blir detta möjligt genom att söka det aktiva intellektet. Genom 

denna kontakt med det aktiva intellektet, så accepterar man sin roll i skapelsen som muslim 

och strävar efter att leva efter Guds vilja och vara Guds ställföreträdande. Människan har 

enligt Farabi vilja och begär, där det förnuftiga begäret har lycka som mål.53 Människan får 

lycka genom själens frigörelse ifrån de materiella begären för att kunna förenas med den 

högre andliga/ideal världen.54 Lycka är alltså enligt Farabi en gåva ifrån den andliga/ideal 

världen som är osynlig, men lycka ges till den människa som lever efter de andliga mönster 

människan får genom det aktiva intellektet.55 Farabi intresserade sig också för samhällsfrågor 

där han har en teori om den ”okunniga och den dygdiga staden”, som betonar om vad som 

skiljer en muslimsk stad ifrån en icke muslimsk. Där Farabi betonar att det som karaktäriserar 

den dygdiga staden är kunskap eftersom kunskap skapar lycka. Medan den okunniga och onda 

staden har en brist på insikt och kunskap.56 Farabi har sex stycken kriterier som karaktäriserar 

det okunniga samhället: 57 

1. Omedvetenhet. Invånarna har aldrig upplevt lycka, förstår inte vad lycka är och vet 
inte hur man ska komma i kontakt med lycka. 

2. Materialism. Invånarna är nöjda med de materiella aspekterna av livet, kontakt och 
kunskap det aktiva intellektet är inte av intresse. 

3. Njutningslystnad. Invånarna söker bara världsliga/kroppsliga fröjder och sanningar. 

4. Ambition. Endast individuell ära och anseende eftersträvas. Familjens gemenskap är 
inte viktigt. 

5. Despoti. Medborgarna vill ha en diktator, en som styr utan folkligt inflytande. 

6. Demokrati. Man strävar för individuell frihet, men resultatet blir förvirring och 
upplösning av samhällsordningen.  

Dessa kriterier är också aspekter som man kan relatera till det förislamiska Mekka. Det görs 

klart genom dessa kriterier att det är världsliga och materiella ting som skapar det okunniga 

samhället. Individer i denna teori av samhället lever alltså bundna i nuet och materiel 
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kapitalism och bryr därför sig inte om den andliga sfären eller livet efter döden. Det går därför 

att argumentera att i denna form av samhälle är det kapitalet som styr istället för högre andliga 

sanningar eller kunskap. Ledaren av detta samhälle är också en sekulär härskare som inte bryr 

sig om sitt folk. Ledaren ser endast till sin egen ära och kapital för att stärka sin egna 

individualistiska ställning i det okunniga samhället. Ledaren baserar sin auktoritet på sitt 

kapital och sin maktställning istället för på en religiös övertygelse eller gemenskap. Detta 

kännetecknade det förislamiska Mekka, där de styrande skikten endast brydde sig om att öka 

sitt kapital och använde den för arabiska stamreligionen och Kaba som verktyg för att 

legitimisera sin kontroll över karavanernas kapital och därmed Mekkas styre. Den dygdiga 

staden är dock ett andligt föredöme och har tagit till sig sanningen om Gud, det aktiva 

intellektet och kunskapen om ett liv efter döden.58 Ledaren för detta samhälle är upplyst, ärlig 

och kan kallas för filosof, då han har kunskap om den högre världens sanningar.59 Denna 

upplysning och kunskap får ledaren av den dygdiga staden genom sin kontakt med det aktiva 

intellektet. Ledaren blir alltså profet, genom sin kontakt med det aktiva intellektet får ledaren 

kunskap att agera rättfärdigt och kunna välja ut den rättfärdiga vägen för det dygdiga 

samhället.60  

Den goda ledaren i det dygdiga samhället skall besitta ett antal egenskaper. Ledaren ska 

inneha: rättrådighet, sanning, läraktighet, hälsa till kropp och själ, vältalighet, ädel karaktär 

samt måttfulhet och mod. Farabi betonar också till att den goda härskaren av det dygdiga 

samhället ska ha insikt i den muslimska lagen och ser det som givet att det inte finns någon 

motsättning emellan den gudomliga uppenbarelsen i Koranen och ledarens förmedling av det 

aktiva intellektet.61 Genom detta så ska den goda ledaren basera sina beslut på den gudomliga 

uppenbarelsen i Koranen först, och därefter vägledningen från det aktiva intellektet. Detta för 

att kunna säkerhetskälla att beslutet ligger på en religiöst sanktionerad grund och eventuellt 

kunna undvika en polemik som med en situation såsom Muhammed och satansverserna i 

Mekka 614evt, som skapade oroligheter inom den islamiska teologin.  

Utbildningens betydelse i modern tid    
Den moderna arabvärlden har blivit påverkad av flera faktorer i modern tid. Denna påverkan 

börjar med kolonisationen av arabvärlden genom Napoleons landstigning i Egypten 1798 och 
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senare den brittiska ockupationen 1882.62 Den största effekten av denna kolonisering var på 

utbildningsområdets fält, flickskolorna stängdes och avgifterna till pojkskolor ökade, 

utbildning blev alltså endast tillgängligt till samhällets elit. Dessa ökade avgifter för 

utbildning skapade en situation där unga människor blev fast i mindre kvalificerade yrken 

såsom att plocka bomull som såldes till Storbritannien, som senare sålde bomullen vidare med 

god förtjänst.63 Denna brist på utbildning orsakade att Egypten inte kunde utveckla sin egen 

förädlingsindustri utan var helt beroende av Storbritannien.64 Det är med denna grund som de 

tidiga muslimska reformrörelserna och teoretikerna betonade skolgång och undervisning med 

stöd från haditen ”Sök kunskap om du så måste fara till Kina”.65  

Denna hadit har tjänat som en uppmaning till att det är en muslims plikt att skaffa sig 

kunskap, och genom detta kunna bli en bättre förvaltare av Guds skapelse.66 Trots denna 

politisering av utbildningssystemet, kunde muslimer utbilda sig genom madrasa-systemet.67 

En madrasa är en skola ofta knuten till den lokala moskén, som genom donationer kan utbilda 

ungdomar. Utbildningen pågick i några år och förberedde eleverna inför högre studier eller ett 

yrkesliv. Kursplanen täckte in många fält men betoning i en madrasa är alltid islam, Koranen, 

traditionerna och rättskunskapen som grund.68 Genom madrasa-utbildningen  hade man som 

mål att ge kunskap om tawhid-läran, alltså den absoluta monoteismen och guds enhet. Denna 

lära om tawhid hade som mål att också motivera att religionen ska färga studium av andra 

ämnen och synen på samhället och världen.69 Här argumenterar nutida muslimer att det är 

genom fostran om tawhid-läran som man vinner dygden, alltså kunskapen att leva rätt i 

samhället.70 Dessa madrasa-skolor var beroende av donationer från den lokala befolkningen 

och blev på vissa sätt en motreaktion mot ett utbildningssystem som exkluderade istället för 

att inkludera. Utbildningshistorian i Indien ger ett bra historiskt perspektiv på hur muslimer 

har sett på undervisning i modern tid och som har skapat stor polemik. Sir Sayyid Ahmad 

Khan hävdade att undervisning och utbildning är ett villkor för islams utveckling och 

överlevnad i en förändrad värld och grundade 1875 Anglo-Muslim College eller Aligarh 
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universitetet som det också kan kallas.71 Där den akademiska förebilden var Cambridge i 

Storbritannien. Khan ville förena modern västlig utbildning med islams traditioner och där 

verka för att västerländsk litteratur att översättas till de indiska språken.72  

Khan betonade att alla muslimer kunde läsa allmänna ämnen och genom det bli en del av den 

moderna världen. Islam kan utan problem förenas med det moderna, så länge som religionen 

förnyas genom idjtihad, vilket betyder en nytolkning till den moderna tidens krav och 

förhållanden.73 Deobandi-skolorna gav endast undervisning i islamstudier, dessa tog dock 

inspiration från Khans västliga idéer men endast berörande läroplaner och 

kunskapsexaminationer. Den islamiska pedagogiken förändrades från en muntlig till en mer 

skriftligt orienterad skolgång.74 Dessa deobandi-skolor går att jämföra med Egyptens 

madrasa-skolor som också hade en islam-inriktad läroplan. Studenter vid Aligarh universitet 

genomgick dock en västerländsk utbildning och fick en annan syn på samhället och 

samhällsfrågor såsom jämställdhet emellan könen. Detta skapade tveksamhet mot denna typ 

av moderna utbildning och om Khans universitet började ses som en brittisk trojansk häst som 

spred västerländska ideal ibland Indiens muslimer.75 Denna syn på Khans universitet som en 

plats där Koranen inte fick respekten som den gudomliga uppenbarelsen och att lära ut 

västerländska ideal, blev ännu tydligare när Khan adlades av drottning Victoria.76 Khans 

liberalt modernistiska syn på att Koranen var tidsbunden. Tillsammans med Khans kritik av 

dess ordagranna betydelse lydelse, sågs som att ge upp delar av Koranen som att ge efter för 

kolonisatörernas ideal och vilja.77  

Efterlåtenheten av Khan att fritt forma om Koranen sågs av de konservativa modernisterna 

såsom Mawdudi att ge upp islams kärna.78 Reaktionen mot denna form av utbildning kom 

genom Mawlana Mawdudi 1903-1979 som argumenterade att Khan grundade sin skola med 

goda avsikter men att utbildningen korrumperade studenternas syn på islams könsroller och 

livssyn.79 Aligarh universitetet blir här den store motståndaren för islam och Mawdudi 

betonar att man ska studera Koranen men att vi ska leva efter Koranens lära, efter den värld 

som omger oss i nuet istället för att förlita sig på gamla Koran-kommentarer. Idtjihad med 

                                                           
71 Hedin 2010: 347. 
72 Hedin 2010: 347. 
73 Hedin 2010: 347. 
74 Hedin 2010: 347. 
75 Hedin 2010: 348. 
76 Hedin 2005: 21. 
77 Hedin 2005: 21. 
78 Hedin 2005: 20f.  
79 Hedin 2010: 348f. 



20 
 

islam är ett nyckelord för Mawdudi istället för idjtihad med västerländsk modernism för 

Khan.80 Mawdudi argumenterar att det är genom en islamisk utbildning man skapar en ny 

självständig identitet i islam och fanbärare som kan föra ut islams lära i alla delar av världen 

och samhället.81 Dessa presenterade perspektiv ter sig väl i att kolonialismen skapade en 

negativ skugga på utbildningssystemet långt in i modern tid, vilket Mawdudi utrycker på 

följande vis:  

Eftersom britterna inte var intresserade av att hålla vår kultur vid liv införde de ett 

utbildningssystem som försvagade vår religiösa tro. Deras politiska intressen fick dem att 

anbefalla en utbildningspolitik som var skadlig för vår tro. Nu är Pakistan ett fritt land. Att 

bevara den utbildningspolitik som britterna lämnade efter sig innebär i praktiken inget annat än 

självmord.82 

I modern tid har Tariq Ramadan, som är barnbarn till det Muslimska Brödraskapets grundare 

Hassan al-Banna, argumenterat likt Mawdudis linje att utbildning ska syfta till att bidra till 

fromhet och social rättvisa i samhället.83 Ramadan argumenterar för att elever måste få 

kunskap om sin egen identitet eftersom de saknar kunskap om sin egen historia, vilket bidrar 

till en osäker uppfattning om deras kulturella identitet i polemik med en spridd religiös 

analfabetism.84 Skolgång och utbildning har länge vart en stolthet för den muslimska 

identiteten och formade kärnan för islams guldålder under det abbasidiska kalifatet 750-

1258.85  

Det är därför väsentligt att folkbildningen höjs för att bekämpa analfabetismen och därmed 

kunskapen om religionen. Kolonialtiden räknas som en förlorad tid i den muslimska 

utbildningshistorian. Kolonimakterna skapade skolor och utbildningsväsen men de var alltid 

riktade till att utbilda den personal som behövdes för den lokala förvaltningen. Lärare och 

filosofer anställdes ifrån Europa till dessa utbildningsväsen. De enda ur lokalbefolkningen 

som fick utbilda sig genom dessa skolor var de som skulle ha en förmedlande funktion 

emellan de koloniserade och kolonisatörerna.86 Tillföljd av försumningen av folkbildningen i 

kolonierna så minskade den allmänna kunskapen om läran och har skapat ett stort behov av att 
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skapa en ny folkbildning och därmed återupprätta den islamiska identiteten med kunskap om 

läran.87  

Teologiska förnyare i modern tid 
Kalifämbetet som hade varit ett ämbete med politisk och teologisk makt under den 

abbasidiska tiden (750-1258) med rätt att uttala sig i lärofrågor. Blir senare i det Osmanska 

riket endast en symbolisk titel och avskaffas tillslut efter första världskriget 1924 av Kemal 

Atatürk.88 Atatürk reformerade det Osmanska riket och bildade den nya staten Turkiet, där 

Atatürk betonade att det som skulle förena medborgarna var den etniska identiteten, alltså i 

detta fall känslan av att vara turk istället för att vila på en islamisk umma.89 Majoriteten av de 

religiösa inslagen såsom religionsundervisning i skolan, ulamas auktoritet av lagtolkning 

ifrågasattes och de religiösa domstolarna förbjöds. 1926 så ersatte Atatürk de gamla islamiska 

lagarna om äktenskapet efter en västerländsk modell och det nya sekulära skolväsendet 

byggdes ut även på landsbygden för att sprida denna nya nationalistiska ideologi.90 Många 

stater i arabvärlden följde Turkiets exempel men satsade mer på ren nationalism istället för 

sekulärism. Detta sågs också som ett brott mot islams lära om gemensamheten i tron och guds 

enighet (tawhid), eftersom nationalitet spelar ingen roll så länge man är enad i islam.91 Denna 

nationalism där man höjer nationen över Gud, ses som shirk (avgudadyrkan) och som ett 

allvarligt hot mot den islamiska gemenskapen.92 Muhammad Abduh är ett centralt namn som 

har verkat för en förnyelse inom islam. Till stor skillnad från sin läromästare Al Afghanis 

teori om panislamism så samverkade Abduh med Egyptens regimer och lyckades på detta sätt 

sprida sitt budskap på ett framgångsfullt sätt, genom att undvika direkt konfrontation.93 

Abduh studerade filosofi och vetenskap i Kairo och dessa studier ledde till att diskussioner 

om insatser för att förändra samhället.94 Det är här Abduh politiska bana börjar men Abduh 

ville gå långsamt fram för att inte utvecklingen skulle drabbas av konfrontation och följande 

bakslag. Efter sina studier så arbetade Abduh som lärare vid en teologisk högskola men 

tvingas lämna sin tjänst till följd av politiska skäl.95 Abduh får senare ett nytt uppdrag som 

redaktör till en brittisk regim tidning men Abduhs tveksamhet till britterna var fortfarande 
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starkt. Detta motstånd kommer till en korsväg 1882 och Abduh väljer nationalism istället för 

kolonialism och tvingas till landsflykt. Abduh flyr till Beirut och möter senare upp Afghani i 

Paris och grundar där en mycket inflytelserik tidning som blev känd som ”den starkaste 

länken”. Denna tidning spred budskapet om att samla alla muslimer upp till kamp mot den 

västliga kulturen på islams område och mobilisera ett motstånd mot britternas inblandning i 

Egyptens politik och styre.96 Abduh återvänder till Egypten 1882 och blir 1895 medlem av 

Al-Azhar universitetets ledning och några år efteråt stormufti av Egypten.97 Abduh i sin roll 

som stormufti betonade förändringar i rättssystemet och utbildningsväsendet och ge 

teologerna ökad frihet att utrycka sina åsikter i juridiska frågor, med hopp om att förnya 

bruket av den islamiska lagen.98 Muslimernas största problem enligt Abduh var splittringen in 

i olika partier och skolor, vilket hade försvagat kalifatet och orsakade att det inte kunde leda 

utvecklingen framåt.99  

Muslimerna hade enligt Abduh fastnat med att repetera gamla lagtolkningar i form av taqlid, 

vilket betyder trohet mot äldre juristers tolkningar än hellre att söka nya vägar genom 

nytolkning genom idjtihad.100 Abduh argumenterade att genom att återvända till det 

idealsamhälle som skapades i Medina 622evt och samla alla muslimer kring några enhetliga 

principer från Koranen, så kunde alla muslimer sluta sig samman och göra det omöjligt att stå 

emot deras krav på frihet och emancipation.101 Abduh tog sig också an diskussionen om 

orientalismen men den franska utrikesministern Gabriel Hanoteaux. Hanoteaux hävdade att 

västerlandet var det överlägsna eftersom arierna hade utvecklat en sådan högre kultur än 

araberna.102 Abduhs kontraargument till detta var att arierna själva knappast inte hade fört 

någon egen kunskap och kultur till Europa och att hela den moderna vetenskapen byggde på 

den kunskap som muslimerna hade samlat, förstått och överfört till Europa genom 

kontakterna i Spanien och Sicilien under den tidiga medeltiden.103 Abduh jämförde arierna 

med att vara polyteister medan araberna alltid hade varit monoteister och kämpat för hög 

moral och ett rättvist samhälle. Genom denna argumentation så stärkte Abduh det muslimska 

självförtroendet och speciellt islams betoning på förnuftet som lärogrund.104 Denna inställning 
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till samhället och islams roll i det, hade som mål att vara Korantrogen. Denna inriktning som 

Abduh representerade för islam och samhället kom att bli konservativ modernism eller 

”salafiya” som står för fädernas tradition och betonade kampen för politisk frihet, social 

rättvisa och social utjämning. Där de som tydligt ville visa en signal och central etik ställde 

därför krav på kvinnors klädsel, vinförbudet och islamiska banker.105  

Abdhus lärjunge var Rashid Rida och Rida vidareutvecklade salafiyas krav på återgång till 

islams lära och krav på social rättvisa till att bli den radikala islamismen. Ridas influerade 

Hassan al-Banna som är grundaren till det muslimska brödraskapet ,som blev stark röst för 

radikal islamism.106 När det under 1920-talet blir klart att kalif ämbetet inte skulle 

återupprättas. Hävdade Rida teorin om det nationella kalifatet, alltså tanken om att det egna 

landet skulle göras till ett islamiskt område.107 Rida argumenterar att det enda rätta kalifatet är 

det som bestod under de fyra rättledda kaliferna fram till 661, sedan har det vart en stor 

oordning i islams ledarskap.108 Rida pekar här på ulamas skyldighet att tolka lagen, 

traditionen och leva rättfärdigt. Ulama har svikit folket genom att inte agera fanbärare för 

religionen utan att istället följt med strömmen och svikit islam.109 Rida betonade därför 

tanken av att hitta en ny kandidat till kalifämbetet. Vid kalifatets avskaffande 1924 så försöker 

Sheriff Husayn utropa sig själv till Kalif och islams ledare, men till följd av Husayn nära band 

till britterna så lyckades han inte bli erkänd som Kalif.110 Rida hade dock en annan kandidat 

för kalifämbetet och det var imamen Yahya, ledaren för Zaiditerna. Problemet var dock att 

Yahya var shiit och därför så föll denna kandidat på sin religiösa inriktning i islam, med att en 

shiit aldrig kunde bli sunni islams kalif. 111 Detta leder till att Ridas önskan om att skapa ett 

nytt kalifat baserat i mellanöstern fallerar. 

Den islamiska staten 
Lösningen blir enligt Rida att göra det bästa av varje lands situation. Istället för att önska en 

islamisk mönsterstat ledd av en kalif, så ska målet vara att göra alla stater mer islamiska.112 

Rida utvecklar här sin teori om den islamiska staten. Där folket ska ha makt och inflytande på 

dess styre genom shura, alltså ett samråd emellan de styrande och de styrda.113 Folket ska 
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tillfrågas före ett politiskt beslut och kunna protestera om dessa beslut är orättfärdiga. I Ridas 

islamiska stat skall ulama vara folkets talesmän och moraliska föregångare.114 En av den 

islamiska statens främsta värderingar skall vara dess förnyade lagstiftning.  Rida gick i denna 

tanke i sin lärares fotspår Abduh som också ansåg att ulama inte hade arbetat för en 

modernisering av det islamiska lagsystemet.115  

Det fanns därför en allmän uppfattning i muslimska länder att islam inte var förmöget att 

utveckla nya lagar för en ny modern tid, utan valde att istället importera hela konstitution och 

organisationsstrukturer ifrån västerlandet.116 Abduh betonade att muslimer måste arbeta med 

juridikens alla möjligheter för att kunna finna lösningar, där strävan efter istilah alltså 

samhällets allmänna bästa var ulamas främsta plikt.117 Ulama kunde få stöd för dessa 

nyskapelser i form av talfiq, som innebär att man kombinerar alla islams lagskolor för att lösa 

samhällets problem. Genom att låna de bästa aspekterna ifrån de olika lagskolorna så kan 

ulama utveckla juridiken och anpassa denna till samhällets nya förhållanden.118 

Lagstiftningen i den islamiska staten skall enligt Rida vara präglad av idjtihad, då det är 

genom förnyelse som den islamiska lagen kan moderniseras och överleva. Makten ligger i 

Ridas islamiska stat hos folket men några utvalda får folkets uppdrag att formulera dessa 

lagar, där det i vissa frågor är nödvändigt att ta hänsyn till religionens krav och det är här en 

begränsning av friheten förekommer.119 Ulama är enligt Rida de bästa representanterna för 

folket genom dess gedigna utbildning och kan genom sin utbildning ifrågasätta ledaren för 

staten om dennes beslut är istilah.120 Därmed så går det att konkritisera Ridas teori om den 

islamiska staten med att folket ska genom shura delta i beslut, lagstiftaren skall agera för 

istilah och kombinera islams lagskolor med idjtihad användas i förnyelsens tjänst för detta 

ändamål.121 Samhällets världsliga frågor ska överlåtas åt borgare medan alla de andra besluten 

skall avgöras av Korankunniga ledare, valda av folket och inspekterade av ulama. Ledarens 

beslut ska endast följas om denna handlar rättfärdigt och staten skall ha en världslig makt för 
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att föra ut dessa beslut. Rida betonar också att den som lämnar islam ska straffas för att 

motverka ett nedbrytande inflytande.122  

Det var denna övertygelse om att islam är den mest effektiva vägen till ett rättfärdigt och 

rättvist samhälle som låg till grund till det Muslimska Brödraskapet och den radikala 

islamismen befästning. Kolonialismen hade skapat stora sociala och ekonomiska problem i 

många muslimska kolonier.123 De politiska aktörerna som använde sig av en religöst 

motiverat program eller retorik ingav förtroende och hopp bland de fattiga, som hade svårt att 

förstå den andra politikens begrepp och program. De enande faktorerna var västfientligheten, 

sociala orättvisorna, analfabetismen och anseendet att islams lära som rättvisans försvare.124  

Detta budskap ifrån de radikala islamisterna drog till sig muslimer ur alla samhällsklasser med 

hopp om ett rättvisare samhälle.125 Det är även av betydelse att tänka på de övriga faktorerna 

som bidrog till oron i arabvärlden under 1900-talet.  Det senare 1880-talets sionism skapade 

den första vågen av judiska emigranter till Israel.126 Denna tidiga judiska emigration 

välkomnades av araberna eftersom de judiska emigranterna var utbildade och tillförde landet 

arbetskraft.127 Dock på 1930-talet så ökade den judiska emigrationen till Israel och började 

skapa problem och ledde till 1936-1939 strejk. Vars oroligheter omvandlade det Muslimska 

Brödraskapet från en ideell verksamhet som verkade för islams inflytande i samhället till en 

politisk organisation.128 Brödraskapet som politisk organisation betonade en vision som skilde 

sig ifrån Ridas syn på den islamiska staten. Där brödraskapet betonar att islam omfattar alla 

livets aspekter. Islam vilar på Koranen och Sunna och att dess principer kan användes i alla 

delar av samhället.129 Denna politiska inriktning argumenterade att allting i politiken 

underställs den gudomliga uppenbarelsen och att världens muslimer hade därför rätt att leva i 

islamiska samhällen under islamiska härskare. Vilket betyder att frihet från kolonialherrarna 

var ett grundläggande krav samt att en stark religiös rörelse är grunden till denna 

förändring.130 Grundaren för det Muslimska Brödraskapet Hassan al-Banna argumenterade att 

utbildningen av ungdomen är viktigt, och att genom utbildning så får man kunskap som är 

makt. Genom denna kunskap så får ungdomen möjlighet att kunna ta del i samhällsdebatten 
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och lära ut islams tankar och värderingar för utveckling och samlevnad. Trots organisationens 

formella upplösning 1948 och al-Bannas död 1949 så fortsatte verksamheten mer eller mindre 

i öppenhet.131  

1952 störtades den brittiskt stödda monarkin med kung Faruq genom de fria officerarnas 

revolution och general Abdel Nasser blir Egyptens ledare.132 Revolutionärerna konfiskerade 

de rikas jord och fördelades jämlikt emellan de fattiga och Nagib utsågs till landets president. 

Nagib motsatte sig tidigt till revolutionärernas attityd mot de rika och det Muslimska 

Brödraskapet, Brödraskapet hade först samarbetat med Nasser men gjorde 1954 ett 

mordförsök på honom när det stod klart att Nasser prioriterade ekonomi och nationell 

sammanhållning framför religionen i sina planer för Egyptens framtid, och flera medlemmar 

av det Muslimska Brödraskapet fängslades inklusive Sayyid Qutb.133 Denna arabiska 

nationalism sågs som shirk ”avgudadyrkan” av det Muslimska Brödraskapet och att gå emot 

islams lära. Genom att beslagta de rikas jord och fördela dessa bland de fattiga så fick Nasser 

ett gott anseende. Nasser fortsatte att verka för Egyptens fortsatta nationella utveckling och 

ville bygga en stor damm vid Assuan i Nilen för att förbättra landets energi försörjning, 

Nasser behövde dock låna pengar för att genomföra detta.134 Nasser hade dock kommit i 

konflikt med västmakterna om vapenhandel och rätten att utbilda och placera ut egyptiska 

soldater på egyptisk mark, därför så nekades lånet till Nassers planerade konstruktion av 

västmakterna. Nasser kontrade med att 1956 nationalisera Suezkanalen som gjorde stora 

vinster men inte för Egyptens ekonomi eftersom en majoritet av vinsten försvann 

utomlands.135  

Israel, Storbritannien och Frankrike reagerade mot denna nationalisering genom att invadera 

området omkring Suez 1956. Förenta staterna avstod med sitt deltagande eftersom de fruktade 

att en invasion av Suez skulle orsakade att stater i arabvärlden skulle ansluta sig till Sovjet, 

detta argument spelade en stor faktor till att Israels, Storbritannien och Frankrike drog sig 

tillbaka.136 Suezkrisen hade som effekt att Nasser hyllades av araber, afrikaner som en stor 

kämpe och ledare för de fattiga länderna och en symbol för självständighetens möjligheter.137 

Genom Suezkrisens nationalisering så lyckades Nasser få till en union emellan Egypten och 
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Syrien 1958 till 1961 med den arabiska nationalismen som ideologisk inspirationskälla.138 

Nasser ville samla hela arabvärldens krafter vilket ledde till att religiösa och politiska 

motståndare motarbetades aktivt genom stränga kontroller och arrestering av politisk aktiva 

förespråkare under 1960-talet.139 Nassers krig mot Israel och följande förlust 1967, orsakade 

att Egypten förlorade kontroll över Suezkanelen och en viktig del av sina ekonomiska 

inkomster. Detta blev ett bakslag som Nassers anseende inte kunde hämta sig ifrån fram till 

sin död 1970. Nassers efterträdare Answar Sadat närmade sig Muslimska Brödraskapet i 

önskan att få deras stöd i arbetet att få bättre ekonomi och sammanhållning i landet.140 Sadat 

blev senare mördad av det Muslimska Brödraskapet 1981 som önskade att genom våld nå 

snabbare reformer för social rättvisa och utjämning i Egypten.141  

Nutida teologiska skolor 
Tariq Ramadan presenterar i sin bok Att vara europeisk muslim, en indelning av inriktningar 

inom nutida islam, Ramadan målar där upp sex stycken strömmingar av nutida islam.142 Den 

första skolan kallar Ramadan för skolastiskt traditionalism, de muslimer som bekänner sig till 

denna skola värnar om gamla regler och rättskolor utan att vara politiskt aktiva. Dessa klassas 

som strikt sekulära som argumenterar att de följer taqlid och med det alltså lydnaden mot de 

gamla givna lagtolkningarna.143 Talibanerna och deobandister klassas till denna grupp och 

kännetecknas av sin avvisning av bilder av alla slag alltså också i form av fotografering och tv 

enligt Hedin.144 Dessa tar även ett starkt avvisande till idjtihad vilket är nytolkning utav islam. 

De argumenterar att porten till idjtihad stängdes runt 1000evt. Vilket betyder för dessa att man 

endast ska följa äldre lagtolkningar och bygga vidare på dessa.145  

Den andra skolan benämner Ramadan som salafitraditionalism som klassificerades genom 

Abduh och ville värna om fädernas tradition, denna skola skiljer sig från den skolastiska 

traditionalismen med att de tar lätt på den juridiska traditionen som de anser behöver 

omtolkas men har tar Koranen och Sunna som mycket viktiga.146 Det är speciellt Sunnan som 

ska styra den juridiska aspekten inte gamla lagtolkningar av ulama vilket gör dem också 
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motståndare till idjtihad.147 Den tredje skolan betonar Ramadan är reformsalafiter vilket följer 

fädernas tradition men inte vill utesluta reformer. Reformsalafiter har Koranen och Sunna som 

grund men anser att idjtihad är nödvändigt och en rättighet för alla muslimer, om de bara 

grundas i Koranen och Sunna.148 De största förespråkarna för idjtihad faller in under denna 

grupp och behovet at idtjihad för att förnya islam.149 Lärjungar till dessa reformister har gått i 

deras fortspår och fortsatt denna nytolkning och förnyelse av islam och det kan vara troligt att 

de sett dessa nytolkare som utsända av Gud med uppgiften av att förändra samhället och det 

var dessa som fick stort gehör för sina politiska idéer och ideal efter självständigheten.150  

Det har länge funnits en föreställning om att Gud sänder ner sådana förnyare till jorden och 

mänskligheten vid varje sekels början och bidrar till en uppdatering av islam.151 Därför kan 

man argumentera att islam är en linjär religion med den tydlig historisk utveckling från 

skapelsen till den sista dagen och domen, det är människans plikt att följa religionens 

utveckling och det är dessa uppdaterares uppgift att bidra till denna anpassning i samhället 

genom idjtihad.152 Ramadan betonar enligt Hedin att de moderna uppdaterande teoretiker som 

tillhör reformsalafiterna är Afghani, Abduh, Rashid Rida, Muhammed Iqbal, Hassan al-

Banna, Mawdudi, Sayyid Qutb och Ali Shariati.153 Det som kännetecknar dessa 

reformsalafiter är att de har ett reformpolitiskt program som syftar på att öka jämlikheten, 

ekonomiska rättvisan och kamp mot korruptionen som främsta mål i samhället, denna strävan 

har ofta lett till långa fängelsestraff och setts som försök till revolution i samhället då den 

också inkluderar borttagandet av de regerande för att ersattas med ett styre efter teorin om den 

islamiska staten.154  

Den fjärde skolan som Ramadan pekar ut är den politiska och bokstavstrogna djihadsalafiya, 

trots att denna grupp är den minsta skolan så får den störst uppmärksamhet eftersom skolan 

betonar ett skapande av ett islamiskt världsherravälde, styrt av en högsta islamisk ledare som 

styr världen efter islamiska lagar.155  
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Trots att jihad betyder den inre strävan för att leva som en god muslim, så använder denna 

skola sig av jihad begreppet för våld mot islams fiender och genom detta våld skapa en 

stridsönskan för sina följare att vilja skapa det islamiska kalifatet.156 Eftersom islam är en 

universell religion och därför den rätta religionen för mänskligheten så menar denna 

planerade kamp för hela världen enligt Hedin.157  

Den femte skolan som Ramadan pekar ut är de den liberala reformismen och formar den 

största gruppen.158 Denna skola betonar att de etiska grundtankarna är islams största bidrag 

för en ökad rättvis och fredlig värld, de håller inte hårt på alla traditioner såsom bönen och 

fastan. De anser dock att islam som kultur bör bevaras eftersom islam innehåller etiska värden 

såsom vördnaden för äldre och respekten för naturen och allt levande.159 Denna skola är även 

öppen för intryck från västerländska reformrörelser såsom liberalism, socialism, nationalism 

och feminism som också finns hos reformsalafiterna enligt Hedin.160 Frågan om feminismen 

hämtas dock främst ifrån Koranens budskap om jämlikhet i skapelsen om att människans är 

Guds ställföreträdare och därför jämlik oavsett kön. Istället för att hämta feministiska ideal 

ifrån västvärlden så hämtar man dessa ifrån Koranen.  

Den sjätte skolan som Ramadan pekar ut i modern tid är sufismen, som är inriktade på 

upplevelser av Gud och ett inre andligt liv.161 Denna skola är engagerade i sociala frågor och 

ger sin härstamning ifrån stora ledare eller teoretiker i andra världsdelar och har en aktiv 

kontakt med dem för att kunna hålla sufismen levande.162 Den sufiska skolan lockar 

västerlänningar med sin vackra poesi, sina ideal om det andliga livet och sitt neutrala politiska 

förhållningsätt enligt Hedin.163  

Koranen och socialism 
Den sociopolitiska utvecklingen efter arabländernas självständighet har fört islam i kontakt 

med den socialistiska ideologin. Dels för att hitta en ideologi som passar in med islam men 

också att markera sin särart gentemot de gamla koloniherrarna, genom att ta inspiration ifrån 

öst istället för väst.164 Socialism passar väl i islam då socialismen har en tydlig prägel av att 
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hjälpa de svaga och utsatta grupperna i samhället. Kalifen Umar som regerade 634-644 anses 

under Medina-samhället verkat för social utjämning och ekonomisk välfärd. Kalifen Umar 

räknas därför som den första muslimska socialisten. Socialism blir då likvärdigt med ett 

välfärdssamhälle.165 Det har i modern tid utvecklats tre typer av kombinationer emellan islam 

och socialism, dessa kan kallas islamisk socialism, islamistisk socialism och shiitisk 

socialism.166 Dessa tre former av socialism står alla för olika ideal om hur det rättvisa 

samhället skall förverkligas.  

De fria officerarnas revolution i Egypten 1952 ledde till islamisk socialism under Nasser och 

en fördelning av de rikas ägor till de fattiga i Egypten.167 Nassers islamiska socialism 

betonade vikten av samhällsklassernas samverkan med varandra, detta enade bidra till ett 

bättre samhälle utan exploatering från västmakterna.168 Nasser betonade att i den islamiska 

socialismen skall ägandet inte överföras till statlig kontroll. Det viktigaste är att man 

nationaliserar viktiga grenar av näringslivet för att undvika oskäligt utnyttjande.169 Nasser 

betonade också att i den islamiska socialismen; skall nationell byggnadsverksamhet och större 

projekt vara under underordnat staten men att landets industri skall vara kontrollerade av 

”goda företagare”.170  Trots Nassers arbete för nationell och ekonomisk samverkan använde 

Nasser islam för att ge hans beslut religiös sanktion, att använda religionen utan ge Gud 

makten sågs som shirk av Sayyid Qutbs islamistiska socialism. Nasser hänvisade till 

Koranens lära om att det var omsorgen av samhällets fattiga och utsatta som förenade islam 

med socialismens politiska ideal och visionen för ett bättre samhälle.171  

Nasser belyste att människor ska hjälpa varandra i samhället. Genom att se allting som ett lån 

från skaparen och vara frikostiga med sin egendom. Den som har det bättre ställt i samhället 

är religiöst skyldig att dela med sig.172  Därför ska allt som krävs för samhällets kamp för 

ekonomisk rättvisa i den islamiska socialismen nationaliseras, om det finns en risk för 

exploatering och missbruk så att ingen tvingas leva ett liv i utsatthet.173 Den islamiska 

socialismen kännetecknas av idjtihad och betalningen av zakat (allmosan) i samband med den 
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reguljära statliga skatten. Denna zakat delas ut till samhällets utsatta för att garantera alla ett 

värdigt liv.174  

Den islamistiska socialismen grundar sig på Sayyid Qutbs lära. Qutbs argumenterar att det är 

samhällets skyldighet att se till allas välfärd.175 Qutb skiljer sig ifrån den islamiska 

socialismen; genom Qutbs åberopande till att allt det goda som präglar den socialistiska 

ideologin, alltid funnits i Koranen och Sunnan.176 Tillföljd argumenterar Qutb att islam 

behöver återskapas i sin ursprungliga form, för att det goda budskapet som förenar den 

socialistiska ideologin och islam som religion ska framträda självständigt i samhället.177 Qutb 

betonar att samhället befinner sig i ett stadium av djahiliyya, vilket betyder i en fas av 

okunskap och egoism som utmärkte det Mekkanska samhället före Muhammeds förkunnelse 

och islam framträdande. Därför blir den människa som underkastar sig en världslig ideologi 

såsom socialismen skyldig till shirk och att leva i djahiliyya. Muslimer ska möta den moderna 

tiden med idéer hämtade ur islams egen tradition i Koranen och Sunnan som enligt Qutb fyller 

alla behov i samhället.178 Qutb betonar att i sann islam kan man aldrig underkasta sig jordiska 

härskare eller ideologier. Den enda man ska underkasta sig är Gud.179  

Denna okunskap har återigen enligt Qutb tagit form i samhället. Qutb hävdar denna tanke med 

att människan börjat bestämma själv vad som är värdefullt i livet och denna ekvation lämnar 

islam utanför samhället.180 Det som Qutb anser vara utmärkande för i modern tid är djahiliyya 

i islams namn, genom att regimer använder religionen för egna syften, istället för att bry sig 

om religionen för samhällets styre och välfärd när de gör sina beslut.181 Qutb argumenterar att 

muslimer är skyldiga att slå tillbaka denna djahiliyya som enligt Qutb existerade i Nassers 

politik för Egypten, med våld om så krävs för att återupprätta friheten i landet. Det är 

muslimers religiösa plikt att slå tillbaka de som förhindrar ett liv enligt Guds vilja enligt 

Qutb.182 Qutbs resonemang att använda våld för att uppnå socialförändring för att kunna leva 

ett liv enligt Guds vilja formar kärnan i Qutbs ideologi. Denna syn liknar på vissa sätt 
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Mawdudis som också talade om bruket av våld för socialrättvisa och gudsfruktandet i 

samhället.183  

Den shiitiska socialismen kombinerar shiitisk islam, marxism och existentialism och är en 

produktion av Ali Shariatis idéer. Shariati betonar den ständiga kampen emellan gott och ont i 

samhället. Detta exemplifieras genom hans teori om Kain och Abel samhället.184 Abel är den 

gode som bedriver boskapsskötsel och vill att alla gemensamt ska kunna bruka marken, 

genom tawhid och det klasslösa samhället tills domedagen kommer.185 Kain representerar det 

onda shirksamhället, där äganderätten, girighet och tron på en shirkreligion såsom 

kristendomen.186 Kains shirksamhälle representerar ett samhälle som accepterar 

samhällsklasser och sociala orättvisor.187 Kain är dock inte född ond, det är kapitalet och 

äganderätten som har gjort Kain ond och girig.188 Allting blir då en polemik emellan att välja 

att agera som Kain eller Abel i samhället; de goda måste ibland lida för att det goda och rätta 

ska segra enligt den shiitiska socialismen.189  

Det har i modern tid uppkommit tre stora teologer (Qutb, Mawdudi och Shariati), verksamma 

under 1960-talet samt 1970-talet som betonar reformsalafism. Dessa fick stort gehör efter den 

arabiska förlusten i sexdagarskriget mot Israel 1967. Islamister såg det judiska folkets 

framgång och seger i kriget till följd av sin fromhet.190 Araberna behövde bli mer fromma och 

ta styrka ifrån islams lära, för att nå samma framgång och samhörighet som det judiska folket 

uppnått i Israel. Denna framgång och samhörighet skulle byggas på en ny framtid genom 

islam.191 Dessa teoretiker betonar en återgång till islam och Koranens budskap. Detta budskap 

kan idag tolkas som islamism.192  
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Gränsen för människans frihet 

Ali Shariati 

Shariati diskuterar i On the Sociology of Islam betydelsen av historisk determinism och hur 

detta har påverkat samhällets utveckling och lagar. Shariati jämför hur dessa förhåller sig till 

naturens lag.193 Shariati diskuterar hur andra sociologiska teorier har sett på orsaker till 

samhällsutveckling och pekar ut ”pure hero-worshippers” som följer t.ex. Jesus, Moses eller 

Buddhas lära. Denna teori om” pure hero worshipper” är ett särdrag för shiitisk islam. 

Eftersom inom shiitisk elitism har imamerna rätten att fritt tolka läran och göra en fatwa av 

denna tolkning.194 Inom shia finns en stor vördnad för dessa imamer och deras tolkningsrätt. 

Den första imamen Ali fick enligt shiitisk tro ett uppdrag av profeten Muhammed. Detta 

uppdrag var att förvalta Koranens uppenbarelse och dela ut den över tid till folket.195 Ali 

förde hela uppenbarelsen vidare muntligt till sina söner Hassan och Husayn. Alis söner blev 

efter hans död shias imamer och förvaltare för denna esoteriska kunskap.196 Shias krav på 

vördnad för imamerna faller därför in i Shariatis teori om ”pure hero-worshippers”. Den andra 

gruppen som Shariati nämner är ”elite-worshippers” som är en personlighetskult som senare 

utvecklas till en förvaltande dogmatisk religion för dess bekännare, vilket lämnar lite rum för 

det fria valet.197  

Shariati betonar valfriheten inom islam genom: 

In Islam and the Qu’ran, none of the foregoing theories is to be found. Now from the point of the 

view of Islam, the prophet is the greatest of all personalities; and if Islam were to believe in the 

role of the prophet as the fundamental factor in social change and development, it would have to 

recognize all the prophets, and especially the Prophet Muhammad, as constituting that 

fundamental factor. We see, however that this is not the case. The mission and the characteristics 

of the Prophet are clearly set forth in the Qur’ran, and they consist of conveying a message; he is 

the warner and a bearer of glad tidings. And when the Prophet is disturbed by the fact that the 

people do not respond and he cannot guide them as he would wish, God repeatedly explains to 

film that his mission consists only of conveying the message, of inspiring fear in men and giving 

them glad tidings, of showing them the path; he is not in any way responsible for their decline or 

advancement for it is the people themselves who are responsible. In the Qu’ran, the Prophet is 
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not recognized as the active cause of fundamental change and development in human history. He 

is depicted rather as the bearer of a message whose duty it is to show men the school and path of 

the truth. His mission is then completed and men are free either to choose the truth or to reject it, 

either to be guided or to be misguided.198     

Människan får här en stor valfrihet enligt Shariatis tolkning av islam. Människan har fått 

budskapet i form av Koranen men har själva fått valet att lyssna eller att ignorera budskapet 

och religionen.199 Shariati gör dock två tolkade polariserade zoner av de som väljer att lyssna 

på budskapet och ta del i islam eller att stå utanför budskapet.200 Shariati betonar att i 

skapelsen så skapade Gud människan av lera och gav människan sin ande. Detta har givit 

människan en dubbelnatur; en gudomlig och en som är av lera.201 Gud instruerar alla änglar 

och väsen att människan är Guds ställföreträdare på jorden. Människan är en förnuftig varelse 

och kan genom sina val välja sin natur i skapelsen genom att: 

Thus man is a compound of mud and divine spirit, a bi-dimensional being, a creature with a dual 

nature, as opposed to all other beings which are one dimensional. One dimension inclines to 

mud and lowliness, to stagnation and immobility. When a river overflows, it leaves behind a 

certain muddy sediment that lacks all motion and life, and the nature of man, is one of its 

dimensions, aspires to precisely this state of sedimentary tranquility. But the other dimension, 

that of the divine spirit, as it is called in the Qur’an aspires to ascent and to mount up to the 

highest summit conceivable-to God and the spirit of God.202 

Shariatis betoning på tawhid gör denna tanke om människans dubbelnatur, enklare att förstå. 

Människans gräns emellan den fria viljan och islam representeras då genom polemiken 

emellan människans val i livet av att följa Abel eller Kain ideal.203 Det är genom det rätta 

valet som människan främjar ett gott samhälle och tawhid.204 Abelsamhället har tawhid, 

gemenskap i islam och att lever i sin gudomliga natur. Kainsamhället är ett samhälle av 

ondska, kapitalism och shirk som styrs utav en jordisk härskare. Människan i Kainsamhället 

lever i sin världsliga natur utan islam.205 

Islam som religion har enligt Shariati en genomsyrande effekt på det fria valet och var islam 

som religion tar vid. Människan är enligt Shariati inte bara Gudställföreträdare på jorden men 
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också Guds kompanjon. Ett liv i Abelsamhället, där allt är tawhid och frikostighet gör så att 

människan kan leva i sin gudomliga natur som Gudställföreträdare. Genom detta upprätthåller 

människan balansen i skapelsen och rättfärdigheten i samhället.206 Shariati uttrycker denna 

relation såhär: 

The conclusion I wish to draw is this: in Islam man is not humbled before God, for he is the 

partner of God, His friend, the bearer of His trust upon the earth. He enjoys affinity with God, 

has been instructed by him, and seen all of God’s angels prostrate before him. Two-dimensional 

man, bearing the burden of such responsibility needs a religion that transcends exclusive 

orientation to this world or the next, and permits him to maintain a state of equilibrium. It is only 

such a religion that enables man to fulfill his great responsibility.207 

Shariati gör här klart att det är genom att leva i Abelsamhället och islam som människan kan 

fullgöra sitt ämbete som Guds ställföreträdare på jorden. Shariati betonar profeten 

Muhammed som ett bra exempel på en människa i kontakt med sin gudomliga natur. Profeten 

Muhammed verkade genom sin kamp för Abelsamhället men också att leda människan till 

insikt om sin gudomliga natur genom bön, fromhet och trofasthet.208 Detta gör Profeten 

Muhammed till en god människa och en moralisk förebild.209 Ett liv med tawhid gör att allt är 

ett med Gud och samhället, människans position i Abelsamhället är tillika Guds.210 Att gå 

emot denna tawhid och försöker skilja något från Guds enhet är shirk och måste motverkas i 

samhället.211 Gränsen går därför enligt Shariatis tolkning av islams teologi vid det fria valet 

och hur människan väljer att förvalta skapelsen.212 Detta görs enligt Shariati med människans 

val av vilken sida deras dubbelnatur de ska leva i; tawhid eller shirk.213 Tawhid leder till 

upprättandet av Abelsamhället, jämlikhet och människans gudomliga natur enligt Shariati. 

Shirk skapar Kainsamhället och människans natur som lera är enligt Shariati.214 Detta 

resonemang som Shariati för kan relateras till Shias tolvors tro på en Mahdi, antagandet att de 

goda måste lida men att det finns en fördold frälsare. Denna frälsare skall tillika den judiska 

messiastron träda fram och frälsa samhället och vara en vägvisare för samhällets fromhet.215 
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Sayyid Qutb  
Qutb är mycket mer tydlig än Shariati i sitt politiska och teologiska budskap i Milestones. 

Okunskapen i samhället ska bekämpas genom återgången till islam. Denna återgång har en 

inskränkande effekt på det fria valet och islam enligt Qutbs tolkning av teologin. Qutb hävdar 

att den gudomliga uppenbarelsen som Muhammed mottog har blivit korrumperad. Qutb 

hävdar att istället för att verka för tawhid och se Gud som det högsta. Korrumperade 

Nasserismen samhället genom att se världsliga härskare som det högsta idealet för samhället. 

Samhället därför återgått till djahiliyya och det shirksamhälle som fanns i det förislamiska 

Mekka.216 Qutb uttrycker denna återgång till shirk på detta sätt: 

Jahiliyyah, on the other hand, is one man’s lordship over another, and in this respect it is against 

the system of the universe and brings the involuntary aspect of human life into conflict with its 

voluntary aspect. This was that jahiliyyah which confronted every Prophet of God, including the 

last Prophet-peace be on Him-in their call toward submission submission to One God. This 

jahiliyyah is not an abstact theory; in fact, under certain circumstances it has no theory at all. It 

always takes the form of a living movement in a society which has its own leadership, its own 

concepts and values, and its own traditions, habits and feelings. It is an organized society and 

there is a close cooperation and loyalty between individuals and it is always ready and alive to 

defend its existence consciously or unconsciously. It crushes all elements which seem to be 

dangerous to its personality.217  

Qutb beskriver det okunniga samhället som en levande organism som endast ser till dess egna 

intressen och försvarar sig själv ifrån yttre förändringar. Stagnation och egoism är nyckelord 

för ett djahiliyya samhälle.218 Qutb betonar att endast den aktiva kampen emot detta okunniga 

samhälle kan återföra Guds vilja och rättvisa in i samhället.219 Denna motrörelse mot det 

okunniga samhället ska vara organiserad och kämpa för större jämlikhet i samhället.220 Qutb 

beskriver denna relation av det dygdiga samhällets kamp emot det okunniga med att den 

islams trosbekännelse är grunden för livet och för valfriheten i samhället: 

The theoretical foundation Islam, in every period of history has been to bear witness “la ialah 

illa allah”-“There is no deity except God”- which means to bear witness that the only true deity 

is God, that he is the Substainer, that He is the Ruler of the universe, and that He is the Real 

Sovereign; to believe in Him in one’s hear, to worship Him Alone, and to put into practice His 

laws. Without this complete acceptance of “la ialah illa allah”, which differentiates from the one 
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who says he is a Muslim from a non-Muslim, there cannot be any practical significance to this 

utterance, nor will it have any weight according to Islamic law. Theoretically, to establish it 

means that people should de-vote their entire lives in submission to God, should not decide any 

affair on their own, but must refer to God’s injunctions concerning it and follow them. We know 

of God’s guidance through only one source, that is, through the Messenger of God-peace be 

upon him. Thus, in the second part of the Islamic creed, we bear witness “wa ashhadu anna 

Muhammadan rasul Allah” – “And I bear witness that Muhammed is the Messenger of God”.221  

When Islam, according to the method described above, starts a Muslim community on this basis, 

forms into an active group, and makes this faith the sole basis for the relationship between the 

individuals of this group, its ultimate aim is to awaken the humanity of man, to develop it, to 

make it powerful and strong, and to make it the dominant factor among all the aspects found in 

man’s being. It seeks to implement this purpose through its teaching, its rules, its laws and 

junctions.222 

Qutb klargör här i sin tolkning av teologin att människan i alla situationer ska återgå till den 

gudomliga uppenbarelsen i Koranen och Sunna, för att bestämma om deras fria val är 

kompatibla med islams lära och därmed medlemskap i Qutbs religiösa samfund.223 Qutbs 

tolkning av islams teologi blir att islam genomsyrar allt i livet och att människorna ska återgå 

till läran för att forma deras val i samhället.224 Människan har dock ett val, att leva i djahiliyya 

eller att avge trosbekännelsen. Det är genom trosbekännelsen som människan förbinder sig att 

aktivt leva ut sin tro, kämpa emot djahiliyya i samhället och leva sitt liv enligt Guds lagar, 

enligt Qutbs tolkning av islams teologi.225 

Abu-Rabi betonar att Qutbs projekt av den islamistiska frigörelsens främsta utmaning var dess 

uppfattning av kunskap och den teologiska betydelsen av begreppet umma. Qutb betonar att 

den islamistiska inriktade muslimen skulle sprida Koranens budskap för att kämpe emot den 

växande nationalismen i samhället.226 Qutb är dock klar på en punkt enligt Abu-Rabi och det 

är vikten att motverka nasserismen i samhället samt att se Koranens teologiska budskap som 

någonting levande dynamiskt och pragmatiskt i samhällets alla aspekter.227 Det är med denna 

grundsyn som Qutb enligt Abu-Rabi den muslimska identiteten, gemenskapen och samhället 

kan återupprättas i dess sanna form ifrån Koranens budskap.228 Koranen blir för Qutb enligt 
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Abu-Rabi källan för all kunskap, för att befria samhället ifrån djahiliyya och verka för att 

samhällets relation till religionen smälter samman i alla dess aspekter.229 

Mawlana Mawdudi 
Mawdudi ser i sin teologiska uppfattning islam som naturens och världens universella 

religion.230 Detta har som effekt att islam blir ett allomfattande system som berör alla som 

bekänner sig till islam.231 Mawdudi diskuterar i Human Rights in Islam att mänskliga 

rättigheter alltid har funnits i islam med att: 

But since in Islam human rights have been conferred by God, no legislative assembly in the 

world, or any government on earth has the right or authority to make any amendment or change 

in the rights conferred by God. No one has the right to abrogate them or withdraw the. Nor are 

they the basic human rights which are conferred on paper for the sake of show and exhibition 

and denied in actual life when the show is over. Nor are they like philosophical concepts which 

have no sanctions behind them.232  

Every muslim or administrator who claim themselves to be Muslims will have to accept, 

recognize and enforce them. If they fail to enforce them, and start denying the rights that have 

been guaranteed by God or make amendments and changes in them, or practically violate them 

while paying lip-service to them, the verdict of the Holy Quran for such governments is clear 

and unequivocal.233  

Mawdudi betonar här att islam inte endast är en religion utan också ett samhällssystem som 

har fått dessa rättigheter utav Gud med Koranens budskap.234 Mawdudi liknar här Qutb med 

sin syn på det muslimska samhället. Dock så särskiljer Mawdudi de icke troende på ett sätt 

som inte Qutb gör med att placera de icke troende i olika kategorier. Qutb placerar samhället i 

de som följer islam och den gudomliga uppenbarelsens budskap och de som befinner sig i ett 

tillstånd av shirk och djahiliyya. Mawdudi förklarar denna gräns emellan islam och 

människans fria val med: 

Those who do not judge what God has sent down are the dis Believers (kafirun). 5.44 The 

following verse also proclaims: “They are the wrong-doers (zalimun)” (5:45), while a third verse 

in the same chapter says: “They are the evil-doers (fasiqun)” (5:47). In other word this means 

that if the temporal authorities regard their own words and decisions to be right and those given 

by God as wrong they are disbelievers. If on the other hand they regard God’s commands as 
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right but wittingly reject them and enforce their own decisions against God’s, then they are the 

mischief-makers and the wrong doers. Fasiq the law-breaker, is the one who disregards the bond 

of allegiance, and zalim is he who works against the truth. Thus all those whose temporal 

authorities who claim to be Muslims and yet violate the rights sanctioned by God belong to one 

of these two categories, either they are the disbelievers or are the wrong- doers and mischief-

makers. The rights which have been sanctioned by God are permanent, perpetual and eternal. 

They are not subject to any alterations or modifications and there is no scope for any change or 

abrogation.235 

Dessa zalimun and fasiqun är inte del av den muslimska gemenskapen då de motarbetar Gud 

och avfall från islam uppfattas av Mawdudi tolkning av teologin som ett brott och hot mot 

samhällets gemenskap.236 Dessa otroende förlorar inte bara sin plats i den muslimska 

gemenskapen, de är också skyldiga till shirk genom att sätta en världslig auktoritet vid Guds 

sida.237 Valfriheten går därför enligt Mawdudi med att aktivt följa islams lära i samhället som 

den universella naturordningen eller att bli utesluten ur samhället.238 

Koranen 1917 
Zetterstéens översättning utav Koranen skiljer sig ifrån Mawdudis hänvisning till Koranen. 

Zetterstéen betonar i sin version i sura 5:44: 

Vet du ej, att Gud tillhör herraväldet över himlarna och jorden? Han straffar vem han vill och 

förlåter vem han vill; ja, Gud är alls-mäktig.239 

Zetterstéen tillskriver Gud den högsta auktoriteten i sin version av Koranen och nämner inte 

dessa otroende kafirun i Suran som Mawdudi hänvisar till.  

I Zetterstéens översättning av sura 5:45 som Mawdudi också hänvisar till skiljer sig också 

budskapet. Mawdudi betonar att de som är fel agerande (zalimun) i religionen medvetet 

trotsar Gud medan i Zetterstéens översättning så står det: 

Apostel, gräm dig icke över dem, som tävla i sin otro, som säga med sina läppar: >Vi tro<, 

ehuru deras hjärtan icke tro, eller dem, som äro judar, färdiga att lyssna till lögn och färdiga att 

lyssna till andra människor, som ej kommit till dig, och som rycka orden ur deras sammanhang 

och säga >Om I fån detta, så tagen emot det, men om icke fån det, så akten eder!< Om Gud vill 

pröva någon, kan du aldrig utsätta det ringaste för honom hos Gud. Det är dessa, vilka hjärtan 
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Gud ej vill rena; dem väntar skam i detta livet, och dem väntar ett förskräckligt straff i det 

tillkommande.240 

Zetterstéens översättning tillskillnad från Mawdudis tolkning har en klar betoning på det 

enskilda ansvaret att vilja lyssna på budskapet. Genom att vägra att lyssna på detta budskap 

betonas det i Zetterstéens Koranöversättning att det väntar skam i detta liv och ett 

färskräckligt straff i det tillkommande. Det blir genom en närläsning av Zetterstéens 

Koranversion klart att Mawdudi budskap skiljer sig ifrån Zetterstéens översättning och har ett 

annat budskap. Mawdudi har därför gjort en teologisk tolkning utav Koranens budskap.  

Denna skillnad blir tydligast i Zetterstéens översättning av suran 5:47 som är annorlunda ifrån 

Mawdudis tolkning av dess innebörd av det onda handlandet. Zetterstéens översättning av 

Sura 5:47 är detta: 

Men huru skola de välja dig till domare, då de hava tora, som innehåller Guds utslag? Efter detta 

vända de dig ryggen, men dessa äro icke rättrogna.241 

Mawdudis tolkning utav denna suras budskap är någorlunda korrekt i Zetterstéens 

Koranöversättning. Mawdudis betoning av att trots judarna har blivit så välsignade av Gud att 

det har fått Toran som vägledning hur Gud vill att hans folk och samhälle ska se ut, så har 

judarna enligt Mawdudi fastnat vid denna världsliga Tora och börjat hylla den mer än Gud. 

Judarna har därför enligt Mawdudis teologiska tolkning gjort sig skyldig till shirk och att ha 

glömt Gud och blir då fasiqun, alltså lagbrytare. 

Koranens Budskap 
Bernströms översättning av sura 5:44 skiljer sig ifrån Zetterstéens då den betonar att de 

tidigare uppenbarelserna har blivit förvrängda och att profeten Muhammed har kommit med 

det sanna och slutgiltiga budskapet ifrån Gud: 

Judarna säger liksom de kristna: ”Vi är Guds barn som Han älskar.” Säg: ”Varför straffar Han er 

då för era synder? Nej, ni är människor liksom (alla andra) som Han har skapat. Han förlåter 

vem Han vill och Han straffar vem Han vill. Guds är herraväldet över himlarna och jorden och 

allt som finn däremellan och Han är målet för (allas) färd.”242 

Mawdudis betoning på dessa kafirun (otroende) nämns inte i Bernströms översättning. 
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Bernströms översättning av sura 5:45 skiljer sig också ifrån Mawdudis och Zetterstéens 

tolkning: 

Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Efter ett avbrott i budbärarnas rad har Vårt Sände-bud 

kommit till er för att klargöra (sanningen) för er, så att ni inte skall kunna säga: ”Till oss har 

ingen budbärare kommit med ett hoppets budskap och ingen varnare.” Nu har en förkunnare av 

ett glatt budskap om hopp och en varnare kommit till er; Gud har allt i Sin makt.243 

Bernströms översättning skiljer sig stort ifrån Mawdudis teologiska tolkning och betonar 

istället det individuella ansvaret att lyssna till budskapet, istället för ett straff som i 

Zetterstéens översättning. 

Bernströms översättning av sura 5:47 nämner inte Toran som Zetterstéens översättning gör 

utan belyser istället vikten utav profeternas budskap: 

Och Moses sade till folket. ”Minns Guds välgärningar mot er, mitt folk, hur Han lät profeter 

uppstå ibland er och gjorde er till herrar i sitt eget hus och skänkte er det som Han inte skänkt 

något (annat) folk i världen! Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt för er, mitt folk! Och 

vänd inte tillbaka- då har ni förlorat allt!” 244 

Bernström belyser i sin översättning av sura 5:47, tillskillnad från Zetterstéens översättning att 

det heliga landet är Guds största gåva till människan. Bernström nämner inte Toran som 

Zetterstéen gör. Enligt Bernström fullföljer människan guds vilja genom att bo i det heliga 

landet och tar då del av Guds budskap i sura 5:47. Bernström i sin översättning nämner 

ingenting som liknar Mawdudis aspekter om kafirun, zalimun och fasiqun. Detta tyder på att 

att Mawdudi har gjort en teologisk tolkning av Koranen.  

The Koran Interpreted 
Arberrys översättning av sura 5:44 stämmer överens med Zetterstéens översättning och har 

samma budskap: 

Knowest thou not that to God belongs the kingdom of the heavens and the earth? He chastises 

whom He will, and forgives whom He will, and forgives whom He will; and God is powerful 

over everything.245 

Arberry belyser samma budskap i sin översättning som Zetterstéen att Gud är allsmäktig och 

har makten att straffa, förlåta och belöna. Mawdudis argument att människan blir en otroende 
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om människan inte lyssnar på budskapet nämns inte heller i Arberrys översättning av 

Koranen. 

Arberry översättning av Sura 5:45 är också tillika identiskt med Zetterstéens; 

O Messenger, let them not grieve thee that vie with one another in unbelief, such men as say 

with their mouths ‘We believe’ but their hearts believe not; and the Jews who listen to 

falsehood, listen to other folk, who have not come to thee, perverting words from their 

meanings, saying, ‘ If you are given this, then take it; if you are not given it, beware!’ 

Whomsoever God desires to try, thou canst no avail him anything with God. Those are they 

whose hearts God desired not to purify; for them is degradation in this world; and in the world to 

come awaits them a mighty chastisement;246 

Arberrys översättning av denna sura stämmer överens med Zetterstéens översättning och 

Arberrys översättning nämner inte heller Mawdudis hänvisning till zalimun i sura 5:45. 

Arberry översätter sura 5:47 stämmer också överrens med Zetterstéens: 

Yet how will they make thee their judge seeing they have the Torah, wherein is God’s judgment, 

then thereafter turn their backs? They are not believers.247 

Arberrys översättning av denna sura stämmer bättre överens med Mawdudis teologiska 

uppfattning. Arberrys betoning på att se Toran som en världslig auktoritet och tillbe den mer 

än att ge Gud den högsta äran stämmer överens med Mawdudis fasiqun. Genom att tillbe 

Toran som någonting högre är man skyldig till shirk, genom att se någonting som likvärdigt 

Gud. 

Jämförande sammanfattning  
 Shariati skiljer sig ifrån Mawdudi och Qutb. Shariati belyser att människan själv har det fria 

valet hur de vill förvalta skapelsen i sin roll som Guds ställföreträdare. Shariati betonar att 

Abelsamhället är det rätta med tawhid och social rättvisa, men att det är upp till människan att 

välja hur de vill förvalta skapelsen och forma samhället mot Abel eller Kain ideal. Mawdudi 

och Qutb intar en position som innebär att islam är naturens religion och att vi alla föds 

muslimer. Människan ska motverka icke islamiska inslag och handlingar i samhället som inte 

ser Gud som det högsta och Koranen samt Sunnan som vägvisare för människan. Qutb och 

Mawdudi betonar att de som inte lever med dessa ideal som muslimer ska enligt Qutb 

bekämpas och enligt Mawdudi uteslutas ifrån samhället. Det som därför förenar Mawdudi och 
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Qutb är deras syn på att samhället befinner sig i en fas av okunskap och att det är tron på Gud, 

Koranen och Sunnan som ska vägleda mänskligheten i livet och samhället.   

Gränsernas motivering 

Ali Shariati  
Shariatis betonar människans stora ansvar att agera rätt i samhället. Det är människans ansvar 

att verka för tawhid och därmed Abelsamhället.248 Det framgår några faktorer som är centrala 

för att motivera och upprätthålla folkmaktens gränser enligt Shariatis tolkning av islams 

teologi. Det är människans i sitt ämbete som Guds ställföreträdare och kompanjon, som är den 

som är ansvarig för att upprätta hålla dessa gränser enligt Shariati.249 Shariati motiverar denna 

gräns med att: 

Here we must add this observation, that history has witnessed a great tragedy; namely man has 

not been recognized as a two-dimensional being. In contrast with other religions that posit God 

and the Devil to exist within nature in Mutual combat, Islam teaches that only one force exists in 

nature-the force of God. But within man, Satan wages war against God, and man is their 

battlefield. The dualism of Islam, unlike religious of the past, posits the existence of two 

“deities,” two hypostases, in the inner being and disposition of man, not in nature. Nature knows 

only of a single hypostases; it belongs to the realm, and is subject to the will, of a single power, 

the power of God. In Islam, Satan is not a contestant with God; he is a contestant against man, or 

rather against the divine half of man. And since man is a two-dimensional creature composed of 

God and of clay, he has need of both elements. The religion and ideology that he needs to 

believe and to found his life upon must fulfill both kinds of need and pay both of them due 

attention. The tragedy is that history tells a different tale. History tells us that all societies and 

civilizations were oriented exclusively either to the hereafter and renunciation of this word, or to 

this world of dust.250 

Människans val i livet blir alltså en inre kamp emot djävulen för att behålla sin gudomliga 

natur enligt Shariati.251 Genom att stå emot dessa lockelser så upprätthåller människan tawhid 

och blir på detta sätt en samhällsbevarande aspekt. Den arabiska teoretikern Amil har i 

modern tid diskuterat hur den politiska auktoriteten har makten att bestämma den 

socioekonomiska situationen i samhället, politik är alltså en rörelse som enar samhället.252 

Denna rörelse har som högsta syfte att vara den enande faktorn i samhälle men också för att 
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stadga folkmaktens gränser i samhället.253 Denna enande faktor i samhället tjänar för att skapa 

självständighet, jämlikhet och det klasslösa samhället i en muslimsk umma under tawhid-lära. 

Det är alltså al-nas; alltså folkets ansvar som social rörelse upprätthålla dessa gränser om 

tawhid. Shariati betonar detta med:254 

The Prophet is sent to al-nas; he addresses himself to al-nas; it is al-nas who are accountable for 

their deeds; al-nas are the basic factor in decline-in short, the whole responsibility of society and 

history is borne by al-nas… In sociology, the masses comprise the whole people taken together 

as an entity without concern for class distinctions that exist among them or distinguishing 

properties that set one group apart from another.255  

Shariati betonar också att tawhid-läran upprätthåller denna gräns: 

Tauhid then, is to be interpreted in the sense of the unity of nature with metanature, of man with 

nature, of man with man, of God with the world and with man. It depicts all of these constituting 

a total, harmonious, living and self-aware system.I have said that the very structure of tauhid 

cannot accept contradiction or disharmony in the world. According to the world-view of tauhid, 

therefore there is no contradiction in all of existence: no contradiction between man and nature, 

spirit and body, this world and the hereafter, matter and meaning. Nor can Tauhid accept legal, 

class, social, political, racial, national, territorial, genetic or even economic contradictions, for it 

implies a mode looking upon all being as a unity.256 

Shariati betonar att denna enighet blir möjlig genom islams lära om tawhid och monoteism.257 

Shariati beskriver polyteistiska samhällen, som shirksamhällen som ständigt befinner sig i en 

intern maktkamp, är socialt splittrade, kapitalistiska och svaga i sin tro på något högre mål 

eller andligt väsen i samhället.258 Samhället befinner sig enligt Shariatis teologiska tolkning i 

en ständig klasskamp, där människans val av att följa tawhid eller shirk går till att forma Abel 

eller Kainsamhället.259  

Shariati betonar denna klasskamp som det effektivaste sättet att skapa en självständig identitet 

och ideologi i islam.260 Felet med marxismens teori om klasskamp är att den bekämpar 

religionen som enligt Shariati är den faktor som enar al-nas till att agera som social rörelse i 
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samhället.261 Shariati tillskriver marxismen en alltför fokuserad materialistisk 

verklighetsuppfattning som inte lämnar rum för människans andliga sida.262 Shariatis tolkning 

av existentialismen, tillskriver människans ett stort ansvar och rätt att forma samhället med 

hjälp av sin fria vilja. Shariatis betoning på socialismen innebär ett krav på jämlikhet för 

samhället.263 Det är från denna tolkning av västliga ideologier som Shariati betonar att 

människan har fått det rätta budskapet och samhällssystemet från Gud i form av islam.264 Den 

förnuftiga människan vet därför att tawhid och Abelsamhället är det rätta.265 Människan har 

dock fått den fria viljan från Gud och kan därför enligt Shariati forma samhället mot frälsning 

med tawhid eller fördömning med shirk.266     

Shariati betonar att denna enighet i tawhid är en grundstolpe för det religiösa livet som 

muslim. Den upprätthålls och fullgörs genom monoteismen, bönen och vallfärden till 

Mekka.267 Det är människans plikt som Guds ställföreträdare att vallfärda och ge sin respekt 

till skaparen på den plats, den stöttepelaren som styr alla rörelser i kosmos som är Kaba.268 

Genom att gå sju varv runt Kaba under vallfärden så befäster pilgrimen till tro till tawhid-

läran.269 Shariati betonar att denna gräns upprätthålls och fullgör människans gudomliga natur 

med: 

One further consequence of the world-view of tauhid is the negation of the dependence of man 

on any social force, and the linking of him, in exclusivity and in all his dimensions, to the 

consciousness and will that rule over being. The source of support, orientation, belief, and 

succor of every individual is a single central point, a pivot around which revolve all the motions 

of the cosmos. All beings move in a circle described by luminous radii equidistant from the 

center, which is the powerful source of all being, the only will, the only consciousness, the only 

power that exists and rules over the universe. The position of man in this world is an objective 

embodiment of this truth, as is, more obviously his circumambulation of the Ka’ba. In the world-

view of tauhid, man fears only one power, and is answerable before only one judge, He turns to 

only one qibla, and directs his hopes and desires to only one source. And the corollary is that all 

else is false and pointless-all the diverse and variegated tendencies, strivings, fears, desires and 

hopes of man are vain and fruitless. Tauhid bestows upon man independence and dignity. 
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Submission to Him alone-the supreme norm of all being-impels man to revolt against all lying 

powers, all the humiliating fetters of fear and of greed.270    

Det är genom människans insikt om tawhid-läran som människan får kunskapen att motverka 

alla falska krafter i samhället och verka för Abelsamhället enligt Shariati. Genom att gå sju 

varv runt Kaba under vallfärden fullgörs harmonin i kosmos med tawhid och viljan till 

rättfärdighet i samhället enligt Shariatis tolking av teologin.271 

En arabisk klasskamp 
Den arabiska teoretikern Amil har i Shariatis linje hävdat att folket kan verka för jämlikhet, 

rättvisa och rättfärdighet i samhället. Amil hävdar att de muslimska traditionerna inte är 

källan till den muslimska världens stagnation (1258-1800) och dess följande beroende av 

koloniherrarnas västliga ideologi kapitalismen. Amil hävdar att kapitalismen har orsakat att 

muslimer har förbiset sin religiösa identitet.272 Amil betonar att det är den västinfluerade 

arabiska bourgeoisiens efterlåtenhet att se islam som något förtryckande, bakåtsträvande och 

kapitalismens egoism, som har förstört den tidigare enigheten och solidariteten som existerat 

inom islam.273 Kapitalismen har enligt Amil skapat en svår och ojämlik ekonomisk situation i 

arabvärlden men också skapat en situation där arabvärlden har varit för beroende av väst för 

att se och förstå stora förändringar som modern tid har medfört för arabvärlden.274 Amil 

argumenterar att den arabiska bourgeoisien har varit helt beroende av de västliga makterna 

och detta skapade en situation där den arabiska arbetarklassen inte kunde växa fram.275  Detta 

berodde på att de styrande skiktens förlitan på importerad arbetskraft ifrån väst som åkte 

tillbaka efter avslutat arbete och lämnade arabvärlden utan en utbildad arabisk arbetarklass.276 

Amil beskyller de styrande skikten för att vara korrupta och betonar marxismens ideal för att 

bekämpa dessa orättvisor, där den enande faktorn för att kämpa emot dessa orättvisor är folket 

som social rörelse och religionen som enande faktor.277 Amil betonar att denna självständiga 

identitet i islam verkar för att stärka gemenskapen i samhället som enligt Amil är en av 

orsakerna till förlusten i sex dagarskriget 1967.278 Därför enligt Amil är marxismen den enda 
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ideologin som kan reducera det religiösa till det ideologiska och därmed ena alla araber i en 

klasskamp oavsett religion till en klasskamp för social rättvisa i arabvärlden.279     

 Sayyid Qutb 
Qutb betonar att det är bekännelsen till islam som gör människan komplett.280 Genom att 

acceptera sin ställning som Guds ställföreträdare i världen så försvinner alla världsliga begär 

och gränser så länge man är enad i islam och kampen mot djahiliyya.281 Qutb motiverar denna 

gräns för valfriheten i religionen med att: 

Thus they all came together on an equal footing in the relationship of love, with their minds set 

upon a single goal; thus the used their best abilities, developed the qualities of their race to the 

fullest, and brought the essence of their personal, national and historical experiences for the 

development of this one community, to which they all belonged on an equal footing and in 

which their common bond was through their relationship to their Substainer. In this community 

their ‘humanity’ developed without hindrance. These are the characteristics which were never 

achieved by any other group of people in the entire history of mankind!282 

Qutb motiverar denna till gräns för valfriheten för att skapa ett rättvist samhälle som är enad 

runt en aspekt, att ge Gud all ära i samhället och i världen.283 Detta skapar enligt Qutbs 

teologiska tolkning av islam ett samhälle som har en gemenskap som världen aldrig sett dess 

like av i världshistorien; med ett samhälle av jämställdhet och genomsyrat av tawhid.284 Qutb 

beskriver detta system genom: 

Islam, then is the only divine way of life which brings out the noblest human characteristics, 

developing and using them for the construction of human society. Islam has remained unique in 

this respect to this day. Those who deviate from this system and want some other system, 

whether it be based nationalism, color and race, class struggle, or similar corrupt theories, are 

truly enemies of mankind! They do not want to develop those noble characteristics which have 

been given to him by his Creator nor do they wish to see human society benefit from the 

harmonious blending of all those capabilities, experiences and characteristics which have been 

developed by the various races of mankind.285 
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Qutb påstår här att det är genom islam som människan förverkligar sin sanna natur och 

potential. Avvikelser ifrån islam i favör av världsliga ideologier är shirk.286 Qutb hävdar i sin 

teologiska tolkning om hur dessa gränser ska upprätthållas att de som väljer att inte följa islam 

straffas: 

God Most High says about such people: 

“Say: Shall We tell you who will be the greatest losers in their deeds? Those whose effort goes 

astray in the present life, while they think that they are doing good deeds. Those who disbelieve 

in the signs of their Lord and in the encounter with Him. Their works have failed, and on the 

Day of Resurrection We shall not assign them any value. That is their payment-Hell-for that they 

were unbelievers and took My signs and My Messengers in mockery.” (18:103-106) 

God Almighty speaks the truth.287        

Qutb betonar med detta är motsätta sig samhällsidealet är alltså att inte bara att gå emot 

samhället men också att gå emot Gud.288 Detta enligt Qutb bär det ultimata straffet av 

helvetet, oavsett om de har gjort goda gärningar i livet så har de brutit mot Guds gåva till 

människan att vara Guds ställföreträdare i skapelsen och forma den enligt Guds ideal.289 

Koranen 1917 
Zetterstéens översätter sura 18:103-106: 

Säg: >Skola vi tala om för eder, vilka som få lida mest för sina gärningar, Vilkas strävan i det 

jordiska livet är förspillan, ehuru de tänka, att de kunna åstadkomma ett gott arbete?< Det är 

dessa, som förneka sin Herres tecken och mötet med honom; också äro deras gärningar 

förspillda, och vi skola ej tillmäta dem någon vikt på uppståndelsens dag. Detta – helvetet 

nämligen- varder deras lön, därför att de voro otrogna och gjorde mina tecken och mina apostlar 

till föremål för gyckel.290   

Zetterstéens översättning till den sura som Qutb refererar till stämmer ordagrant överens, 

Qutb har inte ändrar suran på något sätt som förändrar Koranens budskap. 

Qutb har därför inte förädlat eller förädlat suran för att passa sin teologiska tolkning, utan 

förlitar sig på kunskapen om Gud som det högsta och islam som människans naturliga 

religion som bas för sitt argument. 
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Koranens budskap 
Bernström översätter sura 18:103-106: 

Säg: ”Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? (Det är) de 
som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett 
gott och rättskaffens liv. Det är de som anvisade sin Herres budskap och som inte ville tro att de 
(till sist) skall möta Honom.” Allt vad de har strävat mot skall gå om intet och på 
Uppståndelsens dag skall deras(goda) handlingar väga lät inför Oss.291 

Qutbs hänvisning till Korancitatet stämmer överens med Bernströms översättning. Bernströms 

översättning skiljer sig dock. Bernström nämner inte profeterna som Zetterstéen och Qutb gör. 

Qutb och Zetterstéen belyser vikten av profeternas budskap och genom att ha hånat profeterna 

har människan också hånat Gud. 

The Koran Interpreted 
 Arberry översätter sura 18:103-106: 

Say: ’Shall We tell you who will be the greatest losers in their works? Those whose striving 

goes astray in the present life, while they think that they are working good deeds. Those are they 

that disbelieve in the signs of their Lord and the encounter with Him; their works have failed, 

and on the Day of Resurrection We shall not assign them any weight. That is their recompense- 

Gehenna for that they were unbelievers and took My signs and My messengers in mockery. But 

those who believe, and do deeds of righteousness- the Gardens of Paradise shall be their 

hospitality, therein to dwell forever, desiring no removal out of them.’292   

Arberrys översättning av suran stämmer överens med budskapet som Qutb refererar till i 

Koranen. Arberrys översättning stämmer också överens med Zetterstéens översättning och 

bibehåller samma budskap i översättningen av denna sura. 

Mawlana Mawdudi 
Mawdudi hänvisar till Koranen för att motivera och upprätthålla folkmaktens gränser. Det 

som är utmärkande för Mawdudis tolkning av teologin är att Mawdudi betonar innebörden av 

människan som muslim bör och skall följa Koranens lära.293 Mawdudi hänvisar till Korancitat 

för att betona detta.294 Tillskillnad från Qutb som tillskriver allting som ett måste för att 

bekämpa djahiliyya och okunnighet, vilket gör Mawdudi mer demokratisk lagd än Qutb. 

Mawdudi motiverar denna gräns och plikter som muslim att bistå behövande: 

And in their wealth there is acknowledged right for the needy and destitute. (51:19) 
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The words of this injunction show that it is a categorical and un-qualified order. Furthermore 

this injunction was given in Makkah where there was no Muslim society in existence and where 

generally Muslims had to come in contact with the population of disbelievers. Therefore the 

clear meaning of this verse is that anyone who asks for help and anyone who is suffering from 

deprivation has a right in the property and wealth of the Muslims; irrespective of the fact 

whether he belongs to this nation or to that nation, to this country or to that country, to this race 

or that race. If you are in a position to help and a needy person asks you for help or if you have 

come to know that he is in need, then it is you duty to help him. God has established his right 

over you, which you have to honour as a Muslim.295   

Samhället måste enligt Mawdudi vara solidariskt och blir enligt Mawdudi självförsörjande 

genom att ständigt hjälpa de behövande i samhället.296 Det är en muslims plikt att aktivt 

hjälpa människor i samhället oavsett av nationalitet, ras eller religion. Genom att göra detta så 

upprätthålls folkmaktens gränser genom att muslimer har fått denna uppgift att hjälpa 

behövande oavsett vad de själva önskar och vill.297 Det är alltså Guds uppgift till människorna 

att följa den gudomliga uppenbarelsen och därmed förbli trogna muslimer. 

Mawdudi betonar att surans teologiska betydelse är att suran hjälper till att skapa ordning i 

samhället. Eftersom vi alla enligt Mawdudi föds muslimer så är det en skyldighet att hjälpa 

alla utsatta i människans roll i skapelsen, tillskillnad från Zetterstéens betydelse vilket kan 

tolkas att de som har råd att betala allmosan skall göra det för att hjälpa de behövande.298 

Detta tyder på en teologisk tolkning utav Mawdudi och en politisering utav Koranens 

budskap. 

Koranen 1917 
Zetterstéens översättning av suran 51:19 blir här lite problematiskt med det Mawdudi betonar 

är surans budskap. Zetterstéen översätter sura 51:19 på detta vis: ”Och i deras ägodelar hade 

tiggaren och den hjälplöse tillbörlig del.”299 

Mawdudi betonar att surans teologiska betydelse är att suran hjälper till att skapa ordning i 

samhället. Eftersom vi alla enligt Mawdudi föds muslimer så är det en skyldighet att hjälpa 

alla utsatta i människans roll i skapelsen, tillskillnad från Zetterstéens betydelse vilket kan 

tolkas att de som har råd att betala allmosan skall göra det för att hjälpa de behövande.300 
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Detta tyder på en teologisk tolkning utav Mawdudi och en politisering utav Koranens 

budskap. 

Koranens budskap 
Bernström översätter sura 51:19:  

Och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder. Och av det som de ägde 

gav de tiggarna och dem som led nöd (i tysthet) deras rättmätiga andel.”301 

Bernströms översättning av suran är tvetydigt. Översättningen förutsätter att synd har skett 

och att syndarna är skyldiga att dela med sig av sin egendom till de fattiga. Frikostighet 

idealet inom islam blir i Bernströms översättning lidande eftersom Bernströms översättning 

förutsätter att människan måste ha syndat för att dela med sig som ett straff till de fattiga 

istället för att dela med sig av frikostighet. 

The Koran Interpreted 
Arberry översätter sura 51:19: 

Little of night would they slumber, and in the mornings they would slumber, and in the 

mornings they would ask for forgiveness; and the beggar and the outcast had a share in their 

wealth.302 

Arberry belyser i sin översättning av suran att människan känner ånger över känslan att inte 

dela med sig och får förlåtelse ifrån Gud genom sin frikostighet till de fattiga. Mawdudi har 

här gjort en teologisk tolkning utav Koranens budskap för att motverka fattigdom i Mawdudis 

vision av samhället. Mawdudis tolkning utav budskapet kan teologiskt ses som Kalifens 

Umars kamp emot sociala orättvisor under de rättledda kalifernas tid, då Arberrys 

översättning tillika Bernströms förutsätter ånger inför Gud för att vara frikostig och få Guds 

förlåtelse vilket är annorlunda ifrån Zetterstéens översättning och Mawdudis teologiska 

tolkning. 

Islam som naturens religion 
Enligt Hedin har Al-Faruqi likt Mawdudi under modern tid argumenterat för att islam är den 

naturliga religionen som omfattar alla tänkande människor.303 Den förnuftiga människan 

förstår alltså att islam är fullkomlighet. Människor som inte kan komma till denna insikt är i 

behov av da’wa, alltså upplysning och kunskap för att förstå islams fullkomlighet.304 Enligt 
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Hedin betonar Al-Faruqi Koransuran (2:256) som handlar om att det ej finns något tvång i 

religionen.305 Al-Faruqis hänvisning till denna sura i Koranen är korrekt och budskapet 

överrensstämmer med Zetterstéens, Bernströms och Arberrys översättningar av Koranen.306 

Enligt Hedin framhåller Al-Faruqi människan som en förnuftig varelse som kan skilja på det 

rätta och falska. Därför accepterar människan islam som det rätta och den enda sanna 

religionen.307 Enligt Hedin betonar Al-Faruqi i sin lära om da’wa att den fria och förnuftiga 

människan accepterar islam som den enda sanna religionen i världen.308 Människor som 

tvekar om islams ställning som naturens religion övertygas av denna 

upplysningsverksamhet.309 Dessa argument om förnuftet och tänkandet ansluter sig till islams 

troslära om Gud, profeterna och livet efter döden. Där den förnuftiga människan ansluter sig 

till dessa argument och därmed islams lära.310 

Detta är argument om att alla är födda muslimer, som ligger till grund för begreppet din al-

fitrah. Detta begrepp har enligt Hedin använts av moderna muslimska apologeter som Al-

Faruqi för att betona att islam är människans medfödda religion.311 Människan föds här enligt 

Hedin av Guds vilja som muslim och förblir omedvetet muslim, fram till människans vuxna 

ålder.312 Människan måste här enligt Hedin göra ett medvetet val om att leva enligt Guds vilja 

eller att avvisa Guds vilja.313 Genom att välja att följa Guds vilja, så blir människan muslim, 

börjar verka för det goda och därmed uppstår ingen konflikt i människans natur betonar 

Mawdudi enligt Hedin.314 De människor som avvisar Guds vilja och väljer att inte vara 

muslimer beror på att de inte har mött islam på rätt sätt och kan därför inte utveckla sin 

medfödda natur enligt Hedin.315 Trots att den vuxna människan kan har valt att följa Guds 

vilja så är det den enskilda muslimens ansvar att bevara detta tillstånd att leva i Guds vilja och 

därmed förbli muslim.316 Mawdudis betoning för att välja islam betyder för Mawdudis 

teologiska uppfattning att man som människan ska se till Koranen men speciellt Sunnan för 
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vägledning och därmed da’wa. Vilket är en symbolik för Mawdudis sunnitiska inriktning i 

islam.    

Det är här da’wa blir ett viktigt begrepp inom islam. Genom uppmaningen att se tillbaka på 

sig själv och skaffa sig den rätta kunskapen, för att kunna leva rättfärdigt och att utveckla den 

enskilda muslimens al-fitrah i en rättfärdig och from riktning.317 Enligt Hedin har modern tid 

bidragit med ett riktmärke för denna da’wa genom med att modernismen sätter förnuftet över 

den heliga uppenbarelsen i form utav Koranen. Detta skapar därmed ett spelrum för denna 

utveckling för den enskilda muslimens al-fitrah.318 Under modern tid har den muslimska 

teologen al-Attas enligt Hedin argumenterat att all utveckling inte främjar människans al-

fitrah, utan faktiskt kan skada utvecklingen.319 Hedin påpekar att al-Attas betonar att denna 

utveckling måste bygga på kunskap om människans sanna natur.320 Al-Attas enligt Hedin 

betonar att det finns ett ideal för människans utveckling och framhåller att sann utveckling 

innebär en återgång till människans sanna natur och ett liv i sann islam.321 Hedin betonar att 

al-Attas påpekar att detta ideal för människan finns i profetens Muhammed Sunna. Det är 

Koranen som bestämmer utvecklingen av människans naturliga anlag och bildar grunden till 

da’wa för den enskilda muslimen.322 Det är detta argument som Mawdudi ger i det valda 

citatet med hänvisning till sura 51:19. Eftersom vi alla är födda muslimer så har vi alla en 

skyldighet att hjälpa varandra oavsett om en människa har valt att följa Guds vilja eller ej. 

Jämförande sammanfattning   
 Shariati ser här folket al-nas som den faktor som påverkar vilka ideal Abel eller Kain som 

samhället ska utvecklas mot. Det är därför enligt Shariati folket som har det sociala ansvaret 

att upprätthålla dessa gränser och därmed befästa tawhid i samhället. Genom folket som social 

rörelse och kunskapen om tawhid så får människan enligt Shariati kunskap om att Guds 

allmakt. Enligt Shariati så är det genom vallfärden till Mekka som bekräftar folkets enighet i 

monoteismen, tawhid och ämbetet som Guds ställföreträdare i skapelsen. Qutb betonar dock 

att det är själva bekännelsen till islam som gör människan komplett i rollen som Guds 

ställföreträdare och förenad i kampen emot djahiliyya i världen. De som dock vägrar inse 

sanningen om Gud som den högsta auktoriteten, går enligt Qutb emot Gud och människans 

roll som Guds ställföreträdare i skapelsen. För det finns det bara ett straff enligt Qutb i form 
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av helvetet. Qutb betonar här alltså i sin motivering att de som inte följer islam ska straffas för 

sin olydnad mot Gud, medan Shariati betonar att det är folket som bestämmer att verka och 

forma samhället i sin roll som Guds ställföreträdare. Mawdudi skiljer sig från Qutb på detta 

plan, då Mawdudi betonar att människan är så pass förnuftig att människan inser att islam är 

det enda rätta och naturliga i världen. Där tawhid, Koranen och Sunnan ska ligga till grund för 

hur människan som Guds ställföreträdare ska förvalta skapelsen och samhället. Mawdudi 

betonar att vi alla föds som muslimer och eftersom islam är naturens religion så är den enda 

förnuftiga samhällsordning i världen islam.    

Lärans auktoriteter  

Ali Shariati  
Shariati har hittills betonat människans betydelse och ansvar för folkmaktens gränser i sin 

tolkning av islams teologi. Människan har i sin roll som Guds ställföreträdare ansvar som 

skapelsen men också ansvar inför sin skapare, och det är människans val, kunskap eller 

okunskap som formar samhället och världen mot Abel eller Kain ideal.323 Shariati diskuterar 

främst sociala strukturer inom islam, och diskuterar ytterst lite om de auktoriteter som ska 

användas och vad som är Shariatis tolkning av de ämnen som inte kan diskuteras i islam.324 

Shariati diskuterar dock en polemik emellan att andra religioner än islam. Shariati diskuterar 

här om att religioner är en vägledning som leder ifrån människans form som lera till slutliga 

dom av Gud. Shariati betonar att den enda religion som lyckas med detta är en sanningens 

religion islam som fullbordar människans gudomliga natur och val som främjar tawhid i 

samhället.325  

Shariati är liberal med de ämnen han diskuterar och kallar inget att vara en synd emot Gud. 

Shariati betonar istället sin teori om Kain och Abelsamhället. Shariati målar dock upp 

Koranen, al-nas och Kaba som en auktoritet, för att befästa vad som inte kan diskuteras. Där 

religionen som auktoritet har använts av de båda typerna av samhällen fast på olika vis för att 

befästa tabubelagda aspekter och bryta mot islams lära om tawhid.326 Shariati förklarar denna 

auktoritet såhär: 

The word "people" (al-nas) has a profound meaning and distinct significance in Islam. It is only 

the people as a whole who are the representatives of God and His "family" (al-nas iyalu 'Llah). 
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The Qur'an begins in the name of God and ends in the name of the people. The Ka'ba is the 

House of God, but the Qur'an also calls it the "house of the people" and the "free house" (a 

1-bayt al-'atiq) (22:29, 33), as opposed to other houses that are in the bond of private ownership. 

We see here that the word al-nas does not denote a mere collection of individuals. On the 

contrary, it has the sense of "society" as opposed to "individuals." The word al-nas is a singular 

noun with the sense of a plural; it is a word without a singular. What word could better convey 

the concept of "society," something possessed of an identity totally independent from all of its 

individual members..All societies that have existed throughout history, whether they have been 

defined in national, political or economic terms, have been founded on a system of 

contradiction, a contradiction that has existed at its very heart. Within every class society, two 

hostile and opposing classes have existed: on the one hand, king, owner and aristocracy, and on 

the other, God and the people.3 On the one hand, religions in their multiplicity; on the other, the 

one religion.327 

Shariati betonar att dessa ideal alltid kommer vara i kamp mot varandra samhället och ändra 

de auktoriteter som används i Abel eller Kain samhället.328 Abelsamhället med dess tawhid 

betonar att människan har som skyldighet att upprätthålla tawhid och åberopar människans 

gudomliga natur som auktoritet, medan Kainsamhället betonar människans lustar och 

åberopar djävulens seger och egoism som auktoritet.329 Shariati enligt Hedin betonar dock att 

det är viktigt att bekämpa sociala orättvisor genom aktiv kamp mot Kainsamhället med 

begreppet ”alla dagar är ashura och alla platser Kerbala”.330 Detta innebär att martyrskapet 

för Abelsamhället, formar en del av Shariatis teologiska uppfattning.331 Det blir klart att se 

Shariatis shiitiska inriktning i citatet, tillföljd av Shariatis betoning på att de goda måste lida 

för att Abelsamhället och frälsningen ska segra i världen.332 Hedin betonar att Shariatis syn 

på att den goda människans agerande skall vara som Abrahams villighet att offra sin son och 

därmed visa lydnad mot Gud. Denna lydnad skall vara en modell för mänskligt agerande och 

skall eftersträvas i samhället.333
 

Existentialismen är ett nyckelbegrepp för Shariati och formar en grund till Shariatis tro på 

människans dubbelnatur.334 Shariatis shiitiska inriktning blir här tydlig eftersom Shariati 

enligt Hedin betonar att människan ska leva sitt liv i en villighet likt Abrahams offer som ett 
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grundläggande livsvillkor.335 Shariati målar enligt Hedin upp imamen Husayns martyrskap 

vid Kerbela som ett föredöme för att kämpa för det rätta. Genom att de godas lidande kommer 

det goda segra i världen.336 Genom att följa detta föredöme ges människan en moralisk 

förebild i denna uppoffring, för att kunna utvecklas mot den gudomliga sidan i sin 

dubbelnatur och kunna verka för Abelsamhället och tawhid.337 Shariatis betoning på att 

främja Abelsamhället och tawhid förklaras väl Shariatis hänvisning till Korancitatet. Det är al-

nas genom vallfärden till Kaba som samhället enas i sitt ansvar för tawhid och Abelsamhället, 

vilket också belyses väl i Shariatis hänvisning till Korancitatet  

Koranen 1917 
 Zetterstéen översätter sura 22:28-30: 

Och påbjud vallvärden bland människorna, att de må komma till dig till fots och på alla magra 

kameler, som komma från alla möjliga djupa pass, Att de må inse fördelarna för dem själva och 

åkalla Guds namn på bestämda dagar för allt vad han beskärt dem i fråga om boskaps-djuren! Så 

äten nu därav och bespisen den nödlidande och behövande! Sedan må de avlägsna allt osnyggt, 

uppfylla sina löften och gå omkring det åldriga templet.338 

Zetterstéens översättning ger vallfärden en enande funktion för samhället. Det är genom 

vallfärden man uppfyller sin skyldighet som muslim att verka för Abelsamhället, genom att 

hjälpa de fattiga och hylla Gud som det högsta. 

Zetterstéen översätter sura 22:33: 

Så är det. Och om någon håller de av Gud befallda sedvänjorna i ära, beror det förvisso på 

hjärtats gudaktighet.339 

Zetterstéens översättning belyser här att genom att följa Guds bud så är man i kontakt med sin 

gudomliga dubbelnatur. Det är genom denna kontakt som människan uppnår Abelsamhället 

enligt Shariati. 

Koranens budskap 
Bernström översätter sura 22:29: 
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Därefter skall de fullfölja och avsluta de för vallfärden föreskrivna andaktsövningarna och infria 

de högtidliga löften som de avlagt och (en sista gång) utföra rundvandringen omkring den äldsta 

Helgedomen.340 

Bernströms översättning skiljer sig ifrån Zetterstéens. Bernström belyser vallfärden som en 

högtid. Där människan fullföljer sina löften till Gud och genom rundvandringen omkring 

Kaba som enligt Bernström betonas vara det äldsta templet till Gud, medan Zetterstéens 

översättning betonar allmosans betydande värde över vallfärdens funktion. 

Översättning av sura 22:33 finns hos Bernström i 22:32-34: 

Detta (är vad Gud klargör för er); de som håller Guds symboler i ära har sann Gudsfruktan i sina 

hjärtan. (Offerdjuren) har ni nytta av fram till utgången av den fastställda tiden; därefter skall de 

föras till sin bestämmelse (för att offras nära) den äldsta Helgedomen. För alla folk (i det 

förgångna) har Vi föreskrivit att Guds namn skall uttalas (i tacksamhet) över de boskapsdjur som 

Han har skänkt dem som föda – (när de slaktas). Er Gud är den Ende Guden; underkasta er alltså 

Hans vilja!341  

Bernströms översättning skiljer sig här ifrån Zetterstéens genom att vara med specifik om hur 

människan skall agera inför Gud. Genom vallfärden och offrandet av djur så visar man 

tacksamhet, underkastelse och erkänner därmed tawhid. 

The Koran Interpreted 
Shariatis hänvisning till sura 22:29, finns Arberrys översättning 22:29-30: 

Let them then finish with their self-neglect and let them fulfill their vows, and go about the 

Ancient House.’ All that; and whosoever venerates the sacred things of God, it shall be for him 

with his Lord.342 

Arberrys översättning är överens med Bernströms. Det är genom vallfärden och 

rundvandringen runt Kaba som människan uppfyller sitt löfte till Gud. 

Arberry översätter sura 22:33:  

”All that; and whosoever venerates God’s waymarks, that is of the godliness of the hearts.”343 

Shariati belyser med sin användning av dessa citat i Koranen att det är genom vallfärden, som 

människan fullföljer sin gudomliga natur, enas i kampen för Abelsamhället och därmed 
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tawhid. Shariati har inte gjort en teologisk omtolkning av dessa suror utan använder de som 

stöd för att häva att det är vallfärdens auktoritet som förenar människan i religionen och 

därmed kampen för Abelsamhället.    

Sayyid Qutb 
Qutb betonar att det är människans ansvar leva som goda muslimer och genom det befria 

samhället ifrån djahiliyya och återfå kunskap om Gud och fromheten.344 Qutb belyser 

trosbekännelsens auktoritet, som enligt Qutbs tolkning av islams teologi; betyder lydnaden till 

Guds lagar och profetens Sunna. Genom trosbekännelsen befäster människan sin roll som 

muslim och att leva efter Koranen och Sunna i samhället.345 Qutb förklarar detta perspektiv 

såhär: 

‘La llaha illa Allah”-“There is no deity except Allah” – is the first part the Islamic declaration of 

faith, meaning that there is no one to be worshipped except God; “Muhammadar Rasul Allah” – 

“Muhammad is the Messenger of God; - is the second part, meaning that this worship is to be 

carried out according to the teaching of the Prophet – peace be upon him”346 

A believing Muslim is one into whose heart this declaration has penetrated completely, as the 

other pillars of Islam and articles of faith are derivatives of it. Thus, belief in angels and God’s 

Books and God’s messengers and the life hereafter and al-Qadr (the measurement of god and 

evil) and al-Salah (prayers), al-Sawn (fasting), al-Zakah (poor-due) and al-Hajj (pilgrimage), and 

the limits set by God of permissible and forbidden things, human affairs, laws, Islamic moral 

teachings, and so on, are all based on the foundation of worship of God, and the source of all 

these teachings is the person of the Prophet- peace be upon him –through whom God has 

revealed to us.347  

Qutb gör här klart att Gud, islams fem pelare och profetens Sunna är auktoriteter som ska 

känneteckna den troende muslimen och motverka shirk och framhäva tawhid i samhället. 

Människan har detta som ansvar i rollen som Guds ställföreträdare.348 Enligt Qutb teologiska 

tolkning har man som muslim ett ansvar att göra sitt yttersta för att framhäva Gud som den 

yttersta auktoriteten i samhället genom att följa profetens Sunna. Gud verkade genom 

Muhammed och genom att följa profetens Sunna så lever man som rättfärdig muslim enligt 

Qutbs teologiska uppfattning.349 Profeten Muhammeds Sunna åberopas därför av Qutb som 
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en auktoritet för att befästa tawhid och de icke islamiska aspekter som inte kan diskuteras.350 

Qutb betonar detta med: 

Thus the declaration of faith provides the foundation for a complete system of life for the 

muslim community in all its details. This way of life cannot come into being without securing 

this foundation first. Similarly, if the system of life is constructed on some other foundation, or 

if other sources are mixed with this foundation, then that community cannot be considered 

Islamic. God says:  

The command belongs to God alone. He commands you not to worship anyone except Him. 

This is the right way of life. (12:40) 

Whoever obeys the Prophet obeys God” (4:80)351  

Anyone who derives laws from a source other than God, in a way other than what He taught us 

through the Prophet – peace be upon him-does not worship God alone. 

Whatever the prophet gives you, accept it, and whatever he prohibits you, refrain from it. 

(59:7)352 

Qutb teologiska uppfattning är här att Gud är den högsta auktoriteten. Människan ska följa 

profetens exempel i Sunna. Gud verkade genom profeten Muhammed och därför är Sunna 

kodexen till hur människan ska leva i samhället. Sunna blir då livsmönstret som människan 

ska efterfölja för att leva efter Guds vilja i samhället och blir då en lärans auktoritet enligt 

Qutb. Nasserismen gick emot dessa islamistiska ideal och verkade istället för nationalismens 

och etnicitetens betydelse för människan. Nasser skilde också på religionen och staten men 

använde sig gärna av islams lära för att berättiga sina politiska beslut. Nasser lade också alla 

religiösa institutioner under statlig kontroll och kunde då kontrollera de religiösa fatworna och 

besluten.353 Det är denna skildring på statens styrelseskick och religionens ställning samt 

Nassers bruk av islam för sin egen auktoritet i samhället. Qutb teologiska uppfattning ser detta 

som shirk och en stor synd mot den muslimska tron och gemenskapen, som måste bekämpas 

med våld om det krävs.354   

Koranen 1917 
Zetterstéens översättning av suran 12:40 skiljer sig någon från Qutbs tolkning. Qutb har 

endast använt en del av suran för att förmedla sitt budskap: 
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I dyrken utom honom endast namn, dem I och edra fäder uppfunnit, utan att Gud nedsänt något 

bemyndigande angående dem. Avgörandet tillhör Gud allena. Han har befallt, att I icke skolen 

dyrka någon annan än honom. Detta är den rätta religionen, men de flesta människor veta 

ingenting.355     

Zetterstéen har översatt den sista meningen med att islam är den rätta religionen medan Qutb 

skriver att islam är den rätta vägen i livet. En skillnad som reflekterar Qutbs och Mawdudis 

syn att vi alla föds muslimer. 

Qutb hänvisning i Koranen i 4:80 finner vi i Zetterstéens översättning av suran 4:82. Där 

Zetterstéen har översatt suran till  

Den, som lyder aposteln, lyder därmed Gud, och om någon vänder sig bort, hava vi ej sänt dig 

väktare över dem.356  

Zetterstéens översättning av suran stämmer överens med Qutbs hänvisning och är inte 

förändrat eller politiserat. Zetterstéen har också översatt så att det är profetens och Sunnan 

som är vägledande för människan i samhället. 

Zetterstéens översättning av suran 59:7 har samma budskap som det Qutb hänvisar till. Dock 

så har Qutb endast använt en liten del av Suran. Zetterstéens översättning av suran betonar att 

Gud kommer straffa olydnad emot profeten: 

Om Gud låtit något byte från städernas invånare tillfalla sin apostel, så tillhör det Gud, aposteln, 

anförvanterna, de faderlösa, de fattiga och den vägfarande, för att de ej skall bliva något utbyte 

mellan de rika bland eder. Vad aposteln giver eder mån I taga emot, och vad han förhåller eder 

avhålla er från, och frukten Gud! Gud är förvisso sträng i att straffa.357  

Zetterstéens översättning av suran 59:7 blir alltså att profeten Sunna är ett moraliskt föredöme 

för samhälle och syftar till att hjälpa de svaga och utsatta i samhället. 

Koranens budskap 
Bernström översättar sura 12:40: 

Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingen-ting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era 

förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka 
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Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap om 

detta).358 

Bernströms översättning av denna sura stämmer bra överens med Qutbs hänvisning till 

Koranen och angriper polyteismen. Detta stämmer bra överens med Qutbs uppfattning att man 

endast ska se till Koranen och Sunna för att ta beslut, dessa två är den enda kunskapen som 

människan behöver i samhället enligt Qutb.359 Qutb belyser att det muslimska samhället alltid 

har fått kämpa emot aktörer i samhället i form utav handelsmän och prästerskap som har 

önskat sig personlig makt i samhället och inte önskat kämpa för monoteismen, allmosan, 

vallfärden och bönen.360  

Bernström översätter sura 4:80: 

Den som lyder sändebudet lyder Gud; och den som vänder honom ryggen (bör veta att) du inte 

är sänd att vaka över dem.361 

Bernströms översättning av suran stämmer överens med Zetterstéens översättning och Qutbs 

hänvisning till Koranen. Qutbs teologiska tolkning är tillika i Bernströms översättning att 

profetens exempel i Sunna ska vara ett föredöme för människans val i samhället. 

Bernström översätter sura 59:7: 

Det som Gud anvisar Sitt Sändebud av (det byte som tagits utan krig) av städernas folk tillhör 

Gud och Sändebudet, (hans) närmaste, de faderlösa och de behövande och vandringsmannen.362  

Bernströms översättning stämmer överens med Zetterstéens och har samma budskap, Qutbs 

hänvisning till detta citat visar inget spår på en teologisk tolkning av suran. 

The Koran Interpreted 
Arberry översätter sura 12:40: 

That which you serve, apart from Him, is nothing but names yourselves have named, you and 

your fathers; God has sent down no authority touching them. Judgment belongs only to God ; He 

has commanded that you shall not serve any but Him. That is the right religion; but most men 

know not.363 
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Arberry belyser i sin översättning av suran polyteismens synd. Arberrys översättning hävdar 

Gud som den högsta och islam som den naturliga religionen för människan. 

Arberry översätter sura 4:80: 

Yet had they believed in God and the Prophet and what has been sent down to him, they would 

now have taken them as friends; but many of them are ungodly.364 

Arberrys översättning av suran ger profeten en hög ställning. Genom att tro på profetens 

budskap enligt Arberrys översättning tror man också på Gud som den högsta kraften i 

samhället och skapelsen. 

Arberry översätter sura 59:7: 

And whatever spoils of war God has given unto His messengers from them, against that you 

pricked neither horse nor camel: but God gives authority to His Messengers over whomsoever 

He will. God is powerful over everything.365 

Arberrys översättning av suran belyser inte bara Gud och profetens Muhammeds position men 

också de tidigare sändebuden som har varit inspirerade av Gud. Enligt Arberrys översättning 

så har alla tidigare sändebud haft en auktoritet men att deras lära har blivit feltolkad fram till 

profeten Muhammeds förkunnelse och uppenbarelse i form av Koranen. 

Den islamistiska kunskapsrevolutionen 
Den islamistiska teoretikern al-Ghannushi har under modern tid betonat att det är fel att 

använda våld för att upprätta det islamistiska samhällsidealet.366 Till skillnad ifrån Qutbs 

betoning på att bekämpa shirksamhället, så hävdar al-Ghannushi att den islamistiska 

samhällsrörelsen inte ska använda våld för att få makt över samhället som sin första 

priorietet.367 Al-Ghannushi betonar istället att det islamistiska högsta målet ska vara att sprida 

islams lära och ideal bland folket, där islams budskap ska bland folket verka för demokrati 

och civilsamhällets rättigheter med islams kärnvärderingar.368 Det är enligt al-Ghannushi 

viktigt att denna spridning av läran i samhället sker utan våld, då al-Ghannushi betonar att 

våldet orsakar att den sekulära makten för mer makt i samhället som den använder för att 

motverka islams budskap inom samhället.369 Al-Ghannushi argumenterar i linje med 
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forskaren An Na’im som enligt Rudbeck betonar begreppet liberal islam.370 Al-Ghannushi 

betonar att ett sekulärt demokratiskt samhällssystem som tillåter muslimer att sprida islams 

budskap fritt är bättre än ett despotiskt samhällssystem som hävdar vara islamiska men gör sig 

skyldiga till shirk.371 Al-Ghannushi betonar dock umma begreppet som att gälla världens alla 

muslimer om att sprida islams budskap om solidaritet och jämlikhet och hur dessa skall 

förverkligas i en islamistisk stat.372 Al-Ghannushi betonar att det är sökandet efter kunskap 

och villigheten att sprida detta i islams budskap inom samhället som kommer skapa en vilja 

till en icke vålds baserad islamistisk revolution.373 Denna fredliga islamistiska revolution tar 

bort beroendet av mänskliga auktoriteter och hjälper de fattiga i samhället i en ny stat grundat 

på islams budskap där Gud är den högsta auktoriteten och shura mellan folket och ulama är 

basen för samhällets styrelseskick.374         

Mawlana Mawdudi  
Mawdudi betonar att det är genom insikten om islam som den universella religionen som man 

får insikt att agera och göra rätt val med läran som grund. Mawdudi hänvisar till Koranen som 

underlag för sin teologiska uppfattning och åberopar God som den högsta auktoriteten. Det är 

också Gud, Koranen och profetens Sunna som är en auktoritet för människan. Det är 

människans plikt att leva enligt Guds vilja annars hamnar människan i strid med Gud enligt 

Mawdudi. Valfriheten begränsas då i samhället, eftersom människan endast för välja om 

dessa val är i linje med religionens krav på samhället. Mawdudi skriver: 

Islam gives the right of freedom of thought and expression to all citizens of the Islamic State 

on the condition that it should be used for the propagation of virtue and truth and not for 

spreading evil and wickedness. This Islamic concept of freedom of expression is much superior 

to the concept prevalent in the West. Under no circumstances would Islam allow evil and 

wickedness to be propagated. It also does not give anybody the right to use abusive or 

offensive language in the name of criticism. The right to freedom of expression for the sake of 

propagating virtue and righteousness is not only a right in Islam but an obligation. One who 

tries to deny this right to his people is openly at war with God, the All-Powerful. And the same 

thing applies to the attempt to stop people from evil. Whether this evil is perpetrated by an 

individual or by a group of people or the government of one's own country, or the government 

of some other country; it is the right of a Muslim and it is also his obligation that he should 

warn and reprimand the evil-doer and try to stop him from doing it. Over and above, he 
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should openly and publicly condemn it and show the course of righteousness which that 

individual, nation or government should adopt. 

The Holy Quran has described this quality of the Faithful in the following words: "They enjoin 

what is proper and forbid what is improper" (9:71). In contrast, describing the qualities of a 

hypocrite, the Quran mentions: "They bid what is improper and forbid what is 

proper" (9:67). The main purpose of an Islamic Government has been defined by God in the 

Quran as follows: "If we give authority to these men on earth they will keep up prayers, 

and offer poor-due, bid what is proper and forbid what is improper" (22:41). The Prophet 

has said: "If any one of you comes across an evil, he should try to stop it with his hand (using 

force), if he is not in a position to stop it with his hand then he should try to stop it by means 

of his tongue (meaning he should speak against it). If he is not even able to use his tongue 

then he should at least condemn it in his heart. This is the weakest degree of faith" (Muslim). 

This obligation of inviting people to righteousness and forbidding them to adopt the paths of 

evil is incumbent on all true Muslims. If any government deprives its citizens of this right, and 

prevents them from performing this duty, then it is in direct conflict with the injunction of 

God. The government is not in conflict with its people, but is in conflict with God. In this way 

it is at war with God and is trying to usurp that right of its people which God has conferred not 

only as a right but as an obligation. As far as the government which itself propagates evil, 

wickedness and obscenity and interferes with those who are inviting people to virtue and 

righteousness is concerned, according to the Holy Quran it is the government of the 

hypocrites.375 

Det är kunskapen om Gud som gör varje människa till muslim och del i den auktoritet och 

gemenskap i Mawdudis teori om den teodemokratiska staten. Där den gudsfruktiga 

människan verkar för att leva ett fullständigt liv i islam som Guds ställföreträdare och aktivt 

verkar med våld om så krävs för att befästa lärans auktoritet i samhället.376 

Koranen 1917 
Mawdudis tolkning utav sura 9:71 stämmer överens med Zetterstéens översättning. Dock i 

Zetterstéens översättning finner vi Mawdudis hänvisning i sura 9:72. Mawdudi betonar att 

surans teologiska budskap är att de främsta av människorna är de som är mest uppmärksamma 

för Guds vilja. Dessa människor är därmed närvarande i sitt ”God- consciousness” och lever 

enligt Guds vilja. Zetterstéens översättning utav sura 49:13 ger dock en annan betoning: 
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De rätttrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare, de där påbjuda det tillbörliga 

och förbjuda det otillbörliga, förrätta bönen och giva allmosan och lyda Gud och hans apostel. 

Över dessa skall Gud förbarma sig; Gud är förvisso väldig och vis.377 

Zetterstéens översättning ger bilden av att vara gudsfruktande och lyda gör människan till 

gudsfruktande. Istället för Mawdudis teologiska tolkning av suran, vilket ger en bild av att de 

som lever enligt Guds vilja ska i samhället verka aktivt emot aspekter som inte i tillåtna i 

religionen. Detta tyder på ytterligare en politisering utav Mawdudis tolkning. Där den 

teodemokratiska staten ska vara denna förmedlande funktion som för fram Guds budskap till 

människan och de som är uppmärksamma och lever enligt Guds vilja i samhället är enligt 

Mawdudi är då mottagliga för dessa sanningar om Guds budskap i Koranen.378 

Zetterstéen översätter sura 9:67: 

Kommen ej med edra ursäkter! I haven blivit otrogna, sedan I antagit tron; om undseende visas 

en del av eder, så varder en del straffad, därför de voro syndare.379 

Zetterstéens översättning av suran ger ett annorlunda budskap än Mawdudi. Zetterstéens 

översättning ger en bild av att de som medvetet inte följer tron kommer straffas, Medan 

Mawdudis hänvisning till Koranen belyser att de otrogna aktivt motarbeter religionen i 

samhället. Detta tyder på en teologisk tolkning utav Mawdudi, baserat på Zetterstéens 

översättning. 

Mawdudis hänvisning till sura 22:41, finner man genom Zetterstéens översättning i sura 

22:41-42: 

Och om Gud ej höll människorna tillbaka genom varandra, så skulle klosterceller och kyrkor, 

bönhus och tempel, i vilka Guds namn flitigt åkallas, rivas ned; ja, Gud skall sannerligen hjälpa 

honom- Gud är sannerligen stark och väldig- Dem, som förrätta bönen och giva allmosan, 

påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otillbörliga, om vi giva dem makt på jorden; ja, av Gud 

beror alltings utgång.380 

Genom denna översättning så är det tydligt att Mawdudi har förkortat och teologiskt tolkat 

denna sura för att kunna ge auktoritet åt sin islamiska stat. Suran betonar endast enligt 

Zetterstéen att de som förättar bönen och allmosan är de som lever enligt Guds vilja i 

samhället,  
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Koranens budskap 
Bernströms översätter sura 49:13: 

MEN DE troende, männen såväl som kvinnor-na, är varandras (sanna) vänner och fasta stöd; de 

anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar 

allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är 

allsmäktig, vis.381  

Bernströms översättning stämmer överens med Zetterstéens översättning. Den främste 

människan är enligt Bernströms översättning, den gudsfruktiga som enligt Mawdudis 

teologiska tolkning sätter tron som det som binder människan samman i samhället. 

Bernström översätter sura 9:67: 

Hycklarna, männen såväl som kvinnor-na, är alla skurna ur samma stycke. De anbefaller det 

som är orätt och förbjuder det som är rätt och de håller ett hårt grepp runt penningpåsen. De 

glömmer Gud och då skall VI glömma dem. De har sannerligen, dessa hycklare, förhärdat sig i 

trots och synd.382  

Bernströms översättning skiljer sig något från Zetterströms. Budskapet är dock detsamma, att 

det är genom att inte leva enligt Guds vilja som man gör uppror emot Gud. Där enligt 

Bernström den största synden är att inte betala allmosan. Mawdudis hänvisning till Koranen 

stämmer därför bra överens med Bernströms översättning. 

Bernström översätter sura 22:41: 

Ja, Gud skall bistå all – hos Gud ligger all styrka, all makt-. de som, om Vi ger dem makt och 

myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och 

förbjuder det som är orätt. Allt går till sist upp i Gud.383 

Bernströms översättning stämmer överens med Mawdudis teologiska tolkning, Gud ger 

auktoritet till de människor som lever efter Guds vilja i samhället och är moraliska 

föredömen. Bernströms översättning ger stöd åt Mawdudis teologiska tolkning till att denna 

auktoritet tillhör den islamiska staten och de troende muslimerna. 

The Koran Interpreted 
Arberry översätter sura 9:71: 

                                                           
381 Bernström 1998: 258. 
382 Bernström 1998: 257. 
383 Bernström 1998: 487. 



67 
 

The hypocrites, the men and the women, are as one another; they bid to dishonour, and forbid 

honour; they keep their hands shut; they have forgotten God, and He has forgotten them. The 

hypocrites- they are the ungodly. God has promised the hypocrites, men and women and the 

unbelievers, the fire of Gehenna, therein to dwell forever.384 

Arberry översätter sura 9:67: 

Say: ‘What, then were you mocking God, and His signs and His Messenger?´Make no excuses. 

You have disbelieved after your believing. If We forgive one party of you, We will chastise 

another party for that they were sinners.385 

Arberrys översättning ger profeten Muhammed en auktoritet som Zetterstéen och Bernström 

saknar i sina översättningar. Arberrys översättning betonar att de icke troende har gått emot 

Gud genom att inte lyssna på profeten medan Bernström och Zetterstéen betonar en direkt 

olydnad emot Guds vilja för människan istället för profetens Sunna. 

Mawdudis hänvisning till sura 22:41 finns hos Arberry i sura 22:32: 

Thereafter, after them, We produced another generation, and We sent amongst them a 

Messenger of themselves, saying ‘Serve God! You have no God other than He. Will you not be 

godfearing? Said the Council of the unbelievers of his people, who cried lies to the encounter of 

the world to come, and to whom We have given ease in the present life, ‘This is naught but a 

mortal like yourselves, who eats of what you eat and drinks of what you drink. If you obey a 

mortal like yourselves, then you will be losers.386   

 Arberrys översättning stämmer överens med Bernströms och Zetterstéens. Dock skiljer sig 

Arberry med att belysa skärselden som de icke troendes straff. Detta gör det tydligt att 

Mawdudi har gjort en teologisk tolkning utav denna sura, och vill ena människan i samhället 

genom att dela gemenskap i tron och den islamiska staten. Mawdudis tolkning gör att Gud blir 

den högsta makten och att Gud har givit de troende auktoritet i religionen att styra samhället 

med Koranen och Sunna som myndigheter för människan.  

Koranen som demokratiskt ideal för samhället 
Teoretikern Jabiri har under modern tid argumenterat för att Koranens politiska språk är 

tvetydigt och går därför att tolka i flera riktningar utan att förlora kärnan av Koranens 

budskap.387 Jabiri argumenterar likt Mawdudis teori om teodemokratin, att Koranens budskap 
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funktionerar som ett ideal för det demokratiska samhället.388 Där jämlikhet, rättvisa, 

solidaritet och brödraskapet aspekter finns att hämta ur Koranen och tjäna som ett samhälls 

ideal i det demokratiska muslimska samhället.389 Jabiri betonar dock att makten i det 

demokratiska samhället ska vara koncentrerad till en ledare eller familj med stor insikt om 

islams lära, och ser till Koranens ideal för att bevara och upprätthålla Koranens budskap i det 

demokratiska samhället och därmed islams umma.390  

Jämförande sammanfattning  
Shariati betonar att det är al-nas som formar samhället och därmed skapar sina egna 

auktoriteter beroende på om al-nas har format samhället till ett Abel eller Kain samhälle. 

Shariati gör dock klart att den enda religion som kan föra människans dubbelnatur närmare 

gudomlighet är islams lära om tawhid och Abelsamhället. Kainsamhället leder människan till 

egoism och närmare sin världsliga from utav lera, istället för närmare Gud och tawhid enligt 

Shariati. Lärans auktoriteter är därför hur al-nas förvaltar samhället, i sin roll som Guds 

ställföreträdare för skapelsen. Qutb skiljer sig här ifrån Shariati eftersom Qutb åberopar 

trosbekännelsen, Koranen och profetens Sunna som en auktoritet för världen och samhället. 

Qutb betonar att det är genom trosbekännelsen människan förbinder sig till Guds auktoritet 

och förstår att shirksamhället och djahiliyya fel. Människan som avlagt trosbekännelsen ser 

Sunnan och Koranens auktoritet om hur man ska leva enligt Guds vilja i samhället. Qutb 

betonar också att man ska återgå till Koranen och lämna allt i shirksamhället bakom sig och 

bekänna sig till islam, som är den naturliga religionen enligt Qutb. Mawdudi betonar istället 

att människor med sitt fria val, som har valt att leva som muslimer med Gud som det högsta 

och Koranen som Guds förmedlande ord. Människan måste enligt Mawdudi ständigt verka för 

att leva rätt och utvecklas i rätt islamisk riktning genom al-fitrah. Mawdudi liknar här något 

Shariati i sin framhållning om den enskilda människans val verkar för ett specifikt ideal i 

samhället. Där för Mawdudi det högsta idealet är Gud och kunskapen om läran som auktoritet 

för att kunna leva ett rättfärdigt liv som muslim.   

Analys och diskussion 
Folkmaktens gränser har på olika innebörd för dessa tre teoretikers teologiska uppfattning. De 

ställer dock alltid människan i centrum som förvaltare av Guds skapelse. Människan har 

ansvar för att leva rätt och forma skapelsen och samhället så att det reflekterar Guds vilja. 
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Människan har dock ett val att leva med tawhid eller med shirk, alltså i gemenskap eller 

egoism enligt Shariati. Det har genom undersökningen blivit klart att det idag är en fråga om 

olika islamismer i nutida islam och det är upp till den enskilda muslimen, att välja sin väg i 

den Gudomliga uppenbarelsen. 1900-talet var en omtumlande århundrade för muslimer, 

kalifatet avskaffades som samlande punkt för Sunni islam och kolonierna fick sin 

självständighet.  

Under denna period var det utbildning som gjorde det möjligt för den enskilda muslimen att 

tolka läran och se behovet av idjtihad för att reformera ett splittrat samhälle, som var i behov 

av ett enande system.391 Denna enade system blev islam, vilket faller sig naturlig för 

muslimerna då islam är en universell religion som genomsyrar livets alla aspekter. Dessa 

centrala verk som har behandlats i uppsatsen tar upp olika tolkningar om hur man ska leva 

rättfärdigt enligt i liv i islam, med några centrala skillnader. Shariati betonar att det är 

människans ansvar i form av al-nas att forma skapelsen, det är genom människans fria vilja 

som skapelsen kan formas mot Abel eller Kain samhället. Dock så betonar Shariati att det är 

Abelsamhället med dess tawhid, jämlikhet, rättvisa och människans gudomliga natur som är 

det optimala samhället.  

Det är enligt Shariati egoism och maktlystnad som ger upphov till Kainsamhället och 

människans natur som oskapad lera. Qutbs betoning på en kamp emot okunskapen i 

samhället, genom trosbekännelsen och kunskapen om Sunna och Koranen är de aspekter som 

skapar tawhid i samhället. Samhällets högsta mål är att hylla Gud och leva efter profetens 

exempel i Sunna. Qutb skiljer sig ifrån Shariati eftersom Qutb ser trosbekännelsen som 

befrielsen från okunskapen, som en enande faktor för det islamistiska samhället istället för en 

ständig kamp emellan olika ideal. Mawdudi värderingar blir därför ett mellanting emellan 

Qutb och Shariati. Mawdudi liknar Qutb med betoningen på Gud som det högsta men skiljer 

sig från Qutb då Mawdudi betonar det fria valet och att välja att bli muslim och vikten att 

skaffa sig kunskap för att kunna fortsätta leva enligt Guds vilja. Shariatis teologiska 

uppfattning, är att de goda måste lida för att upprätta Abelsamhället samt vikten av det 

individuella valet av tawhid för dess upprätthållande. Detta är en avspegling av Shariatis 

shiitiska inriktning, medan Mawdudi och Qutb betonar att man ska återgå till Koranen och 

Sunnan för vägledning i hur man ska leva som muslim i samhället.392 Det är i denna aspekt av 

kunskapen som Mawdudi liknar Qutb. Eftersom enligt Qutb och Mawdudi ska samhället 

                                                           
391 Lee 1997: 98f. 
392 Hedin 2010: 390ff. 



70 
 

inneha kunskapen om Gud som skaparen, Koranen och Sunna för att bestämma om deras val 

är förenliga med religionens krav för samhället om folkmaktens gränser i islam.  

Alla religioner i världen har förhållningsregler för dess bekännare men dessa förmedlas främst 

genom ett prästerskap eller en förvaltande funktion. Exempel på denna förmedlande funktion 

är kristendomens prästerskap eller Theravada buddhismens munkväsen. Islam saknar denna 

förmedlande och dogmatiska funktion och religionen har därför tolkats av muslimska filosofer 

i flera olika riktningar sedan år 632. Mina behandlade ämnen förhåller sig till varandra genom 

att de försöker utveckla den islamiska teologin, göra den mera tillgänglig till dess bekännare, 

om vilka val som är förenligt i samhället och vilka auktoriteter som används för att befästa 

läran i samhället.393  

Det är genom dessa teologiska tolkningar som det som kan kallas politisk islam har uppstått. 

Vars syfte är att bekämpa de sociala orättvisorna i samhället och skapa sig en ny självständig 

identitet genom islam.394 Det har blivit klart att det som teoretikerna delar som inte går att 

diskutera är islams ekonomiska gränser i form utav zakat och ränteförbudet då de realiserar 

synen på Gud, människan ansvar och syftar till att tjäna samhället och dess behövande.395  

Tawhid läran går inte heller att diskutera då det är islams kärna om monoteism och Guds 

enhet.396 Gud som skapare och den högste, profeten Muhammeds Sunna och Koranens 

ställning som Guds förmedlande ord till människan, går inte heller att diskutera enligt dessa 

teoretiker. Det som går att diskutera är förhållandet emellan etik och ekonomi. Där det är 

viktigt att en islamisk ekonomi ser till behovet av tawhid, vikten av jämlikhet och 

socialrättvisa i islamisk politik.397  

Mina valda frågeställningar i denna uppsats hänger ihop då de behandlar människans gränser 

av fria val i samhället och var religionen kräver att få styra dessa. Mina frågeställningar har 

behandlat var, varför och vilka dessa gränser är och hur de sätter gränser för valfriheten i 

samhället. Genom uppsatsen har jag kunnat besvara mina frågeställningar med följande 

redogörelse: 

Fråga 1 ” Vart går gränsen mellan människans fria val och islam enligt dessa teoretiker?” är 

för Shariatis uppfattning polemiken emellan människans val i livet av att följa Abel eller Kain 
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ideal.398 Det är genom det rätta valet av Abelsamhället som människan främjar ett gott 

samhälle och tawhid.399 Abelsamhället har tawhid, gemenskap i islam och att lever i sin 

gudomliga natur. Kainsamhället är ett samhälle av ondska, kapitalism och shirk som styrs 

utav en jordisk härskare. Människan i Kainsamhället lever i sin världsliga natur utan islam.400 

Gränsen går därför enligt Shariatis tolkning av islams teologi vid det fria valet och hur 

människan väljer att förvalta skapelsen.401 Detta görs enligt Shariati med människans val av 

vilken sida deras dubbelnatur de ska leva i; tawhid eller shirk.402 För Qutbs uppfattning 

besvaras frågan genom Qutbs tolkning av islams teologi att islam genomsyrar allt i livet.  

Människorna ska återgå till läran för att forma deras val i samhället enligt Qutb.403 Människan 

har dock ett val, att leva i djahiliyya eller att avge trosbekännelsen. Det är genom 

trosbekännelsen som människan förbinder sig att aktivt leva ut sin tro, kämpa emot djahiliyya 

i samhället och leva sitt liv enligt Guds lagar, enligt Qutbs tolkning av islams teologi.404 För 

Mawdudis uppfattning besvaras frågan genom Mawdudis i sin teologiska uppfattning ser 

islam som naturens och världens universella religion.405 Detta har som effekt att islam blir ett 

allomfattande system som berör alla som bekänner sig till islam.406 Mawdudi ser därför icke 

troende som hot mot islam och tawhid. Dessa otroende uppfattas av Mawdudis tolkning av 

teologin som ett brott och hot mot samhällets gemenskap.407 Dessa otroende förlorar inte bara 

sin plats i den muslimska gemenskapen, de är också skyldiga till shirk genom att sätta en 

världslig auktoritet vid Guds sida.408 Valfriheten går därför enligt Mawdudi med att aktivt 

följa islams lära i samhället som den universella naturordningen eller att bli utesluten ur 

samhället.409 

Fråga 2 ” Hur motiveras dessa gränser och hur upprätthålls dem enligt dessa teoretiker?” är 

för Shariatis uppfattning enigheten i tawhid som grundstolpe för det religiösa livet som 

muslim. Gränserna motiveras, upprätthålls och fullgörs genom monoteismen, bönen och 

vallfärden till Mekka.410 Det är människans plikt som Guds ställföreträdare att vallfärda och 
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ge sin respekt till skaparen på den plats, den stöttepelaren som styr alla rörelser i kosmos som 

är Kaba.411 Människans val i livet blir alltså en inre kamp emot djävulen för att behålla sin 

gudomliga natur enligt Shariati.412 Genom att stå emot dessa lockelser så upprätthåller 

människan tawhid och blir på detta sätt en samhällsbevarande aspekt. Shariati betonar att 

denna enighet blir möjlig genom islams lära om tawhid och monoteism.413 Shariati beskriver 

polyteistiska samhällen, som shirksamhällen som ständigt befinner sig i en intern maktkamp, 

är socialt splittrade, kapitalistiska och svaga i sin tro på något högre mål eller andligt väsen i 

samhället.414 Samhället befinner sig enligt Shariatis teologiska tolkning i en ständig 

klasskamp, där människans val av att följa tawhid eller shirk går till att forma Abel eller 

Kainsamhället.415 För Qutbs uppfattning besvaras detta genom att det är bekännelsen till islam 

som gör människan komplett.416 Genom att acceptera sin ställning som Guds ställföreträdare i 

världen, så försvinner alla världsliga begär och gränser så länge man är enad i islam och 

kampen mot djahiliyya enligt Qutb.417 Qutb motiverar denna till gräns för valfriheten för att 

skapa ett rättvist samhälle som är enad runt en aspekt, att ge Gud all ära i samhället och i 

världen.418 Detta skapar enligt Qutbs teologiska tolkning av islam ett samhälle som har en 

gemenskap som världen aldrig sett dess like av i världshistorien; med ett samhälle av 

jämställdhet och genomsyrat av tawhid.419 För Mawdudis uppfattning besvaras detta genom 

Mawdudis hänvisningar till Koranen för att motivera och upprätthålla folkmaktens gränser. 

Det som är utmärkande för Mawdudis tolkning av teologin är att Mawdudi betonar 

innebörden av människan som muslim bör och skall följa Koranens lära.420 Mawdudi hänvisar 

till Korancitat för att betona detta.421 Samhället måste enligt Mawdudi vara solidariskt och 

blir enligt Mawdudi självförsörjande genom att ständigt hjälpa de behövande i samhället.422 

Det är en muslims plikt att aktivt hjälpa människor i samhället oavsett av nationalitet, ras eller 

religion. Genom att göra detta så upprätthålls folkmaktens gränser genom att muslimer har 

fått denna uppgift att hjälpa behövande oavsett vad de själva önskar och vill.423 Det är alltså 
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Guds uppgift till människorna att följa den gudomliga uppenbarelsen och därmed förbli 

trogna muslimer. 

Fråga 3 ” Vilka auktoriteter används för att befästa vad som inte kan diskuteras?” är för 

Shariatis uppfattning Abelsamhället. Abelsamhällets tawhid betonar att människan har som 

skyldighet att upprätthålla tawhid och åberopar människans gudomliga natur som auktoritet, 

medan Kainsamhället betonar människans lustar och åberopar djävulens seger och egoism 

som auktoritet.424 Shariati enligt Hedin betonar dock att det är viktigt att bekämpa sociala 

orättvisor genom aktiv kamp mot Kainsamhället med begreppet ”alla dagar är ashura och alla 

platser Kerbala”.425 Detta innebär att martyrskapet för Abelsamhället, formar en del av 

Shariatis teologiska uppfattning.426 För Qutbs uppfattning är det tron på Gud, islams fem 

pelare och profetens Sunnas auktoritet som ska känneteckna den troende muslimen och 

motverka shirk och framhäva tawhid i samhället. Människan har detta som ansvar i rollen som 

Guds ställföreträdare.427 Enligt Qutb teologiska tolkning har människan som muslim ett 

ansvar att göra sitt yttersta för att framhäva Gud som den yttersta auktoriteten i samhället 

genom att följa profetens Sunna. Gud verkade genom Muhammed och genom att följa 

profetens Sunna så lever man som rättfärdig muslim enligt Qutbs teologiska uppfattning.428 

Profeten Muhammeds Sunna åberopas därför av Qutb som en auktoritet för att befästa tawhid 

och de icke islamiska aspekter som inte kan diskuteras.429 För Mawdudis uppfattning betonas 

insikten om islam som den universella religionen, genom denna insikt får människan insikt att 

agera och göra rätt val med läran som grund. Mawdudi hänvisar till Koranen som underlag för 

sin teologiska uppfattning och åberopar God som den högsta auktoriteten. Det är också Gud, 

Koranen och profetens Sunna som är en auktoritet för människan. Det är människans plikt att 

leva enligt Guds vilja annars hamnar människan i strid med Gud enligt Mawdudi. Valfriheten 

begränsas då i samhället, eftersom människan endast för välja om dessa val är i linje med 

religionens krav på samhället. Det är kunskapen om Gud som gör varje människa till muslim 

och del i den auktoritet och gemenskap i Mawdudis teori om den teodemokratiska staten. Där 

den gudsfruktiga människan verkar för att leva ett fullständigt liv i islam som Guds 
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ställföreträdare och aktivt verkar med våld om så krävs för att befästa lärans auktoritet i 

samhället.430 

Shariatis shiitiska inriktning blir tydlig genom betoningen på att tawhid skapar Abelsamhället 

och därmed en messiansk tid. Människan har inom shiitisk islam ansvar för det godas seger 

och att bereda väg för Mahdin enligt Hedin.431 Shariatis betoning på tawhid och kampen för 

Abelsamhället belyser denna kamp för det godas seger; och därmed bereda Mahdins ankomst. 

Därför går det att urskilja en dualism i Shariatis uppfattning som inte finns hos Qutbs eller 

Mawdudis uppfattningar.432 Människan har enligt Shariati fått den fria viljan att göra gott 

eller ont och därmed frälsa eller fördöma samhället.433 Shariatis betoning på att människan 

ska leva efter Abrahams beredskap att offra sin egen son och Husayns martyrskap vid 

Kerbela, som ideal för att kämpa för Abelsamhället och därmed tawhid; vilket alla 

kännetecken för shia islam. De goda människorna måste alltså lida för att Abelsamhället ska 

upprättas och bli genomsyrat av tawhid.434 Shariati i sin teologiska uppfattning ser profeten 

Muhammed som en människa i kontakt med sin gudomliga natur, som kommer med 

meddelandet till al-nas om tawhid. Profeten Muhammeds Sunna har ingen auktoritet enligt 

Shariati; det är al-nas val av tawhid eller shirk som är den viktigaste aspekten i samhället.435  

Koranen har enligt Shariati ett gudomligt budskap men det är al-nas val i samhället som 

formar samhället mot tawhid eller shirk.436 Qutb och Mawdudi sunnitiska inriktning skiljer 

sig ifrån Shariatis uppfatting om Koranen. Det är enligt Qutb och Mawdudi Koranen och 

Sunna som ska styra samhället och människans fria val. Människan tillskrivs rollen som Guds 

ställföreträdare men människan måste återgå till Koranen och Sunna för att verka för tawhid i 

samhället enligt Qutb och Mawdudi. Istället för Shariatis betoning på al-nas som en 

självständig rörelse i samhället som kan välja shirk eller tawhid; är Qutbs och Mawdudis 

uppfattningar bundna till Koranen och Sunna. Att avvika ifrån att följa Koranen eller Sunna i 

samhället leder till avfall ifrån Gud och därmed shirk enligt Qutb och Mawdudi. Dessa ideal 

att se till Koranen och Sunna är alla kännetecken för sunni islam. Tawhid i samhället fullgörs 

i sunni islam genom att återgå till Koranen och Sunna för att se om samhällets beslut är 

förenliga med läran. De tydliga skillnaderna är att Shariatis teologiska uppfattning tillskriver 
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al-nas ansvaret att verka för tawhid medan Qutb och Mawdudi hänvisar till Koranen och 

Sunna. Shariatis belysning på att de goda måste lida för att tawhid och Abelsamhället ska 

segra är två klara speglingar av Shariatis påverkan ifrån shia islam. Qutbs och Mawdudis 

hänvisningar till Koranen och Sunna är två klara speglingar av deras sunni islam. Teologerna 

delar dock tre delar tre aspekter som är centrala i islams lära. De ser alla Koranen som Guds 

förmedlade ord, profeten Muhammed som en exemplarisk människa och muslim som man ska 

efterlikna enligt sunniterna Qutbs och Mawdudis uppfattning. Enligt Shariatis shiitiska 

uppfattning är Profeten Muhammed en människa i kontakt med sin gudomliga natur som 

kommer med budskapet om Abelsamhället till al-nas. Denna strävan efter det goda samhället 

ska vara genomsyrat av tawhid och hylla Gud som det högsta och se Koranen som Guds 

förmedlade ord till människan enligt dessa teologer.          

Det är när människan aktivt arbetar för dessa ideal i samhället med ekonomiska frågor, 

människan kan förvalta skapelsen bäst som goda muslimer.437 Det är alla muslimers ansvar att 

arbeta för en bättre värld och förverkliga Guds vilja.438  Genom min undersökning så har jag 

upptäckt att dessa tre teologer alla delar Tawhid, jämlikhet och social rättvisa som deras 

teologiska betoning och hur de ser på folkmaktens gränser för att verka för detta inom islam. 

Genom undersökningen så har jag också kontrollerat om teoretikernas Korancitat är korrekta. 

Citaten från Koranen är korrekta dock med några politiserade budskap ifrån Mawdudi och 

Qutb. Budskapet ifrån Zetterstéens, Bernströms, Arberrys Koranöversättningar har stämt bra 

överens med teoretikernas hänvisningar till surorna i Koranen. Det är från dessa Korancitat 

som teoretikerna sedan har gjort sin teologiska uppfattning utav folkmaktens gränser i islam. 

Genom denna uppsats så har det blivit tydligt att muslimer i nutida islam måste välja att följa 

Koranens lära eller en ulamas teologiska fatwa om Koranens budskap för samhället. Det är 

viktigt som lärare att kunna orientera sig i dessa islamismer och kunna skilja på vad som är en 

fatwa och vad som är Koranens ursprungliga budskap i islam. Islam möter många utmaningar 

i nutid, skall islam agera som ett teologiskt samhällssystem i framtidens Egypten eller skall 

islam tillhöra en individs privata sfär? Detta är frågor som har blivit aktuella efter den 

arabiska våren 2010 och ett förslag till vidare forskning kan vara att intervjua elever i skolans 

värld om detta. Vad eleverna anser islam har för betydelse idag och vilken betydelse islam 

kommer ha i den framtida muslimska världen? Islam är tillika Kristendomen en religion i 

förändring i en snabbt globaliserande och förändlig värld. En central dogm består dock i 

                                                           
437 Hedin 1988: 203. 
438 Hedin 1988: 203. 
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islams lära; att Koranen är Guds förmedlade ord till människan. Hans ställföreträdare för 

skapelsen. 
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English abstract 
Title: Islam and the limitations of the public will of choice. 

The purpose of this paper have been to investigate how three modern Islamic theorists view 

the limitations of the public free will of choice based upon their interpretation of the Islamic 

theology and doctrine.  

The paper focuses to highlight how all three chosen Islamic theorist interpret the Islamic 

doctrine based upon my elected theses and more specifically pinpoint were the free will of 

choice ends, and Islam as a religion starts to take hegemony. The paper’s aim is to further an 

understanding that in the modern world and as a effect of increased literacy, Islam has been 

somewhat inclined to split into several Islamisms, based upon the variety of fatwa’s on the 

Islamic doctrine that is available online. Therefore it remains to the modern day Muslim, to 

individually decide whether they choose to follow the message of the Holy revelation in the 

Quran or trust a mufti’s fatwa in their everyday life as a Muslim. 

The material used and analyzed in this paper is prime source material. That has been written 

by my chosen theorists themselves and this prime source material, form the core of their 

interpretation of Islamic theology which I have used trying answer my theses. 

The conclusions drawn from this paper is that all three theorists share three concepts of the 

Islamic doctrine and that is the need for tawhid, idjtihad, theology and the umma to form a 

ample and righteous life in modern day Islam. During the course of the paper it has become 

evident that the theorist Qutb and Mawdudi do share the doctrine of Islam as the natural 

religion of the world and that violence can be justified to bring the believers together under 

Muslim doctrine and rule, therefore limiting the public will of choice based upon their 

interpretation of Islamic theology.       
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