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Muslimska nytänkares diskussioner kring människovärde 

Mohammad Fazlhashemi 

 

Islam uppstod i en miljö som myllrade av olika religiösa idéströmningar. Judendom, 

kristendom, den fornpersiska religionen zoroastrismen samt de monoteistiska haniferna fanns 

representerade i denna region. Den dominerande religiösa föreställningen var dock en 

polyteistisk tradition vars främsta kännetecken var tillbedjan av olika gudagestalter. 

Gudabildernas ställning och den makt dessa tillskrevs återspeglade den rådande hierarkiska 

stamstrukturen på den arabiska halvön. De mäktigaste stammarna bekände sig till de största 

och mäktigaste gudabilderna, medan de stammar som stod längre ner i samhällshierarkin 

hade gudabilder som tillskrevs mindre makt och härlighet.  

 

Islams monoteistiska gudsuppfattning stod i skarp kontrast till den förhärskande polyteismen 

på den arabiska halvön. Men konflikten begränsades inte bara till frågan om monoteism 

kontra polyteism. Islams människosyn, dess sociala agenda och rättvisepatos var områden 

där islam bröt mot den samtida lokala arabiska idétraditionen. I likhet med judendom och 

kristendom framställs människan som skapelsens krona. Det görs inte någon åtskillnad 

mellan människor på grund av deras etniska och sociala tillhörigheter eller andra bakgrunder. 

Det egalitära perspektivet lyftes fram i skarp kontrast mot den starkt hierarkiska sociala 

strukturen på den arabiska halvön på 600-talet. Den enda markör som skiljer människorna 

från varandra är tron, underströk islam. När det gäller muslimer utgörs skillnaden i graden av 

gudstron. Den bästa inför Gud är, enligt Koranen, den gudfruktigaste. Denna åtskillnad är 

emellertid ämnad hinsides liv, i jordelivet har denna skillnad ingen betydelse för människors 

rätt att åtnjuta olika rättigheter. Tron är också en skiljelinje mellan muslimer och icke-

muslimer. Den skarpaste gränsen går mellan troende och icke-troende, tätt följt av gränsen 

mellan muslimer och icke-muslimer.  

 

Trots den egalitära grundtonen i islams människosyn kan den inte frigöras från rådande 

sociala, kulturella, historiska, ekonomiska och politiska referensramar som var dominerande 
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under islams begynnelse. Ett sådant område är synen på kvinnors juridiska rättigheter. Även 

om det inte gjordes någon åtskillnad mellan kvinnor och män när det gällde deras ställning 

inför Gud åtnjöt de olika juridiska rättigheter under jordelivet. Dessa regler är ofta till 

männens favör.  

 

Trots dessa historiska avtryck finns det områden där islam på ett påtagligt sätt bryter 

mot rådande sociala och kulturella traditioner och föreställningar. Ett tydligt exempel är 

islams individperspektiv, som håller den enskilda individen som ansvarig för sina handlingar, 

inte släkten, klanen eller stammen. Detta bröt mot den dominerande stamstrukturens 

föreställningsvärld där allting kanaliserades genom det kollektiva perspektivet; klanens, 

släktens, stammens, den etniska gruppens eller till och med den gemensamma språkliga 

gruppens perspektiv. Detta hänger samman med islams människosyn som framställer 

människan som skapelsens krona, utrustad med förnuft och fri vilja. Människan sägs som 

enskild individ stå inför ett vägskäl, hon kan vända sig till Gud eller gå sin egen väg. Om 

människan väljer att följa den väg som är anvisad av Gud kan hon uppnå ställningen som 

Guds ställföreträdare på jorden som ska förvalta Guds skapelse. Dessa vägar ges bildliga 

värdeladdade symboler som ljusets eller mörkrets väg. Det understryks att det är människan i 

egenskap av enskild individ som ska göra detta val.  

 

Det var dock inte bara på detta plan islam bröt mot rådande sociala och kulturella 

traditioner. Ett annat område var islams rättvisepatos och sociala agenda. Det omfattade bland 

annat skyldigheten att skapa socialt skyddsnät för människor i nöd exempelvis 

omhändertagande av föräldralösa barn, människor som hamnat i nöd eller ekonomisk 

obestånd, omhändertagande av förståndshandikappade som saknade förmyndare, erkännande 

av kvinnors rätt till arv, skilsmässa (även om kvinnors rättigheter kom att vara mer 

begränsade i jämförelse med männens) etc.  

 

Förhållandet till de rådande traditionerna varierar från fall till fall. Inom en rad områden 

är islam direkt avvisande och kompromisslös. Ett sådant exempel är den monoteistiska 

gudsuppfattningen. Ett annat exempel var den beduinska hederskulturen, som bland annat 

kom till uttryck i behandlingen av nyfödda flickebarn. Hos en del beduinstammar såg man på 

födsel av flickor som någonting skamligt för familjen, klanen eller stammen. Det kunde gå så 

illa att man lät begrava nyfödda flickor levande. Även här framträdde islam mycket bestämt 

och obevekligt och införde ett entydigt förbud mot denna omänskliga sedvänja. Inom andra 



områden har tidigare traditioner behållits men getts ett islamiskt innehåll. Exempel på sådana 

traditioner är den årliga pilgrimsfärden till Mecka och helgedomen Kaba, som enligt 

muslimsk tradition grundlades av profeten Abraham. Andra traditioner av liknande karaktär är 

fastan, förbudet mot krigshandlingar under de så kallade fridlysta månaderna eller 

bestämmelserna om betalning av skadestånd i brottmål osv.  

 

Fri vilja eller predestination 

 

Under 700- och 800-talen utformades den islamiska teologin och detta gav anledning till 

en strid mellan olika teologiska skolor när det gäller synen på islams urkunder, Koranen och 

profetens tradition. En skola, som gick under beteckningen Mu‘taziliterna, som var en 

skolastisk (rationalistisk) riktning inom islamisk teologi, ansåg att tolkningen av Koranen och 

profetens tradition skulle baseras på kontextuell tolkning och att man skulle använda sig av 

nya kunskaper och modern vetenskap. Utmärkande för den mu‘tazilitiska idétraditionen var 

att de gav mänskligt förnuft och det logiska tänkandet företräde i sina tolkningar. En annan 

skola, de s.k. Ash‘ariterna, representerade en motsatt riktning i den samtida islamiska 

teologin. De motsatte sig kontextuell eller allegorisk tolkning och prioriterade istället en 

tradentcentrerad texttolkning, som innebar att varje tolkning skulle legitimeras genom 

hänvisning till korantexten, uttalanden och handlingar som tillskrivs profeten eller 

framstående religiösa auktoriteter vars tolkningar har förmedlats av en lång kedja av tradenter. 

Detta tolkningsmönster visar mindre benägenhet till nymodigheter då logiska slutledningar 

och överväganden inskränks inom traditionens fastställda ramar.  

 

Mu‘taziliterna framhöll nödvändigheten av att det skulle finnas en förnuftig ordning 

bakom Koranens föreskrifter, en ordning som var möjlig att förstå med hjälp av mänskligt 

förnuft. Det rationella och logiska tänkandet var hos mu‘taziliterna det viktigaste rättesnöret i 

den teologiska debatten. Ett sådant spörsmål som sysselsatte teologerna var frågan om 

människans fria vilja kontra predestinationstanken. Mu‘taziliterna ansåg att människan måste 

förutsättas ha fri vilja, eftersom predestinationstanken strider mot en logisk och förnuftig 

ordning i Guds handlingar. Människan kan med hjälp av sitt förnuft skilja mellan gott och ont 

och sant och falskt. Själva tanken på att människans öde skulle vara förutbestämt står i strid 

med en annan central tankegång i den islamiska läran, att människan kommer att återuppstå 

på Domedagen för att stå till svars och rannsakas för sina handlingar. Enligt denna 

föreställning kommer Gud att belöna eller bestraffa människan för de handlingar som hon har 



gjort under sitt jordeliv. Eftersom människan enligt predestinationstanken förutsätts handla 

utifrån en förutbestämd plan utan att kunna ingripa i den på något sätt, skulle det enligt 

mu‘taziliterna betyda att Gud bestraffar eller belönar sig själv. Detta sågs som en helt befängd 

tanke eftersom Guds handlingar skulle framstå som ologiska och Gud själv som oberäknelig 

som leker med människans öde.  

 

I den ash‘aritiska skolan ansåg man att Guds allsmäktighet skulle förstås som att Han 

kunde handla på det sätt som föll Honom in, även om det av oss människor skulle uppfattas 

som att det stred mot det mänskliga förnuftet. De utgick från devisen att ”Vad än denne 

Konung (Gud) gör är rätt”. Enligt den ash‘aritiska uppfattningen är det förenligt med Guds 

allsmäktighet att bestraffa den som har åtlytt Gud i sitt jordeliv och belöna den som har begått 

allvarliga brott. Gud framställs som den överordnade regissören till allt som händer och Den 

som vet allt som vi människor inte vet. Om människan hade en fri vilja skulle det innebära att 

hon kunde sätta sig över Guds vilja och handlingar, något som därmed skulle inkräkta på 

Guds allsmäktighet.  

 

 De mu‘tazilitiska teologerna ansåg däremot att Koranens återkommande 

uppmaningar att ta förnuftet till hjälp för att begrunda naturliga fenomen, för att därigenom 

komma till insikt om Gud, skulle tolkas som att det stred mot Guds väsen att bryta mot logos, 

alltså en förnuftig ordning i tillvaron. Eftersom Gud uppmanar människan att använda logos 

kan Gud själv inte handla i strid med en förnuftig ordning. Detta tolkades också som en 

uppmaning till de troende – människan – att skapa harmoni mellan tron och förnuftet.  

 

 Ännu ett bevis som förs fram av de mu‘tazilitiska teologerna är logos ställning i 

Koranen. De hänvisar bland annat till den allra första uppenbarelsen som förmedlades till 

profeten Muhammed där han påminns om att Gud har lärt människan pennans bruk och lärt 

henne vad hon inte visste (Koranen 97:4–5). Ett annat kapitel i Koranen inleds med att Gud 

talar om pennan och det skrivna ordet (Koranen 68:1–2). Pennan och det skrivna ordet är de i 

särklass viktigaste symbolerna för logos och de viktigaste medlen för förnuftsbaserad 

kunskapshantering. De muslimska filosofernas och teologernas fria laborerande med 

rationalistiska tolkningar var kontroversiella och väckte motstånd bland traditionalistiska och 

ortodoxa religiösa företrädare. Såväl mu‛taziliterna som de muslimska filosoferna utsattes för 

hårda angrepp. Kritiken mot deras föreställningar kom från två motsatta håll. De blev 

angripna utifrån ett ash‛aritiskt perspektiv, men också utifrån de muslimska mystikernas sida, 



sufismen. Gemensamt för ortodoxins och sufismens ståndpunkter var kritiken mot det 

rationalistiska inslaget i mu‛taziliternas och filosofernas föreställningar. Ortodoxins kritik tog 

sin utgångspunkt i ett legalistiskt/formalistiskt perspektiv, medan sufismen motsatte sig hela 

idén om det rationalistiska upplägget. Sanningen kunde, enligt sufismens idétradition, inte 

uppnås med hjälp av förnuftet eller tron, den kunde man enbart skaffa insikt om. Man skulle 

anstränga sig för att göra sig mottaglig för denna insikt genom att rena sitt inre. Själen, hjärtat 

och sinnet skulle renas, med hjälp av i tur och ordning botgöring och asketism, åkallan, 

avskildhet och meditation och slutligen kärlek. 

  

Den strängaste kritiken gick ut på att filosoferna och mu‛taziliterna inte förlitade sig på 

tron, utan i stället försökte ge en rationell förklaring till den islamiska lärans grundsatser. Ett 

sådant exempel är deras försök att utifrån rationella argument förklara Koranens uppmaning 

till goda gärningar och avhållsamhet från det som framställs som synd. Mu‛taziliter och en rad 

muslimska filosofer däribland Ibn Rushd/Averroës (1126-1198), menade att sådana 

uppmaningar inte enbart skulle tolkas som någonting som berörde livet efter döden. De 

påbjudna handlingarna ledde till att skapa en bättre värld för människor, och människor skulle 

därför dra nytta av dessa uppmaningar redan i detta liv. På samma sätt innebär bristande 

avhållsamhet från förbjudna och syndiga gärningar till att människans liv påverkas negativt. 

 

 De rationalistiskt inriktade teologerna och de muslimska filosofernas problem 

begränsades inte till att de prioriterade förnuftet på trons bekostnad. Ytterligare ett problem 

var att delar av den aristoteliska idétraditionen stod i konflikt med den islamiska läran. En av 

den aristoteliskt influerade filosofins främsta belackare var den kände teologen al-Ghazali 

(1058-1111). I sin bok Tahafut al-falasifa, (Filosofernas motsägelser), gick han till hårt 

angrepp mot filosoferna. Han anklagade filosoferna för att ha förgripit sig på trons grundvalar. 

Boken består av en anklagelseakt på 20 punkter. På 17 punkter anklagar han filosoferna för att 

ha gjort sig skyldiga till diverse logiska motsägelser och på tre punkter anklagar han dem för 

kätteri, eftersom deras föreställningar står i strid med grundläggande föreställningar i islam. 

Dit hör föreställningen om kroppslig uppståndelse efter döden.  

  

De aristoteliskt influerade filosoferna försökte bemöta kritiken genom en symbolisk 

tolkning, men det mötte motstånd från religiöst håll. Filosofen Ibn Sina/Avicenna (980-1037) 

framhöll att en fullständig kroppslig återuppståndelse efter döden var omöjlig och föreslog en 

mer metaforisk tolkning av den islamiska föreställningen om återuppståndelsen. Filosofen Ibn 



Rushd/Averroës framhöll också att det var helt otänkbart att föreställa sig att människan 

skulle återuppstå i samma gestalt efter döden. Han menade att en bild av människan skulle 

komma att återuppstå på Domens dag.   

 

 Ibn Rushd/Averroës försökte bemöta al-Ghazalis anklagelser i sin bok Tahafut 

al-tahafut, (Motsägelsernas motsägelser), men det här var en tid då ortodoxin och den 

islamiska mystiken var på frammarsch. Till följd av detta trängdes den aristoteliska 

idétraditionen bort och denna filosofiska skola och den teologiska idétradition som hade 

utvecklats i den rationalistiska andan fick en allt mer försvagad ställning.  

  

Den rationalistisk orienterade teologins och filosofins tillbakagång var ett stort avbräck 

för den muslimska idéhistorien. Detta innebar emellertid inte att all filosofisk 

tankeverksamhet hamnade i samma återvändsgränd. En ny filosofisk skola som hämtade 

influenser från de platonska och nyplatonska idétraditionerna dominerade den filosofiska 

traditionen. Det var en filosofisk idétradition som var starkt sammanflätad med de religiösa 

och mystiska föreställningsvärldarna. Denna filosofiska skola var inte främmande för att 

laborera med sådana ting som uppenbarelse, som hörde hemma i den religiösa idétraditionen, 

eller personlig inspiration, kunskap genom närvaro och upplevelse av den yttersta sanningen i 

tillvaron vilka båda var hämtade ur den islamiska mystikens idévärld. Denna skola, 

illuminationsfilosofin, gick emot den empiriska traditionen och dess rationella analys av 

världen utanför. Illuminationsfilosofin kombinerade de antika platonska, nyplatonska och 

pytagoreiska föreställningarna med den islamiska mystikens föreställningsvärld och framhöll 

att den som vill skaffa kunskap och förståelse av omvärlden måste gå samma väg som 

mystikerna när de vill erfara världen och som det heter uppleva sanningen. Dit hör diverse 

asketiska övningar för att rena sitt inre. Exempelvis att vända sig bort från världen i fyrtio 

dagar, att avstå från sådan mat som kan besudla eller skymma människans sinnen som en 

slöja, exempelvis förtäring av kött, och andra procedurer vars förlaga hämtades från den 

sufiska mystiktraditionen för att därigenom förbereda sig för inspiration och intuitiv 

erfarenhet/kännedom om tingets essens. Efter dessa övningar blir människan, enligt 

illuminationsfilosofin, mottaglig för det gudomliga ljuset. Genom att omfattas av detta ljus 

garanteras man en sorts intuitiv kunskap, vilken benämns som kunskap genom närvaro. 

 

 Karaktäristiskt för illuminationsfilosofin var att den gav intuitionen, eller vad 

den benämnde som den inneboende kunskapen, företräde före den empiriskt förvärvade och 



erfarenhetsbaserade kunskapen. Detta innebar en försvagning av logikens ställning. Den 

skulle inte användas för att granska den intuitiva kunskapens föresatser, utan snarare ställas 

till dess tjänst för att leverera slutledningar på grundval av de sanningar som den intuitiva 

kunskapen har tagit fram. Logiken reducerades alltså till ett redskap vars uppgift är att 

motverka felaktiga slutledningar. Den ska med andra ord röra sig inom ramen för de 

”sanningar” som den inspirerade kunskapen har frambringat. I illuminationsfilosofin ingår 

också en invecklad ljusmetafysik som gör gällande att verkligheten har emanerat från Gud. 

Verkligheten anses vara uppbyggd av immateriellt ljus som har sitt ursprung i Gud, som i 

enlighet med den koranska vokabulären, framställs som Ljusets ljus.  

 

Förnuftsorienterad tolkningstradition 

 

Dagens muslimska tänkare diskuterar i princip samma frågeställningar som restes av 

mu‘taziliterna och de tidiga empirisk inriktade muslimska filosoferna. Deras ståndpunkter 

möter motstånd på samma sätt av motsvarigheten till ash‘ariter, det vill säga traditionalistiska, 

konservativa och fundamentalistiska/islamistiska företrädare.  

 

 En av den samtida rationalistiskt orienterade muslimska filosofin är den 

marockanske filosofen Muhammed Abed al-Jabri (1936-2010). Han är mycket hård i sin 

kritik mot auktoritetstro och den islamiska mystiken, sufismens, anti-rationalism. Han talar 

om avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt till traditionella tolkningar och synsätt som det 

största problemet i muslimsk idéhistoria.  

  

al-Jabri skiljer mellan vad han kallar det utformande tänkandet och det utformade 

tankegodset. Det senare består av en samling föreställningar som har konstituerats och tagit 

sin form och sina beståndsdelar under en viss tidsperiod och under specifika 

samhällsstrukturer. Det ska därför betraktas som tidsbundet. Det utformande tänkandet har att 

göra med det som sker i vår samtid. Problemet i dagens muslimska tankevärld härrör från att 

det utformande tänkandet har fått ge vika för det utformade tankegodset, eller det som allmänt 

beskrivs som det muslimska arvet. I stället för att granska detta arv och det utformade 

tankegodsets bärighet inför de utmaningar som muslimer konfronteras med idag, skyndar man 

till dess försvar. Man söker helt enkelt svaren på alla frågor i det muslimska arvets utformade 

tankegods.  

 



 Ännu en försvarare av detta förhållningssätt är den iranske filosofen 

‘Abdulkarim Soroush (f. 1945). Han riktar hård kritik mot auktoritetstänkande och söker 

bakgrunden till det i den aristoteliskt influerade filosofins tillbakagång. I en jämförelse med 

utvecklingen i Europa anser Soroush att det kritiska tänkandet där påbörjades när Aristoteles 

tanketradition återinfördes i det europeiska tänkandet av bl.a. Thomas av Aquino. Det anti-

auktoritära förhållningssättet, som han framför allt finner i sekulariseringsprocessen i Europa, 

jämförs av Soroush med ett trumslag som slogs första gången under medeltiden, men vars eko 

man hörde först efter reformationen. I den muslimska tankevärlden avbröts denna process 

genom ortodoxins framväxt samt sufismens och illuminationsfilosofins utbredning. En 

process som innebar att förnuftet fick ge vika för inspiration och intuition.  

 

 Soroush kritiserar den traditionella synen på religiösa kunskaper som kommit att 

betraktas som närmast heliga. Han talar om de traditionella muslimska vetenskapernas 

”sammandragning” och ”utvidgning”. Han lanserade uppfattningen om åtskillnaden mellan 

religiös tro och vetande med utgångspunkt i en nykantiansk epistemologisk tes att kunskap 

bara finns om tingen som fenomen utformar. Han framhåller att man ska göra en distinktion 

mellan islams transcendenta norm och dess konkreta utformning i religiös praxis. Soroush 

definierar kunskap, inspirerad av Poppers evolutionsepistemologi, som hypoteser som 

genomgått test, har teoretisk preferens och överensstämmer med verkligheten. Den religiösa 

kunskapen – teologin och rättsvetenskapen – är, i enlighet med denna definition, av samma 

historiska karaktär som övriga profana kunskaper. Detta innebär att dessa kunskaper ska 

betraktas som bristfälliga och hypotetiska, vilket innebär att de kan underkastas samma 

vetenskapliga kriterier som övriga humanvetenskaper.  

 

 Den egyptiske filosofen Nasr Hamid Abu Zeid (1943-2010) är ännu en i raden 

av nutida muslimska filosofer som lyfter fram behovet av det kritiska tänkandet. Han vill 

blåsa liv i den mu‘tazilitiska idétraditionen från islams begynnelse och betecknar sig själv 

som nymu‘tazilit. När han diskuterar tolkningen av islams urkunder drar han sig inte för att 

tillämpa en strukturalistisk textkritik och utgår från att alla dessa texter är präglade av diverse 

historiska, sociala, kulturella, ekonomiska och andra strukturella förhållanden.  

 

 Abu Zeid anser att man kan se spåren av den förmoderna samhällsstrukturens 

förhållanden och dess traditioner i korantexten och även i profetens tradition. Ytterligare ett 

argument för att korantexten och profetens tradition inte har utvecklats i ett vakuum finns att 



söka i det arabiska språkets påverkan för dessa urkunder. Inspirerad av den schweiziske 

språkforskaren Ferdinand de Saussures idéer, som framställer språket som ett strukturerat 

system som är bärare av betydelse och valör, hävdar Abu Zeid att korantexten och profetens 

tradition har präglats av det arabiska språket och därigenom 600-talets strukturerade 

språksystem, det vill säga de sociala och kulturella sammanhangen och den tidens idéer och 

världsbilder.  

 

 Hans poäng med detta resonemang är att man inte ska låta sig fastna i företeelser 

som har en uppenbar anknytning till dåtida förhållanden. Detta gäller inte minst de företeelser 

som står i uppenbar konflikt med hur det ser ut idag. Att dessa texter har förmedlats på ett 

språk som har konstruerats av människan medför att ingången till förståelsen av dessa texter 

är jordisk och att tolkningen av dessa texter är möjlig med hjälp av mänskligt förnuft. De står 

alltså inom räckhåll för människan. Den kanske viktigaste poängen är att tolkningen av 

Koranens text följer samma regler som tolkningen och förståelsen av övriga texter. Det 

faktum att Koranen har förmedlats via en kanal som är ett mänskligt påfund, det arabiska 

språket, underminerar inte dess gudomliga ursprung, skriver han. Det ska snarare ses som att 

Gud talar till människan på människans vis och anpassat sig till adressatens referensramar. 

Det vore helt orimligt att uppfatta Koranens gudomliga härkomst som att människan inte 

skulle kunna förstå Guds budskap, skriver han.  

 

 En rimlig konsekvens av detta resonemang är att islams shari‘a-lagar är starkt 

förknippade med historiska förhållanden. Frågan är hur man ska gå till väga för att omsätta 

shari‘a-lagarna till dagens förhållanden. I nymu‘tazilitisk anda granskar han de islamiska 

urkunderna ur ett vetenskapligt perspektiv.  

  

Abu Zeid tar hjälp av den moderna texttolkningens metoder. Influerad av den 

amerikanske hermeneutikern Eric Donald Hirsch Jr. skiljer han mellan vad han betecknar som 

textens ”betydelse” och dess ”signifikativa innebörd”. Det betyder alltså att det finns skillnad 

mellan ”betydelsen” av en shari‘a-lag med utgångspunkt i dess historiska sammanhang och 

den ”signifikativa innebörden”, som framkommer genom att någon tolkar/förstår ”betydelsen” 

med utgångspunkt från sina sociala och kulturella föreställningar. Skillnaden mellan dessa är 

att ”betydelsen” är knuten till historiska sammanhang, och att man inte kan skaffa sig en 

sanningsenlig bild av texten utan kännedom om språket, sociala, kulturella, politiska och 

ekonomiska strukturer. Den ”signifikativa innebörden” är visserligen oskiljbar från 



”betydelsen”, men kan vara knuten till ett annat tidsskede och andra sociala, kulturella, 

politiska, ekonomiska och språkliga strukturer än de som fanns vid textens tillkomst. Dessa 

förhållanden förändras under historiens lopp, vilket i sin tur bidrar till att den ”signifikativa 

innebörden” förändras. 

 

 I klartext innebär detta att man i ett första steg ringar in de omständigheter som 

ligger till grund för den specifika shari‘a-lagens betydelse. I nästa steg ska man undersöka 

den signifikativa innebörden, vilket betyder att man omsätter shari‘a-lagen till dagens sociala, 

kulturella, ekonomiska och ekonomiska verklighet. Den signifikativa betydelsen av den 

riktning som den religiösa kontexten har skapat i den språkliga konstruktionen och kulturen. 

Den är nödvändig i arbetet med att omsätta de islamiska shari‘a-lagarnas andemening i 

samtidens sociala och kulturella verklighet. 

 

Kvinnans ställning 

En fråga som muslimska nytänkare berör i sina diskussioner handlar om kvinnans 

rättigheter i islam. Gemensamt för dessa tänkare är att de diskuterar denna frågeställning ur ett 

internt muslimskt perspektiv. Kännetecknande för denna interna muslimska debatt är att den 

anknyter till genusordningen i de muslimska ländernas sociala, kulturella politiska och 

ekonomiska strukturer. Upprinnelsen till ojämlikheten mellan könen och den diskriminering 

som kvinnorna utsätts för söks i männens tolkningsföreträde och i deras missbruk av detta. 

Kritiken riktas mot de manliga religionstolkarna som skapat regler och institutioner för att 

vidmakthålla ojämlikheter. Ett exempel är den muslimska islamologiprofessorn Amina 

Wadud (f.1952). Hon talar om behovet av reformering och nytolkning av islams urkunder i 

ljuset av ny kunskap och ett feministiskt perspektiv. Hon anser att patriarkala värderingar 

genomsyrar shari‘a-lagar och andra muslimska urkunder och att det krävs en kritisk 

nytolkning av dessa. Mot denna bakgrund beskriver hon sitt arbete som att hon bedriver 

genusjihad, alltså ett ”heligt” krig eller en helig ansträngning som riktar sig mot de patriarkala 

tolkningstraditionerna. Detta ska inte förväxlas med någon extremistisk hållning som förordar 

könskrig, utan snare en nytolkning som tar sin utgångspunkt i att ifrågasätta de manliga 

uttolkarnas tolkningsföreträde och den genusordning som dessa har konstruerat under 

historiens gång. 

 



Ett annat exempel är den pakistanska muslimska tänkaren Riffat Hassan (f. 1943), som i 

sin forskning kring kvinnans rätt i islam understryker behovet av att motarbeta de 

kvinnofientliga synsätten ur ett post-patriarkalt perspektiv. Hon understryker att männens 

tolkningsföreträde har satt sin prägel på all tolkning i islam och att enbart en nytolkning som 

frigör sig från det patriarkala synsättet kan stå i överensstämmelse med Koranens anda. Detta 

är också den enda utvägen för att lösa diskrimineringen av kvinnor i muslimska länder. 

Kvinnans frigörelse och jämställdheten mellan könen är en förutsättning för demokratisering 

av muslimska länder. 

 

En specifik fråga som muslimska nytänkare berör i sina diskussioner är shari‘a-rättens 

regler för kvinnans arvsrätt. Enligt dessa regler ärver kvinnorna i regel mindre än männen. 

Det går att skilja mellan två förhållanden i diskussionen om kvinnans arvsrätt i islam. Det 

budskap som förmedlas direkt genom korantexten är följande: islam ger kvinnan halv arvsrätt. 

Om vi går tillbaka till historien ser vi att kvinnor på den arabiska halvön före islam 

förvägrades arvsrätt. Detta var en förbättring av kvinnans situation på den arabiska halvön och 

ett erkännande av hennes rätt till arv. Där gällde den patriarkala beduinska kulturtraditionen 

som såg på kvinnan som en ekonomisk börda som inte skulle ta del av arvet. Islam som 

framträdde i denna miljö bröt mot den härskande andan och erkände halv arvsrätt för kvinnan 

och därmed kvinnans rätt att ärva. Att det blev halv arvsrätt berodde på att kvinnan i denna 

patriarkala tradition inte ansågs kunna vara familjeförsörjare, trots att det var kvinnorna som 

stod för hushållsarbetet, omsorgen av barnen, gamla och sjuka samt drog det största lasset när 

det gäller arbetet med tamdjuren.  

 

al-Jabri anser att islams bestämmelser om kvinnans arvsrätt utformades som en rationell 

anpassning efter det arabiska stamsamhällets strukturer där den gemensamma egendomen 

baserades på jord och betesmark. Döttrarnas arvsrätt kunde bli en källa till splittring och 

konflikt mellan stammarna. Om en flicka giftes bort till en annan stam och sedan fick ärva, 

innebar detta att denna del av förmögenheten fördes bort från hennes stam till hennes makes. 

För att undvika konflikter kom islam med en kompromisslösning som innebar att döttrarnas 

rätt till arv halverades. För att kompensera den halva som döttrarna gick miste om, befriades 

kvinnorna från försörjningsansvaret i hemmet. Denna plikt ålades istället mannen.
 
Sett ur 

detta perspektiv är det fullt möjligt att reformera arvsreglerna idag och anpassa dem efter 

dagens samhällsförhållanden. 

 



Den marockanska sociologen Fatima Mernissi (f. 1940) understryker i sin forskning att 

kvinnans mindre arvsrätt i islam bottnar i att de varit utestängda från makten på grund av den 

patriarkala strukturen. I kvinnornas frånvaro har männen missbrukat sina möjligheter för att 

skapa regler som tillväller dem fördelar på kvinnornas bekostnad. Det vill säga en 

genusordning som ser ojämlikheten mellan könen som upprinnelsen i att männen utnyttjat sitt 

övertag och skapat regler och institutioner varigenom ojämlikheten upprätthållits genom 

islams historia. Utgångspunkten är att upprinnelsen till ojämlikheten är själva den patriarkala 

kulturen där islam uppstod. Männen har emellertid utnyttjat sin position och haft stöd av den 

patriarkala kulturen för att vidmakthålla denna ojämlikhet.  

 

En annan utgångspunkt för muslimska nytänkare är att shari‘a-lagarna ska ses som 

situationsbundna. Ett exempel i detta avseende är shari‘a-lagarn kring skilsmässa. Sett med 

dagens mått är dessa lagar inskränkta och diskriminerande. Även om kvinnan har viss rätt att 

kräva skilsmässa är hennes rättigheter i förhållande till mannen blygsamma. Om man däremot 

ser dessa bestämmelser mot de förhållanden som existerade före islam på den arabiska halvön 

framstår de åter som en progression. De förislamiska bestämmelserna innebar att en man när 

som helst genom att uttala ett antal fraser kunde fördriva sin hustru. En kvinna som blev änka 

eller fördrevs av sin man förvandlades till lovligt byte för alla andra män och kunde förvägras 

rörelsefrihet eller omgifte. Islam förbjöd detta genom att förklara att en skild kvinna hade rätt 

att själv bestämma hur hon skulle göra med sitt liv. Trots att islams bestämmelser om 

skilsmässa var ett framsteg för sin tid, jämfört med förhållanden före islam, är dessa 

bestämmelser otillräckliga sett med dagens mått eftersom de inte ger kvinnan lika stora 

rättigheter. Det är här som man kan ta hjälp av den av Abu Zeid påtalade signifikativa 

innebörden. Genom att omsätta tolkningen av dessa bestämmelser till dagens verklighet och 

förutsättningar kan man revidera dem så att de står i harmoni med dagens sociala, kulturella 

och historiska förhållanden.  

 

Frågan om huruvida tolkningen av Koranen ska betraktas som tolkningen av Guds ord 

och profetens ord som heliga och evigt giltiga diskuteras av den iranske skriftlärde 

Mohammad Mojtahed Shabestari (f. 1936) ur ett annorlunda men samtidigt liknande 

perspektiv. Han ser på all religionstolkning ur ett antropocentriskt perspektiv och hävdar att 

allt som framställs som Guds ord är ingenting annat än mänskliga reflektioner baserade på 

mänsklig kunskap. Profetens ord och handlingar är på samma sätt av mänsklig karaktär. Dessa 

tolkningar är högst mänskliga och kan inte upphöjas till metahistoriska sanningar och 



bestämmelser som ska gälla för alla människor i alla tider och alla sociala, kulturella, 

ekonomiska och politiska förhållanden. De är historiska företeelser och därmed knutna till 

bestämda förhållanden. 

 

Poängen med de muslimska nytänkarnas argumentering är att man inte ska fastna i den 

bokstavliga historiska betydelsen, utan ta fasta på dess budskap. Bestämmelserna från islams 

begynnelse är till stora delar präglade av de sociala och kulturella förhållandena och 

samhällsstrukturen på den arabiska halvön. Dessa går inte att rekonstruera i sin helhet i 

dagens värld. Man ska i stället söka efter att skapa harmoni mellan förhållanden i dagens 

värld och den anda som vilade över de ursprungliga bestämmelserna.   

 

Det primära i nytolkningen av shari‘a-lagarna blir att det inte finns några eviga och 

oföränderliga religiösa lagar, eftersom dessa har tillkommit genom en tolkning av Koranen 

och profetens tradition. Som stöd för sin uppfattning poängterar man att tidigare exegeters 

tolkningar av islam bygger på mänskliga kunskaper och referensramar som bottnar i 

förmoderna förhållanden. Dessa referensramar har varit och är föränderliga och ter sig helt 

främmande för dagens moderna förhållanden. Det krävs således en revidering av dessa 

kunskaper och referenspunkter samt en förändring i synsätten inom en rad frågor. 

 

Människovärde och rättvisa 

 

Den historiska kontextualiseringen har väckt frågan om detta förfaringssätt i praktiken 

skulle innebära slutet för eviga normer och värden i islam. De muslimska nytänkarna avvisar 

denna farhåga och hävdar bestämt att det är möjligt att skapa utrymme för sådana normer. Det 

kräver dock en omprövning i tänkesättet eller som de själva uttrycker det: en ny ”tankestil”. 

Ett illustrativt exempel är de normer och värderingar, som berör det världsliga livet. Det 

viktigaste i detta sammanhang är att själva idéerna och principerna skall betraktas som eviga 

och inte deras tillämpningar under historiens gång. Ett exempel är tankegångarna kring 

rättvisa och rättskänsla i islam. I Koranen framhålls rättviseprincipen som en av de mest 

högtstående principerna. Här finns allmänna rekommendationer som att Gud påbjuder 

människan att värna om rätt och rättvisa (Koranen 16:90), men också specifika råd om 

rättvisa:  

 



Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle 

vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en 

rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. 

Låt därför inte era känslor [för eller emot någon] påverka er: då är det fara att ni avviker 

[från rättens väg]. (Koranen, 4:135) 

 

Koranens uppmaning till rättskänsla, opartiskhet och rättrådighet tillhör de områden som 

är eviga. Dessa grundläggande principer är tidlösa, det som förändras är definitionen av dem. 

Under den förmoderna eran utgick tillämpningen av denna princip från den tidens 

förutsättningar. Det var exempelvis brukligt då att knyta civila rättigheter till religiös 

tillhörighet eller till människors egenskaper, såsom kön. Idag däremot definieras rättvisa så att 

alla människor har samma rättigheter, just därför att de är människor. Idag utgör demokrati 

och respekten för mänskliga fri- och rättigheter och övernationella konventioner måttstocken 

för rättvisa. Många av de föreställningar som förknippas med rättvisa idag var helt ”otänkta” 

under den förmoderna eran, men det hindrar inte muslimer idag att ta till sig dessa nya 

definitioner av rättvisa och införa demokrati i muslimska länder. 

 

Ett annat exempel inom detta område är, enligt Mojtahed Shabestari, Koranens 

föreställningar kring begreppet, människans kirama, eller människans värdighet. 

 

Vi har sannerligen visat Adams barn stor värdighet, kirama. Vi har gjort det möjligt 

för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och 

gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat. (Koranen, 17:70) 

I likhet med diskussionerna kring rättvisa och rättskänsla anser Mojtahed Shabestari att 

man inte ska begränsa en nytolkning av begreppet kirama till dess motsvarighet under 

profetens tid. Att omsätta definitionen av begreppet att ”gynna människan” i enlighet med 

Koranens anda innebär för Mojtahed Shabestari att hon tillerkänns värdigheten att i egenskap 

av enskild individ bli respekterad för den hon är. Förutom de civila rättigheterna anser 

Mojtahed Shabestari att kirama, värdighet, omfattar även religionsfrihet. Det är också genom 

en teleologisk tolkning som mänsklig värdighet kan tolkas som att människan i egenskap av 

enskild individ ska bli respekterad för den hon är. Det är också enbart genom denna 

tolkningsmodell som man kan förverkliga Koranens eget budskap om att det inte ska råda 

något tvång i tron. Religionsfrihet blir då en mänsklig rättighet som innebär att människan har 



rätt att välja sin trosriktning, liksom att avstå från tro eller till och med att byta religion. Det 

råder en strikt skillnad mellan trosföreställningar, som rör människans inre liv, och civila 

rättigheter, som rör människans yttre liv. Den enskildes tro eller avsaknad av tro får inte ligga 

till grund för vilka medborgerliga rättigheter en människa har. 

Människan i centrum 

Utgångspunkten för denna argumentation är en så kallad teleologisk, ändamålsenlig, 

tolkningsmodell. En tolkning som tar fasta på de syften texten har och låter sig inte fastna i en 

formalistisk fälla. 

 

Den iranske skriftlärde Mohsen Kadivar (f. 1959) använder den teleologiska 

tolkningsmodellen i förhållandet mellan islam och modernitet. Han framställer moderniteten 

som den i särklass främsta företeelsen som dominerar dagens värld och beskriver den som en 

vändpunkt i mänsklighetens historia. Han poängterar samtidigt att moderniteten ska betraktas 

som ett icke-avslutat projekt; inte som en slutstation, utan snarare som en väg. Han ser på 

moderniteten som en successiv process som inte kräver enhetlighet av alla folk och samhällen 

som ansluter sig till den. Alla samhällen har rätt att tillryggalägga sin egen väg i 

moderniseringens tecken och skapa en form av modernitet som är anpassad efter deras 

förhållanden.  

 

Kadivar ser på föreningen mellan islam och modernitet som en medelväg som 

balanserar mellan två ytterligheter: islamisering av moderniteten respektive en total 

assimilation med moderniteten. Kadivar avvisar idén om en islamisering av moderniteten, 

men ser inte heller en assimilering med moderniteten som något alternativ. Han talar snarare 

om en integration som innebär respekt för den enskildes tro i enlighet med islam, samtidigt 

som det offentliga livet regleras i enlighet med grundläggande principer som demokrati och 

respekten för mänskliga rättigheter.  

 

Kadivar poängterar dock att alla tolkningar av islam inte går att integrera med 

moderniteten samtidigt som alla tolkningar av moderniteten inte är förenliga med islam. Det 

går inte att förena en formalistisk tolkning av islam som exempelvis traditionell, 

bokstavstrogen tolkning, som inte lämnar något utrymme för den personliga friheten och 

mänsklig förnuft, med moderniteten. På samma sätt är den klassisk-historiska tolkningen av 



moderniteten oförenlig med den modernaste tolkningen av islam, eftersom denna tolkning ser 

på moderniteten som om den i enlighet med en naturlag skulle vara anti-religiös.  

 

Kadivar talar om en teleologisk tolkning av islam som utgår från att det finns en rad 

grundläggande uppfattningar och värderingar inom islam som tjänar ädla syften. De kan 

närmast beskrivas som syften som värnar om människans värdighet. Dessa ädla syften 

sträcker sig över tid och rum och formerna för hur de ska tillvaratas kan variera med hänsyn 

till omgivande omständigheter. De regler och bestämmelser som är knutna till förmoderna 

samhällsstrukturer ska antingen överges eller omarbetas i enlighet med de förhållanden som 

styr människors liv i den moderna eran. 

 

Den skriftlärde Mojtahed Shabestari anser att den teleologiska tolkningsmodellen är en 

god start, men den måste kompletteras med ytterligare en komponent för att nytolkningen ska 

ge önskat resultat. Det handlar om den islamiska teologins teocentriska perspektiv som sätter 

Gud i centrum. En konsekvens av detta perspektiv har varit att shari‘a-tolkningen har gått ut 

på att definiera människans olika plikter i förhållande till Gud. Människan ska ständigt vara 

på sin vakt för att utföra sina plikter i rätt ordning. Hon ska inte överträda utsatta gränser eller 

bryta mot diverse förbud, och hon ska fullfölja de bud som varje troende muslim är skyldig att 

följa. Problemet med en sådan pliktcentrerad tolkning är att människans rättigheter sätts på 

undantag, eftersom hennes civila och medborgerliga rättigheter blir avhängig av hennes 

plikttrogenhet. Det pliktcentrerade perspektivet måste därför ersättas med ett 

rättighetscentrerat perspektiv. Hur trogen en människa än är när det gäller sina religiösa 

plikter måste hon garanteras grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Det är den 

enskilde individen som själv avgör hur långt hon vill gå när det gäller att vara trogen de olika 

religiösa plikterna. Sett ur detta perspektiv blir islams viktigaste domän andlighetens område. 

 

En traditionell eller fundamentalistisk tolkning av islam som inte erkänner 

religionsfriheten gör dessutom en åtskillnad mellan människor beroende på om de tillhör den 

egna trosgemenskapen, andra trosuppfattningar eller om de är icke-troende. Denna åtskillnad 

används för att ge människor olika rättigheter. Mojtahed Shabestari ser på denna uppdelning 

som en blandning av två olika frågor: människans förhållande till Gud, det vill säga hennes 

tro, och hennes sociala rättigheter. Det förstnämnda har att göra med hinsides lycka, medan 

människans rättigheter rör social samlevnad. Människans förhållande till Gud kan liknas vid 

en vertikal relation mellan den enskilde och hennes Gud, medan den andra handlar om 



horisontella relationer. Det finns inget logiskt samband mellan individens trosföreställningar 

och hennes medborgerliga rättigheter. Tron rör människans inre, medan medborgerliga 

rättigheter gäller yttre förhållanden. Mojtahed Shabestari konstaterar att nekande av 

grundläggande sociala, politiska och juridiska rättigheter samt skydd på grund av 

trostillhörighet eller avsaknad av tro är ett flagrant brott mot en nytolkning av människans 

kirama, värdighet. 

 

En nytolkning av kirama i anslutning till den moderna människosynen är möjlig då 

islam har ett individperspektiv på människans förhållande till Gud. Individperspektivet 

innebär att varje människa står i direkt kontakt med Gud och kommer att vara ansvarig för 

sina handlingar. Nytolkningen gör det möjligt att införliva mänskliga rättigheter med islam 

samtidigt som det förstärker de etiska aspekterna av mänskliga rättigheter med hjälp av trons 

andlighet. 

 

Filosofen Soroush skiljer i sin diskussion om nytolkningens karaktär mellan religion och 

teologi. Skillnaden mellan dessa ligger i att islam som religion betraktad, i egenskap av 

andligt budskap och Koranens gudomliga härkomst är oantastlig. Teologin däremot är i allra 

högsta grad föränderlig, eftersom den bygger på mänsklig kunskap och förändras till följd av 

nya mänskliga kunskaper samt nya politiska och kulturella förhållanden och nya sociala 

strukturer. Soroush skiljer mellan religiös tro och vetande och menar att man ska skilja mellan 

islams transcendenta norm och dess konkreta utformning i religiös praxis. Den religiösa 

kunskapen – teologin och rättsvetenskapen – får alltså samma historiska karaktär som övriga 

världsliga kunskaper. De ska alltså betraktas som bristfälliga och hypotetiska vilket innebär 

att de kan underkastas samma vetenskapliga kriterier som övriga humanvetenskaper. De 

bygger på mänsklig kunskap och förändras till följd av nya mänskliga kunskaper samt nya 

politiska och kulturella förhållanden och nya sociala strukturer. Det har med andra ord inte 

gjorts några tolkningar oberoende av sociala och kulturella kontexter: tolkningar ska inte 

betraktas som metahistoriska. De ska snarare betraktas som en historisk produkt som saknar 

samhörighet med dagens moderna samhällsförhållanden. Varje tolkning av islams urkunder 

blir alltså en förståelse varigenom uttolkaren läser in sitt eget tänkesätt på texten. Sett ur detta 

perspektiv framstår varje förståelse som en fråga om rimlighet snarare än om objektiv sanning 

som skulle vara giltig för alltid. 

 



En liknande tankegång möter vi hos Abu Zeid, som skriver om nödvändigheten i att 

skilja mellan religion och religiöst tänkande. Religionen består av en samling heliga texter 

som framställts under en viss historisk era. Religiöst tänkande består av tolkningar av dessa 

heliga texter. Religiöst tänkande kan således variera från en tid till en annan tid och från en 

plats till en annan plats. Den kan också variera från en person till en annan person, även om 

dessa lever i samma miljö. Han ser inte några problem med att använda sig av vetenskapliga 

kriterier i studiet av det religiösa tänkandet. 

 

Soroush gör klart att en förutsättning för erkännande av människans rättigheter är att 

göra en åtskillnad mellan människans rättigheter och hennes religiösa plikter. Han anser att 

den islamiska shari‘a-rätten är till sin natur plikt-centrerad. Det innebär att människan ses i 

högsta grad som en varelse med plikter. Rättstolkningen, fiqh, ser som sin främsta uppgift att 

definiera människans olika plikter. Människan erinras ständigt om att vara på sin vakt för att 

utföra sina plikter i rätt ordning och viktigast av allt är att inte överträda de gränser som 

skapats genom religiösa påbud och förbud. Det talas ytterst lite om människans rättigheter. 

Den människosyn som framträder i shari‘a-rätten strider med den moderna människosynen 

som definierar människan i första hand som en varelse med en rad grundläggande fri- och 

rättigheter. Den rättighetscentrerade definitionen förutsätter att varje individ, oavsett sin 

religiösa plikttrogenhet, ska garanteras en rad grundläggande medborgerliga rättigheter och 

skydd. Enligt denna definition är såväl tro som bundenhet vid religiösa plikter något som den 

enskilde individen själv avgör om hon väljer att följa eller inte. 

 

De muslimska nytänkarnas tolkningar av islams urkunder ur ett historiskt-kritiskt 

perspektiv innebär en avmystifiering av det religiösa tänkandet. Det går ut på att granska den 

religiösa traditionen, de muslimska företrädarnas tolkningar och deras källor utifrån dagens 

moderna vetenskapliga traditioner. Det handlar om ett vetenskapliggörande och en 

rationalisering av den religiösa debatten som använder sig av kritiska spörsmål som omger det 

moderna tänkandet. Den religiösa kunskapen ses som en mänsklig kunskap på samma sätt 

som övriga mänskliga kunskaper. På så sätt framstår det som naturligt att underkasta denna 

kunskap för ny- och omtolkningar.  

 

De muslimska nytänkarnas kontextuella och historisk-kritiska tolkningstradition är en 

nygammal metod inom islamisk idéhistoria som knyter an till den mu‘tazilitiska 

tolkningstraditionen som erkänner den rationella och vetenskapliga tolkningstraditionen. De 



ser inte sina nytolkningar utifrån den moderna vetenskapens föresatser som någon 

kapitulation inför moderniteten. För de handlar det snarare om ett sätt att skapa harmoni 

mellan tolkningen av religionen och den moderna idétraditionen men också ett sätt att slå vakt 

om den religiösa idétraditionens legitimitet och gångbarhet i modernitetens och post-

modernitetens era. 

 

  



 


	Ovrigt forsattsblad-1
	FULLTEXT01-7.pdf

