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Abstract 

The gathered texts and letters from Ali Ibn Abi Talib, found in the book Nahjul Balagha, 

constitute one of the most important writings of Shiite Islam, next the hadits and the Quran. 

Imam Ali´s ethics and moral approach in Nahjul Balagha, is considered by imam Ali, to be 

seen as a guideline for both individual purposes as for any kind of governance. The esoteric 

teachings, about truth and justice in Nahjul Balagha, should therefore probably have been of a 

great concern to Ayatollah Khomeini and the Islamic revolution.         

This essay will from an deductive approach, on a relatively contemporary historic event, try to 

analyze Ayatollah Ruhollah Khomeini´s interpreting on imam Ali´s texts and preaching in 

Nahjul Balagha. The Islamic revolution, as the Islamic Republic of Iran, led by Ayatollah 

Khomeini, was confirmed as both brutal and violent. My ambition in this essay, will there for 

concern a possible interpreting on justice and political rule, from Ayatollah Khomeini and the 

Islamic Republic of Iran, on imam Ali´s teachings in Nahjul Balagha. 

Key words: Imam Ali, Nahjul Balagha, esoterisk, rättvisa och politiskt styre, Ayatollah 

Khomeini, Amnesty International.            
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1. Inledning 

Denna studie är en religionshistorisk undersökning av Ayatollah Khomeini och den islamska 

revolutionens förhållande till imam Alis moraliska och esoteriska läror om sanning och 

rättvisa, samlade och nedtecknade i Nahjul Balagha.  

Shiitisk islam har till skillnad från sunnitisk islam utvecklat en egen förståelse kring 

ledarskapet, vilket kretsar kring descendenter till profeten Muhammed och imam Ali. Enligt 

shiitisk islam äger således en arvinge till profeten Muhammed och imam Ali, den  auktoritära 

behörigheten att uttolka Guds vilja, vilken finns nedskriven i islamisk rätt. Descendenten 

antas även vara en syndfri samt ofelbar politisk och religiös vägledare.1 

Den islamiska revolutionen, även kallad för februarirevolutionen, under ledning av Ayatollah 

Ruhollah Khomeini, började som ett löfte om ett rättvisare samhälle, men kom snart att byta 

skepnad till en intolerant och mordlysten teokrati. Tusentals människor kom att fängslas, 

torteras samt avrättas p.g.a. av sina åsikter, eller misstänkta åsikter, vilka kunde uppfattas som 

ett hot mot den islamiska revolutionen. Inget utrymme lämnades till dem med annan 

uppfattning, och snart hade regimen och dess hantlangare ett järngrepp kring en befolkning 

vilka blev tvungna att underkasta sig deras vilja.  

Den stora paradoxen hos den islamska revolutionen, tycker jag mig finna hos dess till synes 

totala avsaknad av medkänsla, respekt och tolerans, vilket utgör en stor del av det moraliska 

samt esoteriska budskapet hos imam Alis predikningar i Nahjul Balagha. Nahjul Balagha har 

inom shiitisk islam åtnjutit en status vilken betraktar den som en andra koran.2 Dess läror och 

predikningar anses både vara ett föredöme samt en inspirationskälla för  individens moraliska 

utveckling, samt även en vägvisare för politisk maktutövning. Nahjul Balaghas moraliska och 

esoteriska läror, samt rättvisepatos, är intimt sammankopplade till en helhet. Endast om man 

är förmögen att gripa den förborgade och transcendenta sanningen, är man enliga imam Ali 

moraliskt berättigad att leda sitt folk. 

 Ayatollah Khomeinis ställning som skapare och ledare för den islamiska revolutionen, torde 

således ur imam Alis synvinkel ha inneburit, att Ayatollah Khomeini faktiskt var förmögen att 

gripa an den förborgade och transcententa sanningen. Med tanke på Ayatollah Khomeinis 

                                                            
1                            Esposito, J.L. 2001,  s 74  
2  E‐mail Jan Hjärpe 
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bakgrund och utbildning samt hans religiösa ämbete, så tyder mycket för att Ayatollah 

Khomeini faktiskt uppfyllde imam Alis kriterier av en rättsmäktig auktoritet.  

Med tanke på Ayatollah Khomeinis tid som student och sedermera lärare i etik och filosofi, så  

torde det med hög sannolikt ha inneburit att han har konfronterats med imam Alis 

nedtecknade läror och predikningar i Nahjul Balagha. Även hans religiösa ämbete talar för 

detta. Min ambition med detta arbete är således att i en religionshistorisk deduktivt 

jämförande undersökning, söka erfara  hur Ayatollah Khomeini och den islamiska 

revolutionen förhöll sig till imam Alis läror och predikningar i Nahjul Balagha.  

1.1 Syfte     

Syftet med detta arbete är att försöka klargöra om det finns ett samband mellan imam Alis  

moraliska och esoteriska läror och predikningar i Nahjul Balagha, kontra de religiösa samt 

politiska yttringarna under den islamiska revolutionen, samt hos den islamska republiken Iran, 

under ledning av Ayatollah Khomeini. Genom att lyfta fram imam Alis moraliska och 

esoteriska predikningar kring sanning, rättvisa, och sedan spegla dem mot Amnesty 

Internationals vittnesrapporter kring den islamska republiken Irans övergrepp av mänskliga 

rättigheter, så hoppas jag att synliggöra förhållningssättet av och kring imam Alis 

begreppsvärld, i Ayatollah Khomeinis islamska revolution mellan åren 1979-1987. Vilka var 

de möjliga tolkningarna som gick att utläsa från imam Alis läror och predikningar i Nahjul 

Balagha? Samt hur yttrade sig dessa tolkningar? Kan man säga att imam Alis esoteriska läror, 

nedtecknade i Nahjul Balagah överhuvudtaget efterlevdes?   

Ytterligare en aspekt till detta arbete, består i ett upplevt behov av att lyfta fram imam Ali och 

Nahjul Balagha för en västerländsk publik. Mängden översatt litteratur om imam Ali till 

västerländska språk är väldigt liten, och med tanke på imam Alis betydelse för islam, speciellt 

shiitisk islam, så borde antalet översatta verk kring imam Ali vara betydligt större. Även 

professor; Seyyed Hossein Nasr, hedersdoktor vid Uppsala universitet, ställer sig frågande 

kring avsaknaden av översatt litteratur kring imam Ali till västerländska språk.3 

 

 

                                                            
3  Shah‐Kazemi, R. 2006, s xv 
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1.2 Frågeställning 

Vilka möjliga tolkningar och eventuella juridiska konsekvenserna av Ali Ibn Abu Talibs 

esoteriska läror om rättvisa och politiskt styre i Nahjul Balagha, kunde skönjas i Ayatollah 

Khomeinis Iran? 

Denna frågeställning utgår ifrån att Ayatollah Khomeini hade vetskap om imam Alis 

esoteriska läror, texter och predikningar i Nahjul Balagha. Chansen att Khomeini inte skulle 

äga vetskap om imam Alis samlade texter och predikningar i Nahjul Balagha, måste nog 

anses som svindlande liten, med tanke på Khomeinis akademiska bakgrund samt sitt religiösa 

ämbete? 

1.3 Metod  

Arbetet i denna uppsats kommer att tillämpa en deduktiv ansats, vilket innebär att uppsatsen 

kommer att utgå från en befintlig teori kring en teokrati, där imam Alis utgångspunkter om 

moral och rättvisa i Nahjul Balagha belyses. Imam Ali påbjuder i Nahjul Balagha hur en 

politisk och religiös makt i en teokrati, bör efterleva vissa moraliska värderingar. Dessa 

värderingar kommer sedan att jämföras med den faktiska verkligheten under den islamska 

revolutionen 1979 fram till två år före Ayatollah Khomeinis död 1989. Att den deduktiva 

undersökningen endast sträcker sig till 1987, beror på svårigheten att få tag på material från 

Amnesty International, vilket täcker åren 1988-1989. Till min hjälp i jämförandet av imam 

Alis värderingar kontra den islamska revolutionen, så har jag valt att använda mig av 

rapporter från Amnesty International. Dessa rapporter belyser de övergrepp vilket den 

islamska revolutionen gjorde sig skyldig till, utan att driva en egen politisk eller religiös 

agenda.  

1.4. Disposition och material 

Uppsatsen kommer att vara uppdelad i tre olika delar; 1. bakgrundsavsnitt, 2. kritisk analys, 3. 

konstruktiv analys. 

Bakgrundsavsnittet vilken är väldigt lång, tar sitt avstamp i en presentation av imam Ali. 

Genom denna presentation ämnar jag bl.a. att påvisa det samband som existerade mellan 

imam Ali och profeten Muhammed. Detta samband är viktigt att förstå, dels för att påvisa 

imam Alis auktoritära ställning inom Islam, då främst inom shiitisk islam, men även för att 
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förstå imam Alis esoteriska roll inom Islam. Materialet till denna presentation har hämtats 

från flertalet böcker, och detta har gjorts för att få en så bred bild av imam Ali som möjligt.  

Boken; Shiit islam, av Richard Yann, är en allmän presentation kring shiitisk islam, precis 

som Åke Ohlsmark bok, Shia. Annemarie Schimmels bok, Deciphering the signs of God, 

samt Robin Wrights bok, In The Name of God, kretsar båda kring ämnet imam Alis person, 

samt imam Alis betydelse för shiitisk islam. De båda böckerna Justice and Remembrance av 

Reza Shah-Kazemi samt The Sacred Foundations of Justice in Islam av Ali M Lakhani, 

behandlar främst imam Alis esoteriska tolkningar av bl.a. Nahjul Balagha. Dock ger dessa 

böcker även en historisk presentation av imam Ali, vilket även  Murtarda Mutahharis 

kommentarer i Nahjul Balagha gör.    

Bakgrundsavsnittet innehåller även en presentation av Nahjul Balagha, vilken är den skrift 

där imam Alis samlade skrifter finns tillgängliga. Jag kommer även att lyfta fram bokens 

betydelse inom shiitisk Islam, bl.a. så har jag haft mail- korrespondens med Jan Hjärpe, vilken 

bekräftat Nahjul Balaghas auktoritära roll. Materialet kring presentationen av Nahjul 

Balagha, är hämtat från martyr Ayatollah Murtada Mutahharis kommentarer, vilka återfinns i 

inledningen av Nahjul Balagha, Seventh U.S. Edition 2009. 

Vidare så fortsätter bakgrundsavsnittet med en redogörelse av imam Alis esoteriska läror, 

intellektets betydelse för sanning och rättvisa, premisser för ett teokratiskt styre, samt vilken 

etik som bör råda i ett teokratiskt styre. Även den traditionella bilden kring imam Alis person 

och natur, inom shiitisk islam, kommer att presenteras. För att dyka djupare samt försöka 

förstå innebörden av imam Alis läror och predikningar, så har jag valt att använda mig av Ali 

M Lakhanis bok; The Sacred Foundations of Justice in Islam, samt av Reza Shah-Kazemi 

bok; Justice and remembrance. Både The Sacred Foundations och Justice and remembrance, 

debatterar och kommenterar imam Alis esoteriska roll inom islam, samt metafysiken inom 

Nahjul Balagha. 

I bakgrundsavsnittet kommer jag även att göra en presentation av Ayatollah Khomeinis liv, 

vilken inkluderar hans tidiga barndom, studier, politiska radikalisering, kampen mot Shahen 

samt hans roll som Irans samvete. Denna presentation är till för att få en så givande och bred 

bakgrund kring Ayatollah Khomeini som möjligt, då detta kan bidra till att förstå bakgrunden 

till den islamska revolutionen. Materialet som jag har valt att använda i min presentation av 

Ayatollah Khomeini, består bl.a. av en dokumentärfilm om Ayatollah Khomeinis liv. 
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Dokumentären; Documentary on the life of imam Ruhollah khomeini, AIM TV, är en 

omfattande och djupgående dokumentär i tio delar. Dock ger dokumentären en förskönad bild 

av Ayatollah Khomeinis person och gärningar, vilket jag har tagit i beaktning. För att 

balansera den förskönande bilden från dokumentären, så har jag valt att använda mig boken; 

In The Name of God, av Robin Wright, vilken har ett västerländskt perspektiv på 

Utvecklingen kring den islamska revolutionen. Jag har också använt mig av Baqer Moins bok; 

Khomeini Life Of The Ayatollah, i min presentation av Khomeinis barndom och akademiska 

utveckling, samt även  av Ayatollah Khomeinis egen bok; Islam and Revolution.  

Min förhoppning är att ur dessa källor upptäcka eventuella skillnader och likheter kring 

personen Ayatollah Khomeini, samt att ur dessa eventuella skillnader och likheter hitta 

verktyg för att förstå det hopp som den iranska befolkningen anförtrodde honom.  

Jag har även använt mig av Mohammed Knut Bernstöms svenska översättning av koranen; 

Koranens Budskap.     

Den kritiska analysen tar sitt avstamp i Amnesty Internationals vittnesrapporter kring 

övergrepp av de mänskliga rättigheterna, vilket Ayatollah Khomeini och den islamska 

republiken Iran, gjorde sig skyldig till. Genom att använda mig av Amnesty International som 

källa, så hoppas jag att få en relativt oberoende bild av övergreppen, då Amnesty International 

ej bedriver en politisk eller religiös agenda. Materialet till den kritiska analysen hittar vi bl.a. i 

en kort summering; Iran Briefing, samt mer ingående i boken Iran, Violation Of Human 

Rights, där en rad vittnesrapporter belyser Ayatollah Khomeinis och den islamska republiken 

Irans brott mot mänskliga rättigheter.   

Den konstruktiva analysen kommer att använda sig av samma material som 

bakgrundsavsnittet, samt den kritiska analysen. Den konstruktiva analysen kommer att söka 

finna ett eventuellt sammanband mellan imam Alis moraliska och esoteriska läror i Nahjul 

Balagha, och Ayatollah Khomeinis islamska revolution. Detta kommer att ske i ljuset av 

Amnesty Internationals vittnesrapporter kring den islamska republiken Irans övergrepp mot 

de mänskliga rättigheterna, under Ayatollah Khomeini. 

Jag har även använt mig av John L, Espositios bok: Islam den raka vägen, för att kunna ge en 

enkel presentation av shiitisk islam i inledningen. 
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1.5 Teori 

Genom att i en deduktiv undersökning ta del av imam Alis texter i Nahjul Balagha, samt 

applicera och jämföra dessa texter med de faktiska händelser, ur rapporter från Amnesty 

international, kring den islamiska revolutionen, ledd av Ayatollah Khomeini, så hoppas jag 

finna ett svar kring frågeställningen; Vilka möjliga tolkningar och eventuella juridiska 

konsekvenserna av Ali Ibn Abu Talibs esoteriska läror om rättvisa och politiskt styre i Nahjul 

Balagha, kunde skönjas i Ayatollah Khomeinis Iran?  

Khomeini närde ett stort intresse för juridik, etik, filosofi och gnosticism och han kom även 

att under en längre tid studera samt undervisa i dessa ämnen. Med tanke på Khomeinis 

akademiska bakgrund samt religiösa ämbete, så finner jag det teoretiskt mycket troligt att 

Khomeini måste ha konfronterats med imam Alis texter och predikningar i Nahjul Balagha.   

I båda böckerna, The Sacred Foundations of Justice in Islam, av M. Ali. Lakhani och Justice 

and remembrance av Reza Shah-kazemi, uttrycker de bägge författarna den metafysiska och 

esoteriska förståelsen av rättvisa, vilken imam Ali var förmögen att uttolka. Rättvisa har 

genom seklen avhandlats inom islam, i en rad korankommentarer samt hadither. Dock var det 

under islams tidiga historia, efter profetens död, Ali Ibn Abu Talibs uppgift att i detalj 

förklara rättvisans innersta mening i såväl metafysisk som social tillämpning. Dessa 

förklaringar finns samlade i Nahjul Balagha, vilken efter koranen och haditherna är den mest 

inspirerande och inflytelserika skrift om rättvisa.4 Nahjul Balagha beskrivs inom den islamska 

världen som ett genuint mästerverk, en pärla bland skrifter kring sanning och rättvisa. Denna 

position torde medföra att Nahjul Balaghas betydelse för både individen samt för den 

religiösa eliten, är av betydande vikt. Ayatollah Khomeinis islamiska revolution torde därför i 

ljuset av Nahjul Balaghas höga moral, samt förlåtande och ödmjuk attityd, utgöra ett 

intressant studium.  

1.6 Tidigare forskning  

Historisk forskning kring den islamiska revolutionen samt personen Ayatollah Khomeini,  

täcker hyllmetrar av böcker, filmer och artiklar med olika angreppspunkter kring händelsen i 

Iran från den islamiska revolutionens början 1979, till Ayatollah Khomeinis död 1989. 

Ayatollah Khomeini var skaparen till den islamska revolutionen, och kom ständigt att vara i 
                                                            
4 Lakhani, A.M. 2006, s xiv 
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blickfånget hos en skakad och oförstående omvärld. Att då specifikt utnämna någon eller 

några ledande forskare kring den islamiska revolutionen, eller personen Khomeini, är därför 

svårt. Dock vill jag presentera ett samtida forskningsprojekt vid Södertörns högskola, lett av 

David Thurfjell, vilket nyligen har blivit beviljat ett ansenligt stöd från vetenskapsrådet. Detta 

projekt forskar kring shiitisk islam och religiös auktoritet, samt kring ett alternativ till 

Khomeinis teokrati i Iran. Dessa diskussioner har aktualiserats  bland både muslimska 

rättslärda samt bland lekmän, i och med invasionen av Irak samt den arabiska våren.5   

Om vi däremot koncentrerar oss på forskningen kring imam Alis moraliska och esoteriska 

läror angående rättvisa och politiskt styre i Nahjul Balagha, blir utgångspunkten den motsatta. 

Forskningen kring Nahjul Balagha verkar vara ett förvånansvärt bortglömt ämne, både från  

ett muslimskt och icke-muslimskt perspektiv. Med tanke på dess betydelse för shiitisk islam, 

samt av vikten att förstå islam som en religiös och kulturell yttring, så anser jag att både imam 

Ali och Nahjul Balagha bör lyftas fram ur dunklet.  

Om vi då ser till förhållandet mellan Nahjul Balagha och den islamiska revolutionen under 

ledning av Ayatollah Khomeini, så kommer vi att röra oss på än mer outforskad mark. Mig 

veterligen finns det ingen forskning på vare sig engelska eller svenska inom detta ämne.   

1.7 Avgränsning 

Avgränsningen i bakgrundsavsnittet kommer att röra sig kring fyra olika presentationer. Den 

första presentationen rör imam Ali. Denna presentation är ämnad för att få en fördjupad 

förståelse kring imam Alis person, samt hans förhållande till profeten Muhammed, samt till 

shiitisk islam. Den andra presentationen rör Nahjul Balagha, dess tillkomst samt betydelse för 

shiitisk islam. Den tredje presentationen rör imam Alis esoteriska läror om bl.a. sanning och 

rättvisa samt kring Alis förståelse av ett teokratiskt styre. Den fjärde presentationen rör 

Ayatollah Khomeinis person, utbildning, samt hans väg till den islamska revolutionen 1979. 

Den kritiska analysen är avgränsad till Amnesty Internationals rapporter kring övergrepp mot 

de mänskliga rättigheterna i den islamska republiken Iran, under Ayatollah Khomeini 

ledarskap. Vidare så avgränsar jag den konstruktiva analysen till redan presenterad fakta i 

bakgrundsavsnittet, samt den kritiska analysen.  

                                                            
5 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/82miljonertillforskningomsamtidashiaislam

.5.7952d75d13ab5f785b55c8.html 
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2. En presentation av Ali Ibn Abu Talib 

Ali Ibn Abi Talib föddes både enligt shiitisk och sunnitisk legend i den religiösa helgedomen 

Kaba, i den för islam heliga staden Mecka. Hans fars Abu Talib var en mäktig företrädare för 

klanen Hashimites, en underklan till Quraish, och samme Abu Talib som kom att uppfostra 

sin brorson Muhammad, sedermera Profeten Muhammad efter hans mors frånfälle. Imam Ali 

var således Profetens kusin. 

   Hädanefter kommer jag att benämna Ali Ibn Abi Talib med imam Ali och Profeten 

Muhammad med Profeten. 

Under en svår och lång period av torka, kom Profeten och hans fru Kahdija att införliva den 

unge imam Ali i sitt eget hushåll för att lätta på farbroderns Abu Talibs betungande bördor.6 

Imam Ali var nu Profetens kusin och styvson. Relationen mellan imam Ali och Profeten var 

av en mycket nära och innerlig karaktär, och är omvittnad i mängder av haditer och islamisk 

litteratur. Banden mellan imam Ali och Profeten kom dock att knytas ännu hårdare, i och med 

att imam Ali fick äran att äkta Profetens och hans fru Khadijas dotter Fatima.7 Imam Ali blev 

således även Profetens svärson.  

Äktenskapet mellan imam Ali och Fatima resulterade i fyra friska barn. Två pojkar vid namn 

Hassan och Hussain, samt två flickor vid namn Zainab och Umm-e-kulsoom.8 De båda 

sönerna Hassan och Hussain, framställs ofta inom shiitisk islam som mäktiga krigare och 

vördade martyrer.9 Men framförallt kom deras roll som Profetens enda manliga ättlingar att 

spela en avgörande betydelse inom shiitisk islam. Fatima kom även att föda ett femte barn, en 

pojke vid namn Mohsin, som dock var död vid födseln. Mohsins nedkomst kom olyckligt nog 

även att orsaka Fatimas egen bortgång.10 Efter Fatimas död äktade imam Ali ett flertal andra 

kvinnor, dock inte samtidigt, vilka dog från honom en efter en.11 

Imam Alis levde ett häpnadsväckande asketiskt liv. Exempelvis berättas det om att han åt 

sämre mat än sina egna slavar, samt att han aldrig åt sig mätt tre dagar i rad. Vidare berättas 

                                                            
6   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 14 
7   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 14 
8   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 16 
9   Ohlsmark, Å. 1980, ss 13/15 
10                           Yann, R. 1995, s 16 
11                           Tlib, A. Mutahhari, M. 2009, s 16 
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det att imam Ali bar kläder som var i sämre skick än hos de absolut fattigaste.12 Imam Alis 

omvittnade sympati för de sämre lottade, och hans höga moral finns nedtecknad i en mängd 

hadither, men främst kan vi ta del av hans höga moral i boken Nahjul Balagah, där imam Alis 

samlade brev och texter finns återgivna.    

2.1 Förhållandet till Profeten 

För att påvisa den närhet som fans mellan imam Ali och Profeten, har jag valt att lyfta fram 

några rader ur imam Alis egna predikningar i Nahjul Balagha.    

From the time of his weaning, Allah had put a mighty angel with him to take him along the path of 

high character and good behavior through day and night, while I used to follow him like a young 

camel following in the footprints of its mother. Every day he would show me in the form of a 

banner some of his high traits and commanded me to follow it. Every year he used to go in 

seclusion to the hill of Hira, where I saw him but no one else saw him. In those days Islam did not 

exist in any house except that of the Prophet of Allah – peace and blessing of Allah be upon him 

and his descendants – and Khadijah, While I was the third after these two. I used to see and watch 

the effulgence of divine revelation and message, and breath the scent of Prophetwood.13 

Dessa rader visar inte enbart på den nära kontakten som fanns mellan imam Ali och Profeten. 

Dessa rader visar även på Alis roll som en trogen anhängare till Profeten och uppenbarelsen, 

samt imam Alis funktion som en budbärare av den profetiska normen.14 Imam Ali kom från 

barnsben fram till sin död, att vara Profeten och uppenbarelsen trogen, och enligt traditionen 

så var imam Ali den förste av manligt kön att bekänna sig till islam. Han var även den som 

utan tvekan var villig att hjälpa Profeten att sprida det uppenbarade budskapet, varpå Profeten 

lär ha sagt; imam Ali är min broder, min verkställare och efterträdare.15      

Inom den shiitiska traditionen kan man uppfatta en betydligt mer närgående relation mellan 

imam Ali och Profeten. Exempelvis kan vi ta del av profeten Muhammeds önskan att imam 

Ali skulle leda det islamska samfundet efter hans död. 

You are from me and I am form you, you will inherit me. You are unto me what Aaron was to 

Moses. You will be nearest to me on the day of judgement and next to me on the fountain of 

                                                            
12   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, ss 21/22 
13   Talib, A.  Mutahhari, M. 2009, s 393 
14   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 13 
15   Shah‐Kazemi, R. 2006, ss 14/15 
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Kawthar, enmity against you is enmity against me, a war against you is a war against me. You 

have as much faith in Allah as I have. You are a door to me.16 

Imam Ali var även närvarade vid Profetens död och var den som mottog Profetens sista ord, 

vilka skall ha varit; salat, salat, upprätthåll bön, bön.17 

2.2 Kalifatet 

Imam Alis korta tid som kalif dominerades av tre tragiska inbördeskrig och kulminerade 

slutligen med att hans mördades år 40/661.18 

Imam Ali övertog kalifatet efter mordet på den tredje kalifen Othman år 35/656. Vissa rykten 

påstår även att imam Ali hade ett finger med i Othmans död.19 Dessa påståenden kom att leda 

till tre blodiga inbördeskrig, samt ett splitrat islamskt samfund. 

Aysha, den förste kalifen Abu Bakrs dotter, och profeten Muhammads ögonsten, var fast 

besluten att hämnas mordet på Otman.20 Hennes hämndlystnad resulterade i ett skoningslöst 

krig, vilket skulle komma att gå till historien under namnet ”kamelslaget i Basra”.21 Ur denna 

bloddränkta strid stod dock imam Ali som segrare.22 Snart seglade emellertid ett nytt 

orosmoln upp från Damaskus. Denna gång var det Omayyad klanens överhuvud Mo āwiyas 

tur att hämnas Otmans död. Slaget mellan Omayyaderna och imam Ali och hans anhängare, 

kom att gå till historien som det berömda slaget vid Siffin, vilket avgjordes, på initiativ av 

Omayyaderna, genom en skiljedom. Domslutet var dock ogynnsamt för imam Ali, då det 

avvisade imam Alis argument på straffrihet för Otmans mördare. Imam Ali menade att Otman 

hade gjort sig skyldig till att vilseleda samfundet.23 Tvistefrågan kring kalifatet kom således 

inte att lösas. 

Slaget vid Siffin kan tolkas som en markör för splittringen av det muslimska samfundet, där 

den största av två utbrutna sekterna blev shiiterna, Alis parti.24 Den andra sekten som kom att 

lämna det muslimska samfundet, var en grupp ortodoxa muslimer och forna anhängare av 

imam Ali. Denna gruppering tog sig namnet Kharijiterna, de som går ut i heligt krig, och man 
                                                            
16                           Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 203  
17   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 239 
18   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 13 
19   Yann, R.1995, s 18 
20   Yann, R. 1995, s 18 
21   Ohlsmark, Å. 1980, ss 12/13 
22   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 53 
23   Yann, R. 1995, s 18 
24   Schimmel, A. 1994, s 221 
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vände imam Ali ryggen då de efter skiljedomen betraktade honom som Guds fiende. Man 

menade att endas Gud kunde avgöra i en så pass viktig fråga som rätten till kalifatet. 

Imam Ali kom att utkämpa ytterligare ett slag under sin tid som kalif. Denna gång drabbade 

han samman med Kharijiterna i Nahravān, vilket slutade i en massaker där endast ett fåtal av 

Kharijiterna lyckades undfly Alis styrkor. Imam Ali mördades år 661  i moskén i staden Kufa, 

av en Kharijitisk anhängare vid namn Ibn Moljam. Som enligt historien skall ha huggit 

honom två gånger med ett förgiftat svärd,25 var av imam Ali avled två dagar senare.26 

2.3 Imam Alis betydelse för shiitisk Islam   

   ”Det finns blott en Gud, Allah, och Mohammed är hans profet (rasul, ``apostel``), och Ali är hans vicekonung 

(Wali)”.27   

I den shiitiska traditionen nämner man Gud, Profeten och Ali, tillsammans vid 

trosbekännelsen; Alī walī Allāh, Ali är Guds vän.28 Detta gör man för att bekräfta den 

shiitiska åsikten att imam Ali är det rättmäktiga arvingen till kalifatet. Shia; Shi´at Ali, vilket 

översatt betyder Alis anhängare eller Alis parti, är islams största sekt och ett resultat av den 

stora schism kring ledarskapet efter profeten Muhammads död.29 Shiiterna menar att den 

rättsmäktiga efterträdaren till profeten Muhammad bör stanna inom huset Muhammad, och 

därför bör den rättsmäktige kalifen vara imam Ali. 

Inom shiitisk praxis menar man att islam är mer än befallningar och ceremoniella föreskrifter. 

Islam skall snarare förstås som instruktioner till regler och lagar vilka är sammanflätade med 

människans individuella och sociala liv.30 I den shiitiska traditionen är imamen en förlängning 

av Guds rättvisa, där Profeten, imamerna och den dolda imamen är garanter för den 

gudomliga ordningen, dit människan är inbjuden att återförenas med sin skapare.31 Efter den 

dolde imamens försvinnande, den tolfte arvingen till Profeten Muhammed, al-Mahndi: 

försvann vid 12 års ålder i en underjordisk håla, sänder Allah varje århundrade endast en 

                                                            
25   Yann, R. 1995, ss 18/19 
26   Ohlsmark, Å. 1980, s 13 
27   Ohlsmark, Å. 1980 s 9 
28   Schimmel, A. 1994, ss77/78 
29   Wright, R. 1990, s 15 
30   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 156 
31   Yann, R.1995, s 48 
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imam av Alis blod, som skall agera som representanter för al-Mahndi och lotsa islam tillbaks 

till den raka vägen.32 

Imam Alis fem år som kalif räknas som den gyllene eran bland shiiter, en tid då gudomlig 

rättvisa var förverkligad på jorden,33 och Alis död presenteras ofta inom shiitisk islam som det 

frivilliga och ideala martyrskapet. Det berättas att när svärdet skar genom huvudet, kungjorda 

Ali; Vid Kabas Gud! jag svär, jag är räddad och segerrikt.34 Imam Ali har uppnått en ställning 

som inom shiitisk islam nästintill jämställer honom med profeten Muhammad. Vissa shiitiska 

sekter går så långt att de menar att Ali står i högre rang än Muhammad, och att Ali är det 

samma som Guds innersta väsen.35 

3. Presentation av Najul Balagha 

Nahjul Balagha är näst efter koranen och haditerna, en av de mest inspirerande och 

inflytelserika textsamlingar kring rättvisa inom shiitisk islam36, Nahjul Balagha 

sammanställdes av Sayyid al-Sharif ar-Radi, vilken var en lärd man och poet, samt stor 

beundrare av imam Alis tal och anföranden, för mer än tusen år sedan.37 Njhul Balagha kan 

översättas till ”vägen till vältalighet”38 

Nahjul Balagha är en samling predikningar, texter och brev från och av imam Ali, där han 

avhandlar en rad olika ämnen som rör allt från teologiska och metafysiska frågor, till myrans 

och fladdermusens gudomliga gestaltning och deras roll i skapelsen. Variationen av ämnen 

och teman som diskuteras i Nahjul Balagha utvecklar sig till ett vidsträckt spektrum av 

problem, som ger färg och nyans till gudfruktiga diskurser. Den grundläggande temat i Nahjul 

Balagha är dock av teologisk och metafysisk art, där diskussionen om Tawhid, gudomlig 

enhet, anses som enastående i sin rationella och filosofiska framtoning.39 Nahjul Balagha 

tillämpar sig av två olika tillvägagångssätt när den diskuterar teologiska dilemman. Det första 

förfarandet rör observansen på den fysiska världen som ett underverk, vilket återspeglar Guds 

perfektion. Det andra tillvägagångssättet nyttjar endast rationalistiska och filosofiska 

                                                            
32   Ohlsmark, Å. 1980 s 17 
33   Yann, R. 1995, s 18 
34   Yann, R.1995, s 19 
35   Yann, R. 1995, s 20 
36   Lakhani, A.M. 2006, s xiv 
37   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 6 
38   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, ss 8/9 
39   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, ss 24/26 
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reflektioner, vilket även utgör merparten av den  teologiska diskussioner i Nahjul Balagha.40 

Nahjul Balagha är precis som övrig litteratur av det här slaget, ifrågasatt, angående dess 

ursprung och autenticitet. Exempelvis så finns det anmärkningsvärda likheter mellan imam 

Alis brev till Malik och Platons idéer i sin skrift ”Republik”.41  Dock är Nahjul Balagha 

betydelse för shiitisk islam så pass avgörande att ursprung och autenticitet är av underordnad 

vikt.   

 4. Imam Alis esoteriska läror om sanning, rättvisa och politiskt styre 

Jag är kunskapens stad och Ali är dess port; så låt den som önskar kunskap, gå genom 

porten.42 Dessa berömda rader beskriver både det nära förhållandet mellan Profeten och imam 

Ali, samt den andliga funktion som imam Ali har spelat, och fortfarande spelar inom Islam.       

Imam Alis esoteriska läror införlivar både koranens anda och Profetens själ till en symbiotisk 

helhetsbild. Att förena de båda uppenbarade källorna, koranen samt Profetens sunna, utgör 

den intellektuella och fördolda vägen Inom Islam.43 Imam Alis esoteriska läror är med andra 

ord centrerade kring den nedtecknade uppenbarelsen i Koranen, samt den förkroppsligade 

uppenbarelsen i Profetens leverne.44   

Profetens ord och gärningar uttrycker men uttömmer inte hela det esoteriska motivet inom 

islam.45 Det är genom imam Alis införlivade betraktelser av den uppenbarade texten, samt av 

Profetens sunna, som det är möjligt att tillfullo förstå Islams faktiska lära.46 

Den skapade världen är enligt islams praxis, beskaffad med tecken, vilka är i samklang Guds 

utmärkande egenskaper och namn. Det är genom dessa utmärkande egenskaper och namn som 

människor överhuvudtaget kan uppnå en kunskap om Gud.47 Att se världen som helig, 

innebär också ett heliggörande av sig själv. Detta är den återkommande slutsatsen i imam Alis 

texter vilka uttrycker behovet av att utveckla sin gudfruktighet.48  

 

                                                            
40   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 32 
41   Lakhani, A.M. 2006, s 65 
42   Schimmel, A. 1994, s 50 
43   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 12 
44   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 23 
45   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 11 
46   Schimmel, A. 1994, s 50 
47   Lakhani, A.M. 2006, s 11 
48   Lakhani, A.M. 2006, s 37 
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4.1 Intellektet 

Intellektet är budbäraren till det ytterst verkliga.49 Intellektet och uppenbarelsen är enligt 

imam Ali, varandra kompletterande och oskiljaktiga, då uppenbarelsen måste kunna förstås av 

ett mänskligt medvetande, samt vara en inspiration till kreativitet och förnuft, snarare än en 

uppsättning regler och förordningar. Den uppenbarade texten förblir i sig tyst, och kan endast 

tala genom det tolkande intellektet. Det är således förhållandet mellan intellektet och 

uppenbarelsen som öppnar upp för en djupare förståelse, av de flertalet nivåer av dold 

mening, vilka göms i den uppenbarade texten.50 

Intellektet skall inte kvävas av uppenbarelsen, för uppenbarelsen ersätter inte intellektet. Då 

intellektet och uppenbarelsen har löper ur samma källa: det vill säga, Gud.51 Blind bokstavstro 

förespråkades således inte av imam Ali. 

    ” We did not name people arbitrators, but we named the Holy Quran the Arbitrator. The Holy Quran is a book 

covered between two flaps and it does not speak. It should, therefore, necessarily have an interpreter.” 52 

Den uppenbarade texten i Koranen skall förstås som nedskrivna uttryck för de principerna 

som intellektet erbjuder människans inre. Den korrekta förståelsen av intellektet är mer än ett 

logiskt reflekterande, eftersom intellektet är människans kärna och inre profet. Uppenbarelsen 

skall ses som ett stridsrop till intellektets andliga djup, då uppenbarelsen odlar medvetandets 

frön, vilka planterats av Gud.53  

   ” Use your intellect to understand something when you hear about it – the intellect that examines, that is, and 

not just the intellect that repeats what it hears, for surely there are many who repeat the knowledge that they 

hear, and there are few who examine it.”54  

Att jämställa intellektet med förnuft, vore liktydigt med att förneka det fördolda intellektet 

som enligt imam Ali finns inbäddat i människan, av Gud. Det fördolda intellektet för oss 

närmre till det som imam Ali beskriver som; hjärtat som i förnimmelse kan se Gud.55 

Imam Ali menade att en intellektuell människa är någon som inte enbart tänker korrekt, utan 

någon som också handlade etiskt, samt på ett djupare plan någon som sökte förverkliga den 

                                                            
49   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 26 
50   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 27  
51   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 28 
52   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, s 508 
53   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 28 
54   Lakhani, A.M. 2006, s 12 
55   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 29 
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absoluta verkligheten. Den intellektuelle definieras även av imam Ali som någon som placerar 

allt det är i dess rätta ordning  56 Människans ansträngningar att agera moraliskt rätt, i den 

fysiska värden -  där allt som är inte är i dess rätta ordning – har sina rötter i en medfödd 

andlig fallenheter för rättvisa. Precis som Guds handlingar i skapelsen är ett uttryck för 

absolut rättvisa, så är rättvisa handlingar hos människan inte bara ett uttryck för moral, eller 

en intellektuell ansträngning för att förstå rättvisa, utan också en andlig samhörighet med 

yttersta verklighetens natur hos Gud, vilket också borde tillämpas på jorden.57 

4.2 Sanning och rättvisa    

Den universala sanningen tänks finnas inskriven i djupet av den mänskliga naturen, då det 

transcendenta och universella tänks utgöra kärnan i vårt väsen. Kunskapen om vår verkliga 

verklighet kan därför likställas med självkännedom eller gnosis, den sanna kunskapen vilken 

enligt imam Ali kommer från hjärtat, vårt andliga centrum. 58 Sanningen kan betraktas som ett 

uppvaknande till ett tillstånd av en medveten närvaro, där vi minns helheten.59Att kunskapen 

om sanningen, given av Gud, går att finna inom människan, utgör grunden till imam Alis 

andliga läror. Denna grund återfinner vi i Koranen; As-Sadjdah, 32:9 

   ”där efter formar Han henne och andas in i henne något av sin ande och skänker henne hörsel och syn samt 

förmågan att känna och förstå. Men ni visar sällan tacksamhet!” 60   

Gud ingjuter i avbilden sin gudomliga själ, intellektet, och hon stod upp som människa. 

Denna skapelse var en rationell och intelligent varelse, som använde sig av intellektet istället 

för primitiv instinkt. Hon ägde även full kontroll över sin mentala förmåga, samt sina lemmar. 

Hon kunde även skilja mellan rätt och fel, sanning och lögn, och rättvisa och orättvisa.61  

Denna Guds ande är liktydigt med intellektet, vilket utgör en viktig del av uppenbarelsen, 

samt definierar vad som är en människa.62 

Rättvisa kräver enligt imam Ali, kultivering av dygd och sanningsenlighet. I Nahjul Balagah 

finner vi en redogörelse av hur imam Ali ansåg att en sann muslim skall gå tillväga för att 

kultivera dessa egenskaper. 

                                                            
56   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 35 
57   Lakhani, A.M. 2006, s 66 
58   Lakhani, A.M. 2006, s 6 
59   Lakhani, A.M. 2006, s 8 
60   Bernström, MK, 2002, ss 721/722 
61   Lakhani, A.M. 2006, s 18 
62   Shah‐Kazemi, R. 2006, s 29 
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   ”such a person makes it incumbent upon himself to be always just, and the first act of justice he will do is to 

remove immoderate desires and craving from his mind and to speak the truth and act accordingly.”63  

Att vara och agera rättvist är grunden till all rättvisa, en rättvisa som ställer allt det är i dess 

rätta ordning. vidare så är intellektet enligt imam Ali ett kriteriet för att kunna placera allt det 

är i dess rätta ordning. Rättvisa skall således förstås som ett kännetecken till intellektet.  Att 

ställa allt det är i korrekt ordning kan bara metafysiskt urskiljas av den som är i kontakt med 

den djupaste nivån av vår existens, och vilken genom hjärtat kan tolka Guds tecken.64 

Kunskapen om den ontologiska verkligheten blir ett privilegium för de som äger förmågan att 

förkroppsliga sanningen genom fromhet och ett inre uppvaknande. Den som genom fromhet 

och ett inre uppvaknande är förmögen att förstå den verkliga verkligheten, äger moralisk 

auktoritet att leda folket.65  

Imam Alis syn på rättvisa var således grundad på insikten, att ett rättfärdigande att döma 

andra i en yttre kontext, måste föregås av en inre omstrukturering av sitt själv, för att förmå att 

göra det rätta. Denna inre omstrukturering kan endast ske genom att man använder sig av 

intellektet, vår ursprungliga förmåga till rannsakan och urskiljning.66 

4.3 Ett teokratiskt styre 

   “It is right that the king should govern himself before governing his subjects.” 

Med dessa ord summerar imam Ali, att förutsättningen till världslig auktoritet måste utgå från 

ett gudfruktigt inre, då rättvisa och auktoritet bygger på moral och gudomlig sanning. 67 Att 

korrekt förstå den metafysiska stukturen kring verkligheten, vilken till sin kärna är andlig, 

skall vara ett kriterium för den mänsklig auktoritet, som skall styra i en teokrati.68 Andligt 

medvetande, menade imam Ali, är källan till moraliskt samvete.69 

Att leda folket innebär inte en envägskommunikation uppifrån och ned. Imam Ali instruerar i 

en av sina predikningar om rättigheterna som finns mellan parterna, regerande auktoritet och 

underståt, i ett teokratiskt styre.   

                                                            
63   Lakhani, A.M. 2006, s 37  
64   Lakhani, A.M. 2006, s 27 
65   Lakhani, A.M. 2006, s 51 
66   Lakhani, A.M. 2006, s 35  
67   Lakhani, A.M. 2006, s 44 
68   Lakhani, A.M. 2006,s 52 
69   Lakhani, A.M. 2006, s 79 
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Then, from His rights, He, the Glorified One,  Created certain rights for certain people against 

others. He made them so in order to equate one with another. Some of these rights produce other 

rights. Some rights are such that they do not accrue except with others. The greatest of these rights 

is that Allah, the Glorified One, has made obligatory the right of the ruler over the ruled, and the 

right of the ruled over the ruler. This is an obligation which Allah, the Glorified One, has placed 

on each other. He made it in the basis of their (mutual) affection and an honor for their religion. 

Consequently, the ruled cannot prosper unless the ruler are sound, while the ruler cannot be sound 

unless the ruled are stedfast.70   

Av alla de brev, dikterade av imam Ali, som finns samlade i Nahjul Balagha, så utmärker sig 

ett brev, brevet till den egyptiske guvernören Malik Ibn al-Harith al-Ashtar, vilket utmärker 

sig så tillvida att det i sin komposition, håller en unik hög etik och moral. Imam Ali beskriver 

ingående guvernörens skyldigheter och rättigheter, samt vilka kvalifikationer som kommer att 

krävas av honom.  

Habituate your heart to mercy for the subjects and to affection and kindness for them. Do not stand 

over them like greedy beasts who feel it is enough to devour them since they are two kinds: either 

your brethren in religion or your likes in creation. They would commit slips and encounter 

mistakes. They may act wrongly, wilfully or out of negligence. So, extend to them your 

forgiveness and pardon them in the same way as you would like Allah to extend His forgiveness 

and to pardon you because you are over them and your responsible Commander (Imam) is over 

you, while Allah is over the one who appointed you. He (Allah) has sought you to manage their 

affairs and tried you through them.71 

Kampen mot ens egen själ, att kämpa och övervinna sina egna svagheter, är en väsentlig 

aspekt av rättvisa. Om man missbrukar sin makt för själsliga begär och önskningar, så 

korrumperar man inte bara sig själv, utan man korrumperar den religion man är satt att 

upprätthålla.72   

Do not say: “I have been given authority, I enjoy it when I order, ”because it engenders confusion 

in the heart, weakens the religion and takes one to hid ruin. If authority in which you are placed 

produces pride or vanity in you, look at the greatness of the realm of Allah over you and His might 

the like of which you do not even possess over yourselves. This will curb your haughtiness, cure 

your high temper and bring back to you your wisdom which had gone away from you73  
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Imam Ali pekar även på faran i att försöka stärka sin egen auktoritet, genom att använda sig 

av obefogat våld. Vidare klargör han för vilka konsekvenser ett sådant handlande skulle 

kunna orsaka, både i den fysiska världen, och på domens dag.  

You should avoid shedding blood without justification because nothing invites the Divine 

retribution or is greater in (evil) consequences and more effective in the decline of prosperity and 

cutting short of life more than the shedding of blood without justification. On the Day of 

Judgement, Allah, the Glorified One, will commence giving His judgement among the people with 

regard to the case of bloodshed committed by them. Do not, therefore, strengthen your authority 

by shedding prohibited blood because this will weaken and lower authority. It moreover destroys it 

and shifts it elsewhere. You cannot offer any excuse before Allah or before me for any wilful 

killing because there must be the question of revenge in it. If you are involved in it be error and 

you exceed in the use of your whip or sword or are harsh in inflicting punishment, as sometimes 

even a blow by the fist or a smaller stroke causes death, then the pride in your authority should not 

prevent you from paying the blood money to the survivors of the killed person.74 

Att agera med medkänsla överensstämmer med rättvisa, samt man måste söka utöka 

medkänslan varhelst man kan. Likväl menar imam Ali att man inte kan förbise behovet av ett 

korrekt och välförtjänt straff, när detta är oundvikligt.75 Dock påpekar imam Ali i Nahjul 

Balagha, om nödvändigheten att så ofta det går visa nåd.76 

4.4 Etik och moral 

Imam Alis brev till den egyptiska guvernören Malik, vilket har presenterats ovan, är en 

redogörelse av etiska och politiska förfaranden, och inte ett diskursivt system om etiska 

teorier. Brevet är ett uttryck för den esoteriska insikten, vilken imam Ali förkroppsligar och 

utstrålar. Brevet trakterar således en etik som flödar från den islamiska uppenbarelsen.77 

Medvetandet om den gudomliga verkligheten skall följaktligen inte förstås som en etisk 

filosofi, utan som en själslig moral och en etisk orientering, vilka båda är konsekvenser av ett 

andligt leverne, samt fördjupade studier av metafysiska sanningar.78 Den korrekta förståelsen 

av rättvisa, måste förankra sig i ett tillvägagångssätt, där andlig vördnad och etiska handlingar 

                                                            
74   Talib, A. Mutahhari, M. 2009, ss 803/804 
75   Lakhani, A.M. 2006, s 82 
76   Lakhani, A.M. 2006, s 83 
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binds samman till en bindande harmonisk och sammanlänkad helhet, i enlighet med Tawhids 

ideal.79     

Nahjul Balagha presenterar en mängd exempel kring hur imam Ali menade att man skall följa 

hans etiska normer, bl.a. kan vi i predikning 27; Exhorting People for Jihad, ta del av imam 

Alis uppmaningar till Jihad. 

How strange! How strange! By Allah! My heart sinks to see the unity of these people in their 

wrong-doings and your dispersion from the right. May woe and grief befall you. You have become 

the target at which arrows are shot. You are being killed and you do not kill. You are being 

attacked but you do not attack. Allah is being disobeyed and you remain agreeable to it, when I ask 

you to move against them in the summer you say it is hot weather, spare us until the heat subsides 

from us. When I order you to march in the winter you say it is severly cold; give us time until the 

cold clears from us. These are just excuses of evading heat and cold because if you run away from 

heat and cold, you would be, by Allah, running away (in a greater degree) from the sword (war).80 

Moral är enligt imam Ali att göra det som krävs, för att förverkliga Guds vilja.  

Den traditionella bilden av imam Alis natur inom det shiitiska trosinriktningen, har 

framförallt framställt honom som en sträng, militant krigare, vilken anses vara en befälhavare 

för de troende. Dock tillskrivs även imam Ali, inom islams esoteriska traditioner, de 

gudomliga attributen; nåd, tolerans, och generositet.81  

Ett exempel på hur imam Alis dubbla natur, som krigare och moralisk föredöme interagerar i 

varandra, kan vi finna i den persiska poeten Jalal al-Din Rumis verk, Mathnawi: På slagfältet 

utkämpade imam Ali en närgången kamp på liv och död, då en fiende spottade honom i 

ansiktet. Imam Alis reaktion på detta övergrepp, var att avbryta kampen och lämna slagfältet. 

Chockad över imam Alis agerande, frågade fienden imam Ali varför han inte dräpte honom 

när han spottat i hans ansikte? Imam Ali lär då ha svarat; jag strider för att kväsa ilska, inte för 

att jag är gripen av ilska. Denna anekdot har ofta framhållits som ett tecken på imam Alis 

höga etik och moral.82   
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 5. Ruhollah  al-Musavi al-Khomeini, en presentation 

Ruhollah al-Musavi al-Khomeinis, härefter benämnd Khomeini, släktträd når med sina rötter 

ända ned till den sjunde imamen, av de tolv imamerna; Mussa Bin Ja´fa ibn Muhammad al-

Kazim, Profetens femte sonson. Khomeini var således av arabiskt ursprung och hans släkt 

härstammar från den heliga staden Mecka. 

Khomeinis förfäders långa resa från Mecka till Khomein, varade i över tusen år och tusentals 

kilometer och startade med imam Mussa Bin Ja´fars tillfälliga emigration från den arabiska 

halvön till Irak, där senare hans sonson kom att bosätta sig. Efter en tid som bofasta i Irak, 

migrerade en del av familjen (som gick under namnet Mussawi) till Neyshabur i Iran, där de 

under en längre tid var bofasta, innan återigen drog upp sina bopålar, och emigrerade till 

Kashmir. Khomeinis förfäder påstås ha fört med sig islam till Kashmir. Från Kashmir 

emigrerade sedan sayyed Ahmed, Khomeinis farfar, även känd under namnet Ahmed al-

Hindi, för att studera teologi i Najaf, Irak. Dock blev Ahmed al-Hindis tid i Najaf inte 

långvarig, och hans färd fortsatte till staden Khomein i Iran.83  

5.1 Familjeband; barndom och uppväxt 

Väldigt lite av den tillgängliga informationen som rör Ayatollah Khomeinis privatliv och 

ungdom, kan klassas som tillförlitlig, då den är djupt färgad av de känslor vilket han väckte 

under sin politiska karriär.84 

Att jag som ovan, men även längre fram kommer att använda mig av dokumentären; 

Documentary on the life of imam Ruhollah Khomeini, vilken ger en partisk bild av Khomeini. 

Beror på min förhoppning att ur detta material kunna förstå den längtan och det hopp vilket 

den iranska befolkningen såg i Khomeini. 

Khomeini föddes den 24 September 1902, i den lilla byn Khomein, några hundra kilometer 

sydväst om Teheran.85 Han var det yngsta barnet i en familj om sex barn,86 och endast några 

månader gammal kom han att förlora sin far, vilken enligt legenden skall ha mördats med ett 

skott genom hjärtat.87 När Khomeini hade uppnått en ålder av sexton år, kom även både hans 
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mor och faster att dö i en koleraepidemi.88 Från och med nu var det hans äldre broder Sayyed 

Murtaza, som tog hand om Khomeini samt övervakade hans studier.89 

5.2 Utbildning och akademisk karriär 

Vis sex års ålder påbörjade Khomeini sina grundskolestudier. Khomeini var en framstående 

elev, och det berättas att han var förmögen att memorera hela Koranen utantill efter endast ett 

år. Utöver koranstudierna förkovrade sig Khomeini även i matematik och aritmetik.90    

Vid 19 års ålder inledde Khomeini sina teologistudier, under vägledning av Ayatollah shaykh 

Abd al-Karim Ha´iri, i staden Arak.91 Dock kom skolan och Ha´iri att flytta till lärosätet Qom, 

innan Khomeinis första år var fullbordat. Khomeinis studier fortsatte dock under Ayatollah 

shaykh Abd al-Karim Ha´iri uppsikt.92 Under sju års tid kom Khomeini att studera logik, 

filosofi och gnosticism under sheikh Mohamed Ali Isfahani Shah Abad. 

Khomeini studerade även fiqh, islamsk rättsvetenskap, och dess principer under Ayatollah Ali 

Yasrebi-Kashani. När han som student hade uppnått beteckningen dars-e kharej, vilket 

betyder, studier borton texten, kom han att delta i Abd al-Karim ha´iris egna klasser. Efter 

avklarade studier under Ha´iris, förväntades en student att ha tillägnat sig de nödvändiga 

verktygen inom den islamiska rättsvetenskapen, för att kunna vidarebefordra kunskapen till 

andra dömande element, samt ge dem garanter på att de i sina domar behagar Gud i varje 

handling.93 Dock var det studier under Abd al-Karim Ha´iri som så småningom vägledde i 

Khomeini till att bli en anhängare av politisk islam.94 

En rad av Khomeinis lärare hade varit före detta ledare vid den konstitutionella revolutionen 

1906-1907, exempelvis Tibrizi, Abadi, och Khohsari, som gjorde ett stort intryck på 

Khomeini. Khomeini brukade även ge sig iväg från Qum, för att söka revolutionell näring hos 

Hasan al-Mudarres anti-monarkistiska tal i Teheran.95 
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År 1936, samma år som Abd al-Karim Ha´iris död, tilldelas Khomeini titeln mojahed, islams 

vittne, och vid den tiden är Khomeini en väletablerad lärare i Qum.96         

Khomeinis popularitet var stark bland studenterna, och han undervisade gärna i etik samt 

filosofi.97 Vissa av lärarna i Qum, ansåg dock att Ruhollah Khomeini var inkompetent.98 

Utöver sitt arbete som lärare, samt under fortlöpande studier, så producerade Khomeini 

mellan 1928 och 1942 tretton böcker om filosofi, gnosticism, etik och självdisciplin.99 

5.3 Vägen till revolutionen. 

För att kunna greppa det historiska händelseförloppet vilket kom att störta en av världens 

äldsta monarkier, samt föra Iran till ett teokratiskt styrd stat, så krävs det att vi ser bakåt till 

förra seklets början. 

Den av Khomeini ledda Februarirevolutionen 1979, kan räknas som en påbyggnad av 1905-

11 års konstitutionella-revolutionen, vilken i sig var en reaktion på främst den brittiska och 

ryska dominansen i Persien. 1911 kom dock den konstitutionella-revolutionen samt 

oppositionen mot Qajar Shah att upplösas. Detta skedde på grund av inhemska oroligheter 

samt avhopp av viktiga nyckelpersoner inom den religiösa auktoriteten, vidare så var det 

persiska riket åter ockuperat av brittiska och ryska trupper. Den konstitutionella revolutionen 

var därmed över.100   

Qajars monarkiska dynasti hade under en längre tid befunnit sig i ett fortlöpande sönderfall, 

och 1921 kom den formellt att förlora makten, till bland annat Reza Kahn. Fem år senare 

utropade och krönte sig samma Reza Khan, sig själv till den förste Shahen av Pahlavi 

dynastin. Reza Shah närde en vision om att modernisera Persien från grunden. Denna vision 

inkluderade ett avståndstagande från både sociala och religiösa traditioner, vilka han ansåg 

stod i vägen för sin vision och Persiens utveckling. Hans mål var att skapa en starkt 

centraliserad stat, vilken närde en absolut lojalitet till monarkin. I sin moderniseringsiver lät 

Reza Shah bygga vägar rakt genom moskéer och religiösa inrättningar, han lät sekularisera 

den islamiska rättsskipningen, och lät standardisera både grundskolan och de religiösa 
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skolorna efter europeiska mått. 101 Dock kom Reza Shahs nazistiska och tysklandsvänliga 

inställning, i kombination med Storbritanniens och Sovjetunionens territoriella intressen av 

iranskt territorium, att beröva honom tronen. 1941 invaderades Iran av  brittiska och 

sovjetiska trupper, vilka tvingade Reza Shah att abdikera från påfågeltronen till förmån till sin 

tjugotvå åriga son Muhammad Reza.102 

Muhammad Reza Shah var inledningsvis en oerfaren och svag monark. Exempelvis återtogs 

många av de befogenheter som hade centraliserats av han far, av stammar, klaner och av 

religiösa auktoriteter. Shahen kom även att hamna i en öppen konflikt med premiärminister 

Mohammad Mosaddeq, vilken representerade det populära högerpartiet; Nationella Fronten. 

Nationella Fronten företrädde ett flertal idéer vilka skulle begränsa Shahens 

maktbefogenheter, vilket föranledde Shahen att med smutsiga metoder försökte få honom 

avsatt. Denna komplott misslyckades dock, var på Muhammad Reza Shah, 1951, ansåg sig 

tvingad att fly landet. Mohammad Mosaddeq och Nationella Fronten utgjorde inte enbart ett 

problem för den sittande monarken. Med sina planer på att nationalisera den iranska oljan, 

utgjorde Mossadeq och Nationella Fronten även ett problem för Washington och London. 

1953 iscensatte CIA en mängd kravaller runtomkring i Iran, vilka tvingade Muhammad 

Mosaddeq att avgå. USA:s komplott mot Mossadeq, möjliggjorde det även för Muhammad 

Reza Shah, att återvända hem till påfågeltronen efter två år i landsflykt. USA:s inblandning i 

Irans inre angelägenheter, blev hos många iranier en missgärning vilken var svår att förlåta, 

däribland Ayatollah Khomeini.103   

1953 hade Muhammad Reza Shah lyckats att avlägsna alla sina meningsmotståndare, från 

vänster till höger.104 Även tungorna från den religiösa makten var relativt tysta, då 

storayatollan från 1947, Mohammad Housain Borujerdi, i många avseenden var en politiskt 

frånvänd auktoritet.105 

Det amerikanska intresset av Iran ökade delvis på grund av gränsen till Sovjet, men även på 

grund av landets oljetillgångar. Shahen utfärdade även speciella privilegier för amerikanska 
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oljebolag, i dess jakt på och utvinning av iransk olja.106 1958 skrev Shahen ett militärt traktat 

med Washington, vilket fastställde ett amerikanskt ingripande i Iran, när regimen befinner sig 

i fara. Detta får påföljd att ett stort antal amerikanska militära rådgivare strömmade in i 

landet.107        

Khomeini hade under 1940 och 50-talet byggt upp ett stort nätverk, samt en solid grund, av 

sympatisörer bland sina studenter och anhängare.108 Dock skulle det dröja till tidigt 60-tal 

innan Khomeinis religiösa auktoritet gjorde sig påmind.109 1961 avled storayatollan 

Mohammad Housain Borujerdi, och med hans bortgång uppstod två viktiga utgångspunkter 

för den fortsatta utvecklingen inom Iran.  

1. Muhammad Reza Shah hade länge betraktat storayatollan som ett hinder för sina 

moderniseringsambitioner av det iranska samhället. Borujerdis död kom att bana vägen för det 

som några år senare kom att gå under benämningen den vita revolutionen, vilken var en 

stegrande fortsättning på faderns avbrutna moderniserings visioner.110 Den vita revolutionen 

centrerades kring olika landreformer, vilka i viss mån var fördelaktiga för landsbygdens 

bönder. Dock medförde den vita revolutionen, att kvinnor beviljades rösträtt, samt att kvinnor 

beviljades möjligheten att bli valbara inom olika partistrukturer. Den vita revolutionen 

innebar också en privatisering av statsägda fabriker, samt ett större inflytande av utländska, 

amerikanska, intressen, samt en större makt till Shahen.            

2. Khomeini kom att utnyttja den vita revolutionen för att belysa sina teokratiska visioner, 

samt för att framställa sig själv, som det samvete, vilket den vilseledda nationen var i behov 

av. Khomeini menade att den vita revolutionen var en avvikelse från Guds vilja, samt att 

Shahens revolution utgjorde ett allvarligt hot mot islam, vilket han senare kom att deklarera i 

en fatwa under det persiska nyåret 1963.111  

I Juni 1963, under Ashura, firandet av Housains martyrskap, kommenterade imam Khomeini 

Shahens vita revolution i ett glödande tal. 
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you miserable wretch, forty-five years of your life have passed. Isn´t it time for you to think and 

reflect a little, to ponder about where all of this is leading you, to learn a lesson from the 

experience of your father? I hope to God that you did not have in mind the religious scholars when 

you said, “The reactionaries are like an impure animal,” because if you did, it will be difficult for 

us to tolerate you much longer, and you will find yourself in a predicament…. The nation will not 

allow you to continue this way. 

Detta var den grövsta offentliga attack som Shahen hade mött, under sina 23 år vid makten. 

Två dagar senare arresterades Khomeini, vilket förorsakade en löpeld av demonstrationer över 

hela landet. Den upptrissade spänningen formade även Khomeini nya roll som rebell.112  

I oktober 1964 undertecknade Shahen ett kontroversiellt lagförslag, där amerikansk militär 

personal, samt deras anhöriga, gavs en åtalsimmunitet från brott gångna i Iran. Shahens nära 

relation med USA var en väsentligt orsak till Khomeinis popularitet, vilken återigen kunde klä 

sig i rollen som Irans samvete, och ifrågasätta om landet hade övergett sina värden, samt sålt 

sin själ.113  

Den fjärde november 1964 landsförvisades Khomeini till Turkiet.114 Under sin exil i Turkiet, 

var Khomeini hängiven att skriva ned sina religiösa avhandlingar, vilka inbegrep Khomeinis 

religiösa påbud.115 Den femte oktober 1965, efter begäran från Ankara, lämnade Khomeini 

Turkiet för Bagdad, Irak.116 Kort efter sin ankomst i Irak, beslutade sig Khomeini att bosätta 

sig i den heliga staden Najaf.117 Bara dagar efter sin ankomst till Najaf, började Khomeini att 

ge lektioner i rättspraxis vid Sheikh Ansari moskén. Fyra år senare, började Khomeini att 

undervisa om islamisk teokrati, dessa föreläsningar kom senare att utgöra grunden för den 

Iranska konstitutionen efter februarirevolutionen 1979.118 

1971 arrangerade Shahen ett kostsamt evenemang för att högtidlighålla den Persiska 

monarkin, vilken oavbrutet, från Cyrus den stores tid hade härskat i 2500 år. Tillställningen 

kom att gå till historien, som den dyraste middagen någonsin, vilken betingade den iranska 
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statskassan på 200,000,000 dollar,119 samtidigt som det iranska folket levde i en allt mer 

tilltagande fattigdom.120 

Från sin exil i Irak, gjorde Khomeini ett vasst uttal, vilket fördömde Shahens luxuösa firande.  

Anyone who studies the manner in which the Prophet established the government of Islam will 

realize that Islam came in order to destroy these palaces of tyranny. Monarchy is one of the most 

shameful and disgraceful reactionary manifestations. Are millions of the people´s wealth to be 

spent on these absurd celebrations? Are the people of Iran to have a festival for those whose 

behavior has been a scandal throughout history and who are a cause of crime and oppression, of 

abomination and corruption in the present age?... The crimes of the kings of Iran have blackened 

the pages of history.121 

Khomeini var inte sen med att använda sig av islamiska traditioner för att kritisera Shahen 

oansvariga politik, samt skapa sin egen image. Exempelvis så anmärkte Khomeini ofta på 

likheten mellan Profetens exil i Medina, med sin egen exil i Irak. Precis som Profeten, så 

lovade även Khomeini att återvända för att återinrätta det islamska imperiet.122  

I oktober 1977 dog Khomeinis äldste som Mustafa, under mystiska omständigheter, troligen 

mördad. Trots att Mustafa kom att begravas i Najaf, Irak, så kom Mustafa att sörjas över hela 

Iran. Vid minnesmässan i Teheran uttrycktes en önskan om en förestående återvändo av: 

    ”our one and only leader, the defender of the faith and the great combatant of Islam, Grand Ayatollah 

Khomeini.”  

Mustafa Khomeinis död kom både att placera Khomeini och shiitisk islam i rampljuset, samt 

medföra ett symboliskt enande av det iranska folket. Från och med nu fick protesterna mot 

Shahen en tydlig religiös agenda. De som dog i sammandrabbningarna med Savak, Shahens 

säkerhetsstyrkor, dog i enlighet med imam Housain, imam Alis son, den nobla martyrdöden 
123 
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Khomeini kom sedermera även att utvisas från Irak av Saddam Husein, efter påtryckningar av 

Shahen. Denna gång tog Khomeini sin tillflykt till Frankrike, dock blev hans vistelse i landet 

inte långvarigt.124  

6. Amnesty International: Den Islamiska Republiken Irans brott mot mänskliga 

rättigheter.  

Den  andra februari 1979; efter femton års landsförvisning, landade Khomeini i ett privat 

chartrad flygplan från Paris på Teherans flygplats. Från denna stund tog den islamska 

revolutionen, även kallad februari revolutionen, på allvar sina första steg.  

När Khomeini steg ur flygplanet möttes han av ett folkhav på hundratusentals människor, 

vilket euforiskt mottog honom med ett öronbedövande jubel. Khomeini var i mångas ögon 

inte längre bara en Ayatollah, eller en ställföreträdande imam. Han uppfattades som den 

fördolde imamen personifierad.125 Khomeini var Irans samvete och hopp. Dock skulle detta 

hopp ta en ende med förskräckelse, då drömmar och löften om ett moraliskt och rättvist 

samhälle kom att krossas av förföljelser, tortyr och massavrättningar. 

Amnesty International har i ett flertal vittnesrapporter kunnat påvisat chockerande fakta kring 

den Islamska Republiken Irans brott mot de mänskliga rättigheterna. Vad man dock finner 

slående i en mängd av Amnesty Internationals vittnesrapporter, är hur Khomeini aldrig tycks 

ha haft ett kontrollerat grepp kring revolutionen. Både det revolutionära gardet IRGC, och den 

iranska revolutionära kommittén, IRC,  hade under en lång tid fritt spelrum att gå utöver sina 

befogenheter, och där med godtyckligt agera utan dömande instans. Amnesty international 

kritiserade Irans ledning ett flertal gånger, för att IRGC och IRC agerade utanför den iranska 

konstitutionens egna lagar.126 Amnesty International pekade bl.a. på artikel 31, i den iranska 

konstitutionen, vilken utförligt beskrev att IRC och IRGC ej ägde befogenheter att arrestera 

någon utan skriftlig kallelse från dömande instans. 

Revolutionary Guards are not authorized to arrest anyone without the written permission of the Public 

Prosecutor. Likewise they are not allowed to enter anyone´s house or seize anyone´s property without the written 

                                                            
124   Moni, B. 1999, s 189 
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permission of the Public Prosecutor. If their act is regarded as a crime they shall be procecuted by the 

Revolutionary Public Prosecutor´s office.127   

Överträdelse av artikel 31 var dock snarare regel än undantag, då både IRC och IRGC vid en 

mängd vittnesmål har pekats ut för att godtyckligt arrestera människor på lösa, eller 

obefintliga grunder. IRC och IRGC har även i en mängd vittnesrapporter utpekats för att 

använda sig av en omotiverad och förnedrande brutalitet. IRC och IRGC tillämpade 

exempelvis både fysisk, psykisk och sexuell tortyr, mot människor vilka de ansåg utgöra ett 

hot för både den islamska revolutionen, samt senare den Islamska Republiken Iran.  

Exempelvis så belyste Amnesty International med sina vittnesrapporter, hur kvinnliga fångar 

tvingades ingå tillfälliga giftermål, för att sedan utnyttjas sexuellt innan de avrättades. Det 

finns även uppgifter om att våldsverkaren krävde brudpengar av den avrättade kvinnans 

föräldrar.128Amnesty Internationals hade en mellan åren 1979-1987 en upprepad 

vittnesrapportering från ett flertal iranska flyktingar, vilka hade fallit offer för den iranska 

regimens kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna. 

De flest som kom att arresteras och fängslas i Khomeinis Iran, kom att arresteras p.g.a. IRC 

och IRGC upplevde dem som ett hot mot revolutionen och den Islamska Republiken Iran. 

Politiska fångar, från både höger och vänster, samt etniska minoriteter, exempelvis kurder, 

vilka kämpade för ökad självständighet, samt människor med annan trosinriktning, 

exempelvis Baha´i var en ofta representerad grupp i den Islamska Republiken Irans 

flängelser.129 Amnesty International publicerade även vittnesrapporter kring hur oskyldiga 

familjemedlemmar arresterades, fängslades samt i vissa fall torterades, i avsaknad av den 

familjemedlem man önskat gripa.130 

IRGC syfte var från början att som temporär instans sköta rättegångarna mot det stora antalet 

monarkister och Savak anhängare, Savak; Shahens säkerhetspolis, som efter den islamska 

revolutionen skulle ställas inför rätta. Dock kom IRGC att fortsätta med att döma i nästan alla 

politiska mål, långt efter att deras temporära insats var klar.131  
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IRGC använde sig många gånger av tortyr som förhörsmetod för att få fram erkännanden från 

misstänkta motståndare, samt även för att få fram namn och adresser till andra oliktänkande 

eller misstänkt oliktänkande. Tortyr kunde också användas för att förmå någon att överge sina 

politiska eller religiösa åsikter.132 Även tortyr av barn var ett förekommande inslag hos IRGC 

och IRC. En 16 årig pojke berättade i en vittnesrapport om hur han blev torterad, av 

förhörsledarna: 

   ”They blindfolded me and wrapped a blanket round my head, so I could see absolutely nothing. The lashes tore 

into the flesh on the soules of my feet, and I lost consciousness several times. Sometimes they poured water over 

them.”133  

Amnesty International har även i ett flertal vittnesrapporter uppmärksammat att även barn har 

blivit dömda till döden, i Ayatollah Khomeinis fängelser. Ett vittnesmål från en ung student 

och lärare vid Teherans universitet bekräftar detta. 

one night a young girl called Tahereh was brought straight from the courtroom to our cell, She had 

just been sentenced to death, and was confused and agitated. She diden´t seem to know why she 

was there. She settled down to sleep next to me, but at intervals she woke up with a start, terrified, 

and grasped me, asking if it were trur that she really would be executed. I put my arms around her 

and tried to comfort her, and reassure her that it woulden´t happen, but at about 4am they came for 

her and she was taken away to be executed. She was 16 years old.134 

Amnesty International uppgav att antalet avrättade politiska fångar, kunde räknas i tusentals, 

och att dessa avrättningar ofta föregicks av summeriska rättegångar. Amnesty International 

uppgav även att hundratals anhängare av baha´i kom att avrättas för sin trosuppfattning, 

mellan åren 1982/83. Många av avrättningarna angavs vara drogrelaterade, i enlighet med den 

iranska konstitutionen. Dock menade Amnesty International att detta påstående ofta var en 

täckmantel för att avrätta människor med annan trosuppfattning, eller politiska 

meningsmotståndare.135Amnesty International påpekade även att rättegångarna ofta hölls i 

hemlighet, samt att den åtalade inte beviljades en försvarare. Amnesty International motsatte 

sig även att domen hölls hemlig, i bland även för den dömde.136  
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134   Iran violation of human rights, 1987 s 83 
135   Iran Briefing. 1987, s 2 
136   Iran Briefing. 1987, s 8 



30 

 

7. Analys 

Khomeini var med sina ord och handlingar ett löfte om ett teokratiskt och rättvisare samhälle, 

vilket skulle byggas på gudomlig ordning. I sin kritik av Shahen kom Khomeini att agera som 

folkets enade röst, och med islamska värderingar och träffande retorik, pekade han ut de stora 

orättvisorna i Shahens respektlösa och brutala regim. Iran skrek efter en förändring, och 

Khomeini svarade. 

Förväntningarna på Khomeini och den islamska revolutionen, tycker jag speglas ganska bra i 

dokumentären; Documentary on the life of imam Ruholla Khomeini, då dokumentären i viss 

mening ger oss en bild av den längtan och positiva anda, vilket rådde före och kort tid efter 

Khomeinis maktövertagande. Bland annat kan vi ur materialet utläsa hur Khomeini lyfts fram 

i ett ofta förhärligande ljus. Exempelvis så beskrivs Khomeinis tid i exil, som en förberedelse 

inför februarirevolutionen 1979, samtidigt som den redogör för hur driven och ivrig han var 

att förkunna islams budskap.137 Dokumentären presenterar även en bild av Khomeini som 

descendent till den sjunde imamen Mussa Bin Ja´fa ibn Muhammad al-Kazim, Profeten 

Muhammeds femte sonson,138 vilket bekräftar Khomeinis släktskap till Profeten och imam 

Ali. Släktskapet till profeten och imam Ali är inom shiitisk islam en garant för en rättsmäktig 

auktoritet, och varje århundrade sänder Allah, enligt shiitisk tradition, en imam av profeten 

och imam Alis blod, vilken skall lotsa islam tillbaka till den raka vägen.139 Khomeini skall 

således ur shiitisk praxis förstås som en arvtagare till imam Ali, och skulle således vara en 

förlängning och garant av Guds rättvisa.140  

Om vi åter vänder våra blickar till imam Alis texter och predikningar i Nahjul Balagha, samt 

ur dessa texter och predikningar söker finna i vilken mån, dessa stämmer överens med 

Khomeini och den islamiska revolutionen. Så kan vi se att personen Khomeini, stundtals 

tycks uppfylla vissa av de kriterier som Nahjul Balagha kräver av en religiös och politisk 

auktoritet. Khomeinis gedigna akademiska bakgrund, samt han omvittnat intellektuella 

briljans, i kombination med sitt religiösa ämbete, uppfyllde i enlighet med imam Alis texter 

och predikningar i Nahjul Balagha, ett viktigt kriterium för en religiös och politisk auktoritär.   

                                                            
137                        AIM TV, 2007. Del 4, tid 15:10‐15:35 
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Nahjul Balagha redogör för intellektet som en budbärare till det ytterst verkliga, då 

uppenbarelsen endast kan tolkas av ett intellekt. Det är således förhållandet mellan intellektet 

och uppenbarelsen som öppnar upp för en djupare förståelse av de flertalet nivåer av dold 

mening, vilka göms i den uppenbarade texten.141 Således är ett högt intellekt, enligt imam Ali,  

en förutsättning för en religiös och politisk auktoritet.142  

Att Khomeinis intellekt skulle stämma överens med imam Alis förståelse av den intellektuella 

människan; en intellektuell människa är någon som inte enbart tänker korrekt, utan någon som 

handlar etiskt, samt försöker förverkliga den absoluta verkligheten.143 verkar dock bara delvis 

kunna bekräftas. Detta p.g.a. av de övergrepp som begicks mot de mänskliga rättigheterna 

under Khomeinis ledning, vilket förkastas av imam Ali i Nahjul Balagha. Exempelvis påvisar 

imam Alis brev till den egyptiske guvernören en betydligt mer ödmjuk inställning till sina 

underståtar.144 Man får dock anta att Khomeini faktiskt försökte att förverkliga den absoluta 

verkligheten när han iscensatte den islamiska revolutionen. Dock faller de etiska bitarna inte 

riktigt på plats, varför Khomeinis roll som ledaren, vilken skall placerar allt det är i dess rätta 

ordning, enligt imam Ali och Nahjul Balagha rimmar illa. 

Imam Ali poängterar även vikten av att se världen som helig, vilket också innebär ett 

heliggörande av sig själv, dvs. att utveckla sin egen gudfruktighet.145 Man kan dock ställa sig 

frågande till om Khomeini verkligen såg världen som helig, då han i ställning som religiös 

och politisk auktoritet, tillät en våldsregim att tortera och mörda människor.      

Khomeini, vilken genom sitt släktskap och intellekt, antogs ha förutsättningarna att tolka 

Guds tecken och där med äga kriteriet att ställa allt det är i dess rätta ordning,146 tycks ur 

Nahjul Balaghas synvinkel inte stämma, då Khomeinis version av att ställa allt det är i dess 

rätta ordning, inkluderade ett hänsynslöst våld. Khomeinis intresse för etik och 

självdisciplin,147 stämmer dock överens med imam Alis syn på auktoritet: ”It is right that the king 

should govern himself befor governing his subjects.”148 Frågan är dock bara om Khomeinis verkligen 
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lyckades att kultivera sitt gudfruktiga inre, med  tanke på den brutalitet som följde i hans 

fotspår?  

I förhållande till imam Alis läror i Nahjul Balagha, så tycks Khomeini således sakna viktiga 

moraliska och etiska kriterium, vilket berättigar religiös och politisk auktoritet. Imam Ali 

redogör i Nahjul Balagha hur en sann muslim bör gå tillväga för att kultivera ett rättvist 

förhållningssätt. En sådan person bör alltid tala sanning samt härda sig mot överdrivna 

begär.149 Khomeini tycks ha levt ett modest liv, och hans kritik till Shahen var inga påhitt, 

utan befogade tillrättavisningar. Dock är det svårt att se Khomeinis agerande i ljuset av imam 

Alis predikningar om rättvisa i Nahjul Balagha.  

Imam Alis definition av ett teokratiskt styre, skall förstås som en symbios mellan den 

styrande och folket. Folket har en skyldighet att lyda regenten, men regenten har en 

skyldighet att utföra folkets väl och ve. Att i Khomeinis teokrati finna någon symbios mellan 

de styrande och folket, tycks lika svårt att hitta som en nål i en höstack. Khomeinis ambition 

må ha varit en teokrati styrd av Guds vilja, dock tycks hans oförmåga att styra utvecklingen, 

samt att kontrollera och lägga band på  instanser som IRC och IRGC, ha orsakat folket 

mycket lidande.  

Som jag redan klargjort för ovan, så kan vi ur imam Alis brev till den egyptiske guvernören 

Malik Ibn al-Harith al-Ashtra, förstå att en ledares främsta plikt, är att tillgodose folkets väl. 

Khomeinis roll som den islamska revolutionens politiska och religiösa överhuvud, var i från 

all makt delegerades. Torde således inkludera att Khomeini var tvungen att ha en befogad 

kontroll över situationen, samt över delegationen av makt, för att förhindra att de delegerade 

förordningarna inte missbrukades. Khomeini var den auktoritet vilken makten i Iran utgick 

ifrån, och därför var Khomeini också slutgiltigt ansvarig för de övergrepp av mänskliga 

rättigheter vilka begicks i Iran mellan 1979-1989.  

Amnesty International har i sina vittnesrapporter pekat på hur politiskt engagerade människor, 

eller misstänkt politiskt engagerade människor, från högerkanten till vänsterkanten, utsattes  

för en barbarisk brutalitet. Dessa våldsdåd inkluderade förnedring, tortyr, våldtäkter, samt 

dödsdomar. Amnesty International har även i sin dokumentation belyst hur människor med  

annan trosinriktning än islam, företrädesvis Baha´i, eller hur människor av en annan etnicitet, 

kom att utsättas för samma brutalitet. 
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Återigen kan vi vända oss till Imam Ali brev till guvernören Malik Ibn al-Harith al-Ashtar, 

vilket klargör att Khomeinis agerande inte stämmer överens med vad imam Alis menar med 

en rättvis behandling av sina underståtar i Nahjul Balagha.  . 

Khomeinis ambition att vara ödmjuk, samt förlåtande mot sekulära politiker, eller misstänkt 

sekulära politiker, samt iranier med annan trosinriktning, då främst Baha´i, tordes vara näst 

intill obefintligt. Amnesty international hade vid ett flertal tillfällen under åren 1979-1987, 

påpekat hur verkställda domar, som piskrapp, amputeringar, samt avrättningar kom att 

utfärdas tillsynes helt godtyckligt, utan juridisk praxis.150 Imam Ali klargör dock tydligt i 

Nahjul Balagha, att man skall undvika blodspilla utan rättslig dom, då det är att betrakta som 

ondska: 

You should avoid shedding blood without justification because nothing invites the Divine 

retribution or is greater in (evil) consequences and more effective in the decline of prosperity and 

cutting short of life more than the shedding of blood without justification.151 

Enligt imam Ali så innebär att agerar med medkänsla, att man överensstämmer med rättvisa. 

Imam Ali menade också att man alltid måste söka utöka medkänslan, varhelst man kan. Dock 

menade imam Ali inte att man skulle förbise behovet av ett korrekt och välförtjänt straff, när 

detta är oundvikligt.152 Detta är en viktig aspekt av imam Alis natur, då han inom shiitisk 

islam ofta utmålas som den stränge militante befälhavaren.153  Även i Nahjul Balagha kan vi 

se tendenser av en mer hårdförd imam Ali. Exempelvis finner vi i predikning 27, där imam 

Ali uppmanar människor till jihad, hur en mer dömande och oförstående imam Ali blottar sin 

besvikelse kring bristen på kurage att gå i krig. Predikningen går att tolka som att moral, är att 

göra vad som krävs, för att förverkliga Guds vilja.154 Dock avslöjar inte Nahjul Balagha vad 

imam Ali menar med ett rättsmäktigt straff, men genom hans brev till Malik Ibn al-Harith al-

ashtar, kan vi förstå vikten av att ge förlåtelse.155   
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8. Slutsats 

Frågeställningen i detta arbete: Vilka möjliga tolkningar och eventuella juridiska 

konsekvenserna av Ali Ibn Abu Talibs esoteriska läror om rättvisa och politiskt styre i Nahjul 

Balagha, kunde skönjas i Ayatollah Khomeinis Iran?  Kan enligt min deduktiva undersökning 

besvaras med: Inga av imam Alis esoteriska läror om rättvisa och politiskt styre, i Nahjul 

Balagha, kan enligt mig, i ljuset av Amnesty Internationals vittnesrapporter, skönjas i 

Ayatollah Khomeinis Iran.  

Dock är det möjligt att urskilja hur vissa tolkningar kring rättsmäktig auktoritet, stämmer 

överens med imam Alis esoteriska läror i Nahjul Balagha. Exempelvis så utgjorde Khomeinis 

släktskap med den sjunde imamen, Mussa Bin Ja´fa ibn Muhammad al-Kazim, och i 

förlängningen till imam Ali och profeten Muhammed, en viktigt garant för Khomeinis roll 

som en rättsmäktig religiös och politisk auktoritet. Likaså kan vi genom presentationen av 

personen Khomeini, förstå att Khomeinis höga intellekt, svarar upp till Nahjul Balaghas 

kriterium av en rättsmäktig religiös och politisk auktoritet. Detta då både hög moral samt ett 

gudsfruktigt inre, anses löpa ur ett högt intellekt, vilket i sin tur är budbärare till det ytterst 

verkliga. Intellektet är således en garant för gudomlig rättvisa, då den intellektuelle är någon 

som placerar allt det är i dess rätta ordning.  

Att Khomeini ägde ett högt intellekt, torde nog vara sant, med tanke på hans akademiska 

karriär samt sedermera religiösa ämbete. Det viktiga är dock att Khomeini inledningsvis 

uppfattades som en rättsmäktig religiös och politisk auktoritet, av det iranska folket. Vilket 

framkommer i dokumentären: Documentary on the life of imam Ruhollah Khomeini. Många 

iranier såg Khomeini som den återvände fördolde imamen.  

Khomeinis vassa kritik mot Muhammed Reza Shahs brutala och oansvariga regim, 

framställde honom som Irans samvete, personifierat. Dock kan man ställa sig frågande till om 

Khomeini verkligen var den som ställde allt det är i dess rätta ordning? och  i ljuset av imam 

Alis texter och predikningar i Nahjul Balagha, samt Amnesty Internationals vittnesrapporter, 

så blir svaret oundvikligen nej.  

Imam Ali framstår genom sina texter och predikningar I Nahjul Balagha, som en ödmjuk och 

förlåtande muslim. Dock skall vi beakta att imam Ali inom den shiitiska traditionen ofta 

framställs som en sträng militant fältherre. Nahjul Balagha låter oss dock ana ett strängare 

karaktärsdrag hos imam Ali, exempelvis i hans uppmaningar till jihad. Imam Alis 
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predikningar för jihad, låter oss förstå att innebörden av moral, är att göra vad som krävs för 

att förverkliga Guds vilja, något som dem imam Ali kritiserar inte tycks göra. Dock nämner 

imam Ali inget om vilket straff dessa människor kan tänkas få.         

Om Khomeini menade att han gjorde vad som krävdes för att förverkliga Guds vilja, och 

därmed berättigade den islamska revolutionens brutalitet mot det iranska folket, som etisk, 

moralisk och rättvis. Så finner inte jag några påståenden vilka skulle kunna rättfärdiga ett 

sådant handlande hos imam Alis texter och predikningar i Nahjul Balagha. Khomeinis och 

den islamska revolutionens handlingar, rimmar väldigt illa med imam Alis predikningar om 

en ödmjuk och förstående inställning till sina medmänniskor. Khomeinis släktskap med imam 

Ali och profeten Muhammed, samt hans höga skolning och intellektuella briljans, i 

kombination med ett dokumenterat intresse för filosofi, etik och självdisciplin, tycks med 

andra ord inte vara synkroniserad med imam Alis anspråk kring en ödmjuk auktoritet i Nahjul 

Balagha. Vad som däremot kunde skönjas hos Khomeinis islamska revolution var en 

fruktansvärd mordlysten regim, vars maktambitioner tog sig uttryck i trakasserier, tortyr samt 

massavrättningar.  

Med tanke på imam Alis framskjutande roll inom shiitisk islam, så tycker jag att det är 

anmärkningsvärt att Khomeini och den islamska revolutionen, inte tycks ha anammat imam 

Alis läror om rättvisa och politiskt styre i Nahjul Balagha. 

Att applicera tolkningar eller juridiska konsekvenser av imam Alis esoteriska lära om rättvisa 

och politiskt styre i Nahjul Balagha, till den islamiska revolutionens övergrepp, är enligt mig 

omöjligt. Khomeinis rättfärdigande av den Islamska Republiken Irans handlande, måste 

därmed ligga någon annanstans.        

Nahjul Balagha uttrycker med sina texter, visdomsord och predikningar, ett annat islam än 

det vi kunde skönja hos Khomeinis islamska revolution. Trots att Khomeini hade en bakgrund 

vilken överensstämde med imam Alis förväntningar av en legitim religiös och politisk 

auktoritet, så framstår  Khomeinis islamska revolution snarare som Nahjul Balaghas motsats. 

Då Khomeinis och den islamska revolutionens handlingar inte kan bekräftas hos imam Alis 

texter och predikningar i Nahjul Balagha. Min slutsats blir således att Ayatollah Khomeini 

och den islamska revolutionen i Iran, inte kan ha tagit inspiration från imam Ali, genom hans 

esoteriska läror, texter och predikningar i Nahjul Balagha. Med detta påstående menar jag inte 

att imam Ali skulle ha varit utan betydelse för Ayatollah Khomeini eller den islamska 
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revolutionen. Vi måste komma ihåg att imam Ali äger en dubbelnatur, som både hårdförd 

krigare, samt ödmjuk muslim.        
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