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ABSTRACT 

The present dissertation ia an analysis in the history of ideas of the 12th-century Persian-Islamic 
thinker Abß Hamid Muhammad al-Ghazâlî's political ideas and his political reversal, ie. his 
abandonment of a religiously-influenced political theory in favour of a Persian-influenced political 
theory. This study is based upon source studies and a comparison between his manual for 
government and other writings in which his political ideas are expressed, along with a 
comparative study of his man ual and other manuals of the same period. The dissertation begins 
with a description of the socio-political conditions of the 11th- and 12th-century Islam and 
provides a background to the seizing of power in the eastern region of the Islamic realm by the 
Central Asian Turks, accenting their relationship to the militarily and politically enfeebled 
c Abbasid caliphate in Baghdad. The dissertation also describes the status of political theory in the 
Islamic world and the various political currents of the era. 

During his lifetime, al-Ghazâlî was one of the foremost authorities of Islamic theology, 
honoured with the title Hujjat al-Islam, "sign of Islam". He was also a respected critic of Islamic 
philosophy who in one of h is books proclaimed the caliphate to be the religiously and logically 
necessary head of Islam. In the mid-1090s al-Ghazâlî went through a spiritual crisis which led to 
his stepping down from his post as head of Nizâmiyya school in Baghdad, subsequently 
affiliating himself with Stjfîsm and retiring from public life. 

Having reemerged at the begining of the I2th century al-Ghazâlî wrote his manual Nasîhat al-
Multik (Counsel for Kings) for the Saljfiq sultan Sanjar, where he in contrast to his earlier 
political writings employed pre-Islamic Persian ideas, eg. the idea of the ruler as being chosen by 
God, Farr-i îzadî (divine radiance), and the principle of ju stice. He now proclaimed the sultân to 
be the head of the I slamic state and elevated the Turkish sultan to "God's shadow on earth", not 
once mentioning the role of th e caliphate. Furthermore, he m ade use of nu merous fabricated 
Persian narratives in this book, presenting the pre-Islamic Persian era as a lost Golden Age. 

The present dissertation studies whether al-Ghazâlî's "conversion" to Sûfîsm in the 1090s 
played a role in his political reversal and his use of pre-Islamic Persian ideas, or if this should be 
interpreted as a literary conceit typicall such manuals. Moreover, the dissertation examines 
whether his transition to a Persian-influenced political theory implies a change in and therefore an 
abndonment of his fundamental political ideals, or if one may instead speak of a form of 
continuity in his political thought. This would mean that these new ideas should be seen as 
novel, normative sources which al-Ghazâlî employed in order to retain his fundamental political 
ideals under the pressure of the changed political climate. 

Keywords: The c Abbâsîds, Central Asia, Mirror for princes/kings (Nasihat al-Mulûk, Qâbûs 
Nâma, Siyâsat Nâma), al-Ghazâlî (1058-1111), genre, caliph (khalîfa, khilafa), Nizam al-Mulk 
(1018-1092), justice Cadi, cidâla), the Saljûqs, Sûfîsm (stifî, tasawwuf), sultân. 
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Förord 

Al-Ghazâlî var en mångfasetterad person vars livsöde och 
intellektuella bedrifter både har fascinerat och väckt antipati hos 
många människor. Mitt intresse för al-Ghazâlî väcktes redan under 
tiden som gymnasiestudent då litteraturläraren med entusiasm och 
glimten i ögat berättade legendenia om personen al-Ghazâlî. Det gällde 
framför allt två episoder i hans liv. Den första handlade om hans iver 
att söka kunskap som drev honom att trots fara för livet följa efter 
rövare som rövat bort det käraste han ägde, nämligen hans 
anteckningar, som var resultatet av många års studier. Den andra 
episoden gällde hans berömda tvivel. Al-Ghazâlîs anhängare har i 
cartesiansk anda döpt mottot för hans tvivel till: "volo ergo sum", som 
skulle ha lett honom att lämna all ära och berömmelse och ett 
överdådigt liv och söka sig till ett liv i asketismens tecken. Men att 
detta intresse skulle ha varit så stort att jag i första hand skulle ha valt 
al-Ghazâlî och hans tänkande som mitt avhandlingsämne är inte riktig 
sant. Det avgörande för mig i detta avseende var att jag ville skriva om 
någonting med anknytning till den bakgrund där jag har mina 
kulturella rötter. 

Mitt arbete med al-Ghazâlîs skrifter ligger så långt ifrån dessa legender 
man kan komma, men jag kan inte förneka att jag har fascinerats av 
hans livsöde och hans tänkande. En avgörande orsak till att jag valde 
detta ämne var att jag sökte svar på många frågor när det gäller hans 
politiska omsvängning. Al-Ghazâlî har varit och kommer att förbli en 
originell person som inte alltid följde med strömmen. Men han var 
trots allt ett av de stora namnen i den islamiska världen, och har haft 
stor betydelse i ett idéhistoriskt perspektiv. Hans politiska tankegångar 
kom att spela en avgörande roll i utformningen av det islamiska 
politiska tänkandet. Han bidrog till att lägga grunden för ett nytt 
tänkesätt som kom att bli dominerande i stora delar av den islamiska 
världen under långt tid. Al-Ghazâlîs politiska tankegångar fick stor 
betydelse för den islamiska politiska teorins utveckling i allmänhet och 
inom den sunnitiska grenen i synnerhet. Men även i al-Ghazâlîs 
ursprungliga hemland, Persien/Iran, fick den syn al-Ghazâlî och hans 
föregångare inom furstespegeltraditionen gav uttryck för stor 
betydelse. Diskursen om härskaren som Guds utvalde, och idén om att 
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härskarmakten skulle ha skänkts till denne av den gudomliga källan, 
löper som en röd tråd genom Irans historia ända fram till våra dagar 
vad gäller synen på härskaren. 

Det som främst har fängslat mig är al-Ghazâlîs målmedvetenhet och 
trohet till sina politiska ideal som han försökte förverkliga genom sina 
verk. Det är dessa politiska ideal jag har försökt beskriva i detta arbete. 

Det finns många vänner och kolleger som varit en hjälp och ett stöd 
under alla dessa år jag har varit sysselsatt med avhandlingen och som 
jag skulle vilja tacka. Bland dessa finns det några som har haft speciellt 
stor betydelse för mig. Allra först vill jag rikta ett särskilt stort tack till 
min handledare Ronny Ambjörnsson som trots avhandlingens särart 
inte tvekat att uppmuntra mig i mitt arbete. Med öppet sinne, entusiasm 
och goda råd har han varit tillgänglig när jag behövt hans hjälp, och på 
olika sätt har han försökt underlätta mitt arbete. Jag vill också tacka 
min biträdande handledare Gudmar Aneer, som jag under det dryga år 
vi samarbetat kunnat vända mig till när jag så önskat och utan vars 
stöd, kunnande och goda råd detta arbete inte blivit till. 

Jag vill också tacka alla vänner på idéhistoriska institutionen, bland 
dem ett särskilt tack till Björn Olsson som under alla dessa år tålmodigt 
granskat mina alster och kommit med värdefulla synpunkter, samt min 
gode vän Stephen Fruitman. Jag vill också tacka min näre vän Nasser 
Sanjari som hjälpt en tekniskt obegåvad humanist med diverse tekniska 
finesser i samband med avhandlingen. 

Jag vill också rikta ett tack till min hustru T ahereh och mina barn T aha, 
Hesaneh och Ehsan. Er vill jag tacka för att ni stöttat och uppmuntrat 
mig och framför allt stått ut med mig under alla dessa år när jag och 
mitt arbete stått i centrum. Slutligen vill jag också rikta ett tack till 
mina föräldrar samt mina svärföräldrar som, trots det geografiska 
avståndet, alltid uppmuntrat mig i mina studier. 
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I-Inledning 

Den arabiska politiska dominansen över de östra delarna av det 
islamiska riket försvagades under 1000- och 1100-talen. Detta öppnade 
dörren för nya krafter att träda in och sätta sin prägel på det islamiska 
samhället. Framför allt två grupper kom att fylla detta vakuum, den 
ena representerade den politiska och den andra den intellektuella sidan 
av det nya herraväldet. Den första gruppen bestod av olika 
centralasiatiska turkiska och turkmenska stammar som hade 
konverterat till islam och upptagits i det islamiska samhället. En del av 
dessa hade kommit till det islamiska samhället som slavmilitärer. Dessa 

. tog så småningom över den politiska och militära makten och bildade 
egna dynastier som konkurrerade med kalifatet i Bagdad. Den andra 
gruppen var de persiska ämbetsmännen och administratörerna som på 
ett markant sätt kom att sätta sin prägel på det politiska systemet och 
det politiska tänkandet i regionen. Dessa ämbets- och tjänstemän 
utövade sitt inflytande dels genom att det var de som tog hand om 
rikets administration, dels genom att tjäna som en sorts politiska 
ideologer då de utvecklade sina idéer för de nya makthavarna. Till 
skillnad från tidigare politiska författare, som hade den tidiga 
islamiska eran som förebild, introducerade de nya politiska tänkarna 
nya förebilder, av vilka den viktigaste var den förislamiska persiska 
eran. Man skulle kunna tala om två olika tankevärldar: den islamiska 
och den persiska. Som denna studie kommer att visa stod dessa två 
tankevärldar inte i någon motsatsställning till varandra hos det nya 
skiktet av politiska uttolkare. Äldre politiska skrifter hade genomsyrats 
av uteslutande islamiskt influerade teorier, men i de nya skrifterna flöt 
de islamiska och persiska tankevärldarna in i varandra och 
kompletterade varandra i försöket att övertyga läsarna, dvs. härskarna, 
att vidta de åtgärder som var till gagn för såväl den förgängliga som 
den hinsides världen. 

Den persisk-islamiske tänkaren al-Ghazäli var en av de främsta i denna 
nya generation av tänkare. Denna avhandling handlar om al-Ghazâlîs 
politiska tankegångar sådana de kommer till uttryck i hans furstespegel 
Nasîhat al-Mulûk. I mitt arbete följer jag den traditionella idéhistoriska 
metoden och undersöker hur politiska förändringar, olika idémiljöer 
och idéströmningar kan ha påverkat al-Ghazâlîs politiska tankegångar. 
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Det visar sig att det problem som al-Ghazâlî hela tiden brottades med 
är en i idéhistorien återkommande frågeställning, nämligen 
grundvalarna för ordning och stabilitet, ett nog så aktuellt problem. 

Jag har försökt teckna bakgrunden till al-Ghazâlîs politiska 
tankegångar med utgångspunkt i de socio-politiska förhållandena i det 
samhälle där han levde. Det innebär att jag kommer att begränsa mig 
till en kort period i al-Ghazâlîs liv, närmare bestämt perioden från 
1094 t.o.m. 1111, dvs. fram till hans död. För att kunna sätta in dessa 
idéer i en idéhistorisk kontext kommer jag att jämföra al-Ghazâlîs 
politiska tankegångar med två andra furstespegelförfattare från denna 
epok. En stor del av arbetet kommer att ägnas åt al-Ghazâlîs 
uppfattningar om rättvisa, härskarens rättfärdighet och rättsstatens 
betydelse för den politiska stabiliteten och statens bevarande. I det 
sammanhanget kommer jag att undersöka hans användning av 
berättelser och legender från den förislamiska persiska traditionen. 
Speciell kommer jag då att söka likheter mellan hans politiska 
förkunnelse och berättelser hemmahörande i den islamiska traditionen. 
En fråga som ställs blir: vilken betydelse hade dessa berättelser för 
hans framställning av rättvisan som grundval för den politiska 
stabiliteten? 

Syfte 

Syftet med denna avhandling är att analysera samt undersöka 
grunderna till al-Ghazâlîs politiska tänkande och orsakerna till hans 
politiska omsvängning, dvs. hans övergång från den islamiskt 
påverkade politiska teorin till den av persiska traditioner influerade 
teorin. Jag kommer att koncentrera mig på logiken i hans omsvängning 
samt undersöka de inre och yttre faktorernas betydelse. Viktiga 
händelser blir då hans anslutning till sûfîsmen, liksom de 
centralasiatiska turkarnas övertagande av makten. 

Frågeställningar och hypoteser 

När man skriver om ett ämne som detta återkommer ideligen samma 
fråga: Var skall gränsen dras för det historiska bakgrundsmaterialet? Å 
ena sidan fordrar det stora flertalet läsare en ganska omfattande 
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bakgruiidsteckiiiiig för att kunna sätta sig in i ämnet och bilda sig en 
egen uppfattning om det hela, å andra sidan är det överflödigt för de i 
ämnet initierade. Men en alltför utförlig bakgrundsbild, fylld med 
okända personnamn och namn på främmande orter och idéhistoriska 
miljöer, löper samtidigt risken att tråka ut även den första gruppen 
bland läsarna. För att finna en balans mellan de olika kraven har jag 
valt att på ett tidigt stadium redogöra för de centrala teman som 
avhandlingen kommer att kretsa kring. Bakgrundsteckningen blir ändå 
långt ifrån försummad, eftersom jag bedömer den som viktig. De 
historiska och politiska händelserna under 1000- och 1100-talen har 
utövat stort inflytande över de politiska teoriernas utveckling i den 
islamiska världen. Med ganska få undantag är en stor del av det som 
betecknas som politisk teori i hög grad en omskrivning av den politiska 
verkligheten. Många av teorierna är omtolkningar av de hovintriger 
och den maktkamp som var så utmärkande för denna period och många 
ståndpunkter i de politiska lägren var direkta återspeglingar av de 
politiska händelserna. 

Efter inledningen, samt den historiska bakgrund som behövs för att 
kunna besvara de frågor jag ställer, kommer en allmän presentation av 
de tre olika ståndpunkterna i dessa ämnen. Jag kommer att redogöra för 
den mest representativa politiska uppfattningen, dvs. den religiöst 
påverkade politiska teorin. I detta sammanhang har jag valt att 
presentera en av de främsta representanterna för den religiöst 
påverkade politiska teorin under 1000- och 1100-talen, nämligen den i 
Bagdad verksamme domaren al-Mâwardî. Därefter kommerjag in på 
al-Ghazâlîs syn på politiken och hans förhållande till de olika politiska 
teorierna. En kort presentation följer sedan av den politiska filosofin, 
vars främsta representant var den islamiske filosofen al-Fârâbî. 
Därefter presenteras al-Ghazâlîs uppfattning om politiken och hans 
förhållningssätt till de olika politiska riktningarna. I samband därmed 
behandlas hans övergång från den religiöst influerade politiska teorin 
till den persiskt influerade politiska teorin och orsaken till att han 
övergav sin tidigare ståndpunkt. I detta syfte presenteras böckenia ai-
Mustazhari och Nasîhat al-Mulvk, vilka var och en markerar al-
Ghazâlîs politiska ställning under en viss period av livet. En fråga som 
då blir aktuell är vad som styrde omsvängningen i al-Ghazâlîs politiska 
tänkande. 



6  

Jag kommer att göra eil närmare granskning av den socio-politiska 
situationens och den politiska verklighetens betydelse för al-Ghazalî. I 
samband med diskussionenia kring detta ämnar jag redovisa tidigare 
forskares teorier, exempelvis de teorier som förts fram av Henri Laoust 
och Ann K. S. Lambton. 

Jag kommer att ägna stort utrymme åt boken Nasîhat al-Mulvk, 
eftersom det är där jag kommer in på min huvuddiskussion. Den fråga 
som ställs i det sammanhanget är följande: Vad styrde al-Ghazâlîs 
användning av uppdiktade berättelser och då framför allt hans 
användning av berättelser hemmahörande i den persiska traditionen? 

Al-Ghazalî tycks använda de persiska berättelserna på ett sätt som jag 
skulle vilja kalla normativt. Med detta menar jag att han söker 
legitimitet för sitt budskap i den förislamiska persiska kulturen, en 
period som genom sina glorifierande legender hade stor 
attraktionskraft på de turkiska sultanerna. Ett återkommande tema i 
berättelserna från denna äldre tid är rättvisans betydelse för riket. De 
idylliserande skildringarna skall befästa och bekräfta en annan sanning, 
dvs. rättvisans, rättfärdighetens och slutligen rättssamhällets betydelse 
för statens fortlevnad och den politiska stabiliteten. 

Jag kommer även att jämföra al-Ghazâlîs furstespegel med två andra 
furstespeglar Siyasat Nåma och Qäbvs Nåma, vilka skrevs av 
ursprungligen persiska muslimer med höga befattningar. Syftet med 
denna jämförelse är att sätta in al-Ghazâlîs verk i en historisk kontext. 
Just dessa furstespeglar har valts framför andra därför att de skrevs 
under samma tidsperiod - alla tre tillkom under slutet av 1000-talet och 
början av 1100-talet. De ingår i en specifik tradition inom 
kungaspegelskrivandet och är bland de första som skrevs inom denna 
tradition. 

Det kommer att framgå av denna jämförelse att al-Ghazâlîs sätt att 
använda berättelser och legender inte var unikt, utan redan var ett 
etablerat förfarande inom denna kungaspegeltradition. Ett syfte med 
en sådan jämförelse blir då också att påvisa eventuella intryck som al-
Ghazâlî kan ha tagit från tidigare furstsepegelförfattare. Några av de 
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berättelser som finns i al-Ghazâlîs furstespegel kommer att ställas mot 
liknande skildringar i framför allt Siyâsat Nâma, för att fästa 
uppmärksamhet på en viss litterär "genre" som var gemensam för 
furstespeglarna. Det komparativa arbetssättet tjänar också ett annat 
syfte: att visa att furstespegelförfattarnas kanske främsta avsikt med 
sina böcker var att skapa institutioner, lag och ordning i samhället 
vilket de betraktade som förutsättningar för en stark centralmakt. 
Denna, i sin tur, skulle stå emot trycket från de turkiska traditioner som 
följde i de nya militära makthavarnas fotspår. 

Jag kommer även att söka svar på frågan varför al-Ghazâlî, tidigare 
med en strikt religiös profil och med tydligt uttalade teologiska 
uppfattningar, gav avkall på sina religiösa krav och prioriterade andra 
målsättningar, exempelvis rättvisa och rättfärdighet. 

I anslutning till dessa störra frågeställningar kommerjag att diskutera 
en rad mera konkreta frågor i avhandlingen, exempelvis: 

-Är det meningsfullt att tala om två influenskällor för al-Ghazâlîs 
politiska tankegångar, dvs. en islamisk och en persisk? Var går 
skiljelinjen mellan de olika traditionerna? 

-Vad var det som fick al-Ghazâlî att byta ideal, från att först ha uttalat 
sig till förmån för kalifatet, till att föredra sultänatet? 

-Finns det något samband mellan al-Ghazâlîs tolkning av de religiösa 
rättslagarna och hans syn på rättvisan och därmed härskarens ställning? 

-Styrdes al-Ghazâlîs val av berättelser från den förislamiska persiska 
traditionen och den tidiga islamiska historien av att han följde en 
specifik litterär genre eller var det al-Ghazâlîs eget nytänkande som 
präglade hans furstespegel? 

-Finns det något samband mellan de centralasiatiska turkarnas 
maktövertagande och al-Ghazâlîs användning av persiska berättelser? 
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-Syftade al-Ghazâlîs ständiga hänvisningar till den persiska traditionen 
till att skapa en ny kollektiv identitet för de turkiska sultanerna i 
motsats till kaliferna? 

Metod 

Huvuddelen av denna avhandling bygger på studier av al-Ghazâlîs 
egna verk, framför allt hans persiska. Det är främst i dessa som hans 
politiska tänkande och hans politiska omsvängning, huvudämnen för 
denna avhandling, kommer till uttiyck. Hans arbeten på arabiska har 
dock inte helt förbigåtts, i dem speglas också i viss mån ett politiskt 
tänkande. Arbetena tjänar som illustration av al-Ghazalîs tänkesätt, 
vilket löper som en röd tråd igenom många av arbetena, däribland dem 
som skrevs efter hans anslutning till sufismen. 

Al-Ghazâlîs tankar om politik och samhälle tar sig olika uttryck i dessa 
böcker. Ibland är det i form av klart formulerade tankegångar, som i 
fallet med hans furstespegel, men ibland får man söka dem också i hans 
religiösa skrifter. I det senare fallet flyter det religiösa och det politiska 
in i varandra. Det har många gånger vållat problem att dra gränsen 
mellan de båda tankevärldarna, dvs. att klargöra vad som skall 
uppfattas som strikt religiösa tankegångar och vad som skall uppfattas 
som politiska. Roten till detta problem finns i den islamiska läran som 
inte gör någon boskillnad mellan religion och politik och snarare ser 
politiken som en underavdelning inom religionen. En annan 
bidragande orsak är al-Ghazâlîs eget djupa engagemang på det 
religiösa planet. Hans titlar ujjat al-islâm, islams tecken, och imâm, 
ledare, samt hans bidrag till den religiösa debatten vittnar om det 
senare. Jag har försökt lösa detta problem genom att inte i första hand 
ställa politiska och religiösa tankegångar mot varandra, utan sett dem 
som delar i en större helhet. 

Den metod som arbetet bygger på kan beskrivas som den traditionella 
inom ämnet idéhistoria. Jag har kartlagt de källor som kan ha utövat 
inflytande på al-Ghazâlî och beskrivit epokgörande idéströmningar i 
samtiden. Utifrån detta har försök gjorts att rekonstruera de 
grundläggande tankefigurer som ledde honom genom olika faser i 
livet. Al-Ghazâlî har ofta beskrivits som en originell och unik tänkare. 
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För mig har emellertid den viktiga uppgiften varit att söka sätta in 
honom i ett idéhistoriskt sammanhang, alltså att åskådliggöra att de 
frågeställningar han brottades med låg i tiden och att flera tänkare var 
engagerade i att lösa dessa. Det svar al-Ghazâlî kom fram till hade 
också ett drag av historisk nödvändighet i en tid av hotande politiskt 
och socialt kaos. Därför har jag givit utrymme åt en mer utförlig 
bakgrundsskildring. 

När det gäller den historiska översikten har jag försökt hålla mig till 
primärkällor och historiska krönikor från perioden 1100 - 1300 eller 
något senare. Bland viktiga källor kan nämnas krönikor som al-Kamil 
fi al-Tårikh av Ibn al-Athîr, Târîkh-i Guzîda av Hamdullâh Mustawfï-Î 
Qazwînî, Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surûr av Muhammad ibn c Alî 
ibn Sulayman al-Râwandî och Saljûq Nåma av Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî. 
Antalet islamiska krönikor skulle naturligtvis kunna mångfaldigas, 
men eftersom den historiska översikten endast utgör 
bakgrundsmaterialet till avhandlingen har jag nöjt mig med fyra verk.1 

Ytterligare en anledning till att dessa källor valts är att några av dem, 
Saljuq Nåma och Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surur tillhör de första 
krönikor som skrevs om saljuqerna, varför de utgör grund för senare 
krönikor. Det förekommer i framställningen även en del uppgifter 
baserade på sekundärkällor och nutida forskning. Syftet med detta har 
varit att visa dessa uppgifters anknytning till dagens forskning. 

De krönikor som refereras ger en god bild av den socio-politiska 
situationen under al-Ghazâlîs tid. Genomgående har de historiska 
uppgifter som finns i dem ställts mot varandra för att utröna hur de 
stämmer överens. De första två krönikorna behandlar i huvudsak de 
160 åren under saljuqernas herravälde, medan de två sista omfattar 
även andra ämnen. I enstaka fall har en arabisk textversion använts, 
men i övrigt är det en persisk översättning av dessa verk som fått bilda 
underlag för analysen. Orsaken är att partier som är centrala för min 
undersökning är skrivna på persiska; till det kommer också att jag är 
mest bekant med persiskan. I några fall har den persiska översättningen 
jämförts med originalspråkets version. 

1 Två andra samtida krönikor som kan nämnas i detta sammanhang är Zubdat a1-
Tawârîkh av Sadr al-Dînc Ali al-Hussaynî daterad till 1225 och Jåmic al-Tawarikh 
av Rashîd al-Dîn Fadllullah daterad till 1202. 
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De flesta förekommande citat ur al-Ghazâlîs verk är mina egna 
översättningar till svenska av de persiska textutgåvorna, som i fallet 
med Nasîhat al-Mulûk och Kîmîyâ-yi Sacâdat, eller den persiska 
översättningen som i fallet med Ihyây cUlûm al-Din, Tahåfut al-
Falåsifa, al-Munqidh min al-Dalal och Mishkåt al-Anwar. I en del fall 
har det varit nödvändigt att översätta text från arabiska när det saknats 
utgåvor på persiska, exempelvis böckerna Al-Mustasfa min cIlm al-
Usui och al-Iqtsad fi al-Ftiqåd. Vid dessa tillfällen har min tolkning 
gjorts i samarbete med arabister. 

Forskningsläget 

Det finns en omfattande forskning som behandlar al-Ghazâlîs 
tankevärld. I det digra materialet går det att urskilja två huvudfronter: 
en islamisk och en västerländsk. 

Den islamiska fronten utmärks av liten spännvidd, de flesta studier 
med några få undantag saknar vetenskaplig karaktär. Det rör sig alltså 
inte om några vetenskapliga och kritiska undersökningar där al-
Ghazâlîs tankegångar ställs under kritisk granskning. Man har antingen 
helgonförklarat al-Ghazâlî, dock utan att närmare gå in på hans idéer, 
eller så har man förkastat hans idéer. I det senare fallet har 
förkastelsedomen riktats mot al-Ghazâlîs kritik av den aristoteliskt 
influerade filosofin i den islamiska världen. Däremot finns det i den 
islamiska forskningen en rad undersökningar som sysslat med att pröva 
äktheten av de skrifter som tillskrivits al-Ghazâlî som är av stort värde. 
Till dem som prövat äktheten hör den iranske forskaren Jalâl al-Dîn 
Homâ'î vars undersökning av boken Nasîhat al-Mulûk ligger till grund 
för F.R.C. Bagleys engelska översättning av samma verk. Ytterligare 
ett betydelsefullt verk kan tillskrivas den egyptiske forskaren c Abd al-
Rahmân al-Badawî som i sin bok Mucallifât al-Ghazâlî, utgiven 1961 i 
samband med tusenårsfirandet av al-Ghazâlîs födelse, undersökt 457 
titlar tillskrivna al-Ghazâli. Han betecknar där 72 stycken som äkta. En 
stor majoritet bland Ghazäli-kännarna ser detta arbete som ett av de 
förnämsta i sitt slag. I al-Ghazâlîs hemland Iran finns ett ganska tunt 
forskningsmaterial om honom. Merparten av de böcker han skrev på 
arabiska har inte översatts till persiska och flertalet av de 
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översättningar som finns tillgängliga har dessutom gjorts under de 
senaste decennierna. 

Västerländska forskare har tagit sig an uppgiften att fylla ut det 
vakuum som finns på den islamiska fronten. Al-Ghazâlîs tankegångar 
inom teologin, sûfîsmen, filosofin och politiken har varit föremål för 
en rad mindre eller större undersökningar. Orientalisterna räknar al-
Ghazâlî som en av de främsta i den islamiska världen. Bland dem som i 
väst har arbetat med äkthetsgranskning av böcker tillskrivna al-Ghazâlî 
kan nämnas den franske islam- forskaren Louis Masignon, den spanske 
forskaren Asin Palacios som gav ut ett större arbete på fyra band 
mellan 1934 och 1941, samt Maurice Bouyges som dog 1951 och inte 
hann ge ut sin undersökning. Den libanesiske forskaren Michel Allard 
kompletterade Bouyges arbete och gav ut det 1959. Två andra namn i 
detta sammanhang är W. Montgomery Watt och A.J. Wensinck som 
bl.a. undersökt ett av al-Ghazâlîs sûfïskt inspirerade verk, Mishkat al-
Anwar (Ljusens nisch). De har bl. a. granskat äktheten av detta verk. 
En annan västerländsk forskare värd att nämna är Simon Van Den 
Bergh. Han har översatt och skrivit värdefulla kommentarer till en av 
al-Ghazâlîs argaste kritikers verk, nämligen Ibn Rushd eller Averroes. 
I slutet av 1100-talet skrev Ibn Rushd verket Tahafut al-Tahåfut al-
Falåsifa, (Motsägelsernas motsägelse) som ett försök att vederlägga al-
Ghazâlîs kritik av den aristoteliskt påverkade islamiska filosofin som 
han levererade i sin bok Tahafut al-Falåsifa (Filosofernas 
motsägelser). 

Till de betydelsefulla västerländska forskarna på området hör också 
Margaret Smith, som i ett antal studier åstadkommit en detaljerad 
biografi över al-Ghazâlî samt analyserat hans sûfïska tankegångar och 
influenskällor. Ett annat namn i detta sammanhang är D. B. Macdonald 
som författade en biografi över al-Ghazâlî i början av seklet. Två andra 
forskare som tagit upp al-Ghazâlîs politiska tankegångar är H.AJR. 
Gibb och Leonard Binder. Bland andra västerländska forskare som 
publicerat arbeten om al-Ghazâlî är R. Gosche, Goldziher, Hava 
Lazarus Yafeh, Farid Jabre, och B. Lewis värda att nämna. 

Av dem som ägnat sig åt att kartlägga al-Ghazâlîs politiska idévärld är 
det två forskare som märks i synnerhet. Dels är det den brittiska 
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professorn i persiska vid Londons universitet, Ann K.S. Lambton 
under 1940-talet verksam som pressattaché vid brittiska ambassaden i 
Teheran, dels är det den franske forskaren Henri Laoust. Jag kommer 
att uppmärksamma delar av deras undersökningar i avhandlingen. Ann 
K.S. Lambton har i ett antal artiklar behandlat al-Ghazâlîs övergång 
från den religiöst påverkade politiska teorin till den persiskt influerade 
politiska teorin. 2 Med viss förvåning över al-Ghazâlîs agerande anser 
sig Lambton kunna konstatera att al-Ghazâlî trots sitt försök att vilja 
förankra de ursprungligen persiska tankefigurerna i den islamiska 
traditionen i och med furstespegeln Nasîhat al-Mulvk definitivt 
övergett den islamiska traditionen. I Nasîhat al-Mulvk är det enligt 
Lambton den förislamiska sassanidiska traditionen som är hans främsta 
inspirationskälla.3 Enligt Lambton kan man i Nasîhat al-Mulvk se en 
klar tendens till att skilja mellan ett religiöst och ett persiskt synsätt. 
Hon utpekar framför allt den förislamiska persiska idén om rättvisan 
och dess ställning i al-Ghazâlîs tänkande som, enligt henne, allt mer har 
trängt undan religionen. Lambton tar bl.a. fasta på al-Ghazâlîs 
utbredda användning av persiska berättelser och hans idéer om 
sultanens utvaldhet av Gud och att sultanen uppfattas som Guds skugga 
på jorden samt idén om det gudomliga ljuset, och ser dem som klara 
bevis på al-Ghazâlîs definitiva övergång till den persiskt influerade 
politiska teorin. 

I Sverige finns det ett antal undersökningar som uppmärksammar al-
Ghazâlîs ställning inom den islamiska teologin, sufismen och som 
politisk tänkare, samt det inflytande de persiska furste speglarna haft 
över det islamiska politiska tänkandet. Inom dessa forskningsfält 
märks i första hand den svenske religionsvetaren Gudmar Aneer som i 
sin bok Imam Rvhullåh Khumainî, Sah Muhammad Riza Pahlavî and 
the Religious Traditions of Iran samt en del andra artiklar utvecklat sin 
syn på de persiska furste speglarna och deras influenser från den 
persiska kungaideologin. I den nämnda boken behandlar Aneer bl.a. en 
av al-Ghazâlîs föregångare, saljûqvesiren Nizâm al-Mulk och dennes 

2 Se exempelvis Ann K. S. Lambton, "The Theory of Kingship in the Nasîhat al-
Mulûk", The Islamic Quarterly, vol. 1 (London, 1954), 47-55 och "Justice in the 
Medieval Persian Theory of Kingship", Studia Islamica, No. XVII (Paris, 1963), 
91-119, mil. 
3 Ann K. S. Lambton, "The Theory of Kingship in the Nasîhat al-Mulûk", 51. 
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furstespegel Siyâsat Nåma. Där menar Aneer att Nizâm al-Mulk 
medvetet förenar gammalpersisk kungaideologi med islamiska 
traditioner. Den svenske historikern Michael Nordberg är en av de få 
inom det ämnet i Sverige som behandlat al-Ghazâlî. I ett avsnitt i sin 
bok Profetens folk, stat, samhälle och kultur i Islam under tusen år 
skriver han om al-Ghazâlî som teolog, hans bidrag till sufismen och 
berör också till en del hans roll som politisk tänkare. 

Ett karakteristiskt drag i de västerländska undersökningarna är att de, i 
den mån de har berört al-Ghazâlîs politiska tankegångar, har försökt 
fastställa riktlinjerna för dessa idékomplex i ljuset av hans religiösa 
idealism. I de fall då författarna inte arbetat efter den linjen har de i 
karakteristisk orientalistisk anda sett al-Ghazâlî enbart som en 
arvtagare till tidigare kulturer och en övertagare av de grekiska eller 
persiska arven. 

Den franske islamforskaren Henri Laoust gör klart att han ser varje 
handling hos al-Ghazâlî som ett politisk drag. Al-Ghazâlîs politiska 
synsätt kan inte begränsas till att omfatta ett fåtal av hans böcker, utan 
varje bok som han skrev alltsedan den första kan, enligt Laoust, ses 
som ett politisk verk. Laoust anser att det är omöjligt att skilja mellan 
al-Ghazâlîs politiska och religiösa tankegångar. Under hela sitt liv var 
al-Ghazâlî intresserad av förhållandet mellan religionen och staten, 
maktens problem och dess målsättningar, samt frågor om 
maktfördelningen, hävdar Laoust.4 Politiken var enligt Laoust det näst 
viktigaste problemområdet i al-Ghazâlîs verk. Frågorna kring livet 
efter döden är det ämne som ges störst utrymme. 

Alltsedan sin ungdom var al-Ghazâlî, enligt Laoust, sysselsatt med att 
klarlägga förhållandet mellan religionen och staten. I sina första verk, 
där han nästan uteslutande skriver om rättsvetenskapen, ser man 
konturerna av hans politiska tänkande. Där utvecklar han bl. a. sin syn 
på människans förhållande till Gud, vilket kan sammanfattas med 
orden: absolut lydnad. Samma förhållande gäller för individens 
förhållande till härskarmakten. När al-Ghazâlî skriver om den 
islamiska skatten, zakât, är detta, sett ur teoretisk synvinkel, en religiös 

4 Henri Laoust, La politique de Ghazalî (Paris, 1970), persisk översättning, 
Siyâsat wa Ghazalî (Politik och Ghazalî), vol. I (Teheran, 1975), I, 257. 
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tankegång då det handlar om att den troende skall "rena" sin inkomst 
genom att betala den religiösa skatten. Däremot, sett ur praktisk 
synvinkel, är detta en politisk handling, eftersom han slår fast att detta 
är det enda fall där individen är skyldig att bidra till statskassan eller, 
om man så vill, det är den enda möjligheten för staten att kräva pengar 
av medborgarna.5 På liknande sätt argumenterar Laoust för att al-
Ghazâlî egentligen tar upp politiska problem när han skriver om 
allmänrättsliga frågor, om brott och straff, eller om olika 
inkomstmöjligheter, exempelvis genom handel eller arv.6 

Enligt Laousts sätt att se har al-Ghazâlî under hela sitt intellektuellt 
verksamma liv arbetat med politiska frågor, och al-Ghazâlîs syn på 
politiken har varit fast genom livet, medan hans sätt att bemöta 
problematiken har förändrats med hänseende till de yttre 
omständigheterna .7 

Laoust tillmäter tre yttre omständigheter stor betydelse för al-Ghazâlîs 
politiska tänkande. De olika lärare han hade under ungdomsåren då han 
studerade i östra Persien vid Nizâmîyya-hôgskolan i Nîshâpûr utövade 
ett tidigt inflytande över hans tänkande. Dessa lärare var i sin tur 
påverkade av den religiöst influerade politiska teorin. Nästa 
livsavgörande händelse blev al-Ghazâlîs nära samarbete med 
saljûqvesiren Nizâm al-Mulk, som påverkade honom med sin persiskt 
influerade politiska teori. Enligt Laoust upptog al-Ghazâlî vesirens 
politiska tankegångar senare i livet och gjorde dem till sina och 
utvecklade dem i vissa avseenden. Det var i själva verket vesirens 
tankegångar han försvarade och inte sultanatets. Den tredje yttre 
omständighet som styrde hans tankeliv i en bestämd riktning var 
vistelsen i Bagdad. Under denna period drabbades det islamiska riket 
av ett antal politiska kriser som fick blodiga efterspel och ledde till 
politisk instabilitet. Under sådana omständigheter, då den islamiska 
församlingen led av inre politiska och religiösa stridigheter, såg sig al-
Ghazâlî allt mer tvingad att lansera en balanserad politisk teori vars 
syfte var att bibringa samhället stabila politiska förhållanden.8 

5 Ibid., 257. 
6 Ibid., 258. 
7 Ibid., 257. 
8 Ibid., 259. 
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Laoust anser vidare att allt som al-Ghazâlî skrev i sina böcker bör 
betraktas i ett politisk perspektiv. Denna tes fordrar emellertid en 
nyansering enligt min förmenande. Många av de resonemang som al-
Ghazâlî förde i några av sina rent teologiska verk handlar om en rad 
praktiska frågor av ytterst privat och intim karaktär. Detta hänger 
delvis samman med den islamiska rättsvetenskapens intentioner att 
upprätthålla ett regelverk bestående av minutiöst detaljrika 
beskrivningar av de mest privata frågorna i en människas liv. I ett av 
al-Ghazâlîs mest berömda verk, boken Ihyå' CUlvm al-Dîn , som har 
lovordats av många forskare, finner vi hela avsnitt som handlar om 
sådana frågor som svårligen skulle kunna tolkas ha tillkommit i 
politisk syfte.9 I en del avsnitt i den sistnämnda boken behandlar al-
Ghazâlî exempelvis vid vilka tillfällen det är mest lämpligt att avla 
barn, eller med vilka fingrar man skall börja när man klipper naglarna, 
eller om man skall äta eller spotta bort matrester som har fastnat 
mellan tänderna, eller hur ofta icke önskvärd hårväxt skall avlägsnas! I 
samband med var och en av dessa vardagliga handlingar ställer al-
Ghazâlî frågan om det är rätt att handla och i så fall, inom vilka gränser 
och under vilka omständigheter. Han prövar alla dessa frågor i ljuset av 
människans viktigaste mål, dvs. att komma närmare Gud. 

Det finns till synes en del likheter mellan denna undersökning och bl.a. 
Lambtons artiklar. Det som skiljer min analys från tidigare arbeten är 
infallsvinkeln, att jag försöker tolka al-Ghazâlîs tankegångar ur ett 
idéhistoriskt perspektiv. Det gäller bl.a. bedömningen av de faktorer 
som Lambton eller andra forskare tar som säkra bevis för al-Ghazâlîs 
påverkan från den persiska traditionen. 

I exempelvis furstespegeln Nasîhat al-Multik finns uttryck för al-
Ghazâlîs politiska idéer, vilka lämpar sig att tolka inom en idéhistorisk 
referensram. De tankegångar som där läggs fram har ställts mot två 
andra furstespeglar av äldre datum, liksom mot al-Ghazâlîs politiska 
verk efter anslutningen till sûfîsmen. Därav framgår det att trots att det 
föreligger en hel del likheter mellan al-Ghazâlîs politiska 
föreställningar och den som inryms i de äldre furstespeglarna, var han 

9 Se exempelvis avsnittet om tvagning och rengöring i Ihyâ>cUlvm al-Dîn 
(Tro s vetenskapens pånyttfödelse), vol. I, 283-323. 
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inte, som bl.a. H. Laoust hävdar, enbart en försvarare av sina 
föregångares uppfattningar. Inte heller var han, som Lambton hävdar, 
en enkel förmedlare inom den persisk-sassanidiska eller, i någon mån, 
den grekiska traditionen. Jag har försökt visa att al-Ghazâlî efter sin 
anslutning till sûfîsmen och trots övergivandet av den ena 
härskarmakten till förmån för en annan i stort sett behåller samma 
grundläggande politiska uppfattning även om han ansluter sig till den 
persiska traditionen istället för den islamiskt influerade politiska 
teorin. Det pragmatiska draget hos al-Ghazâlî blir en betydelsefull 
faktor i detta sammanhang. Han har, med hänsyn till den historiska och 
sociala situationen och med stöd av sin religiösa tolkning av den 
uppkomna situationen, gett uttryck för den uppfattning som kommer 
till synes i Nasîhat al-Mulûk. Grundvalen för hans politiska 
uppfattning har hela tiden varit densamma. Det som har ändrats är det 
yttre språkbruket som varierar från en bok till en annan. Där märks 
också en anpassning till den tilltänkte mottagaren. I furstespegeln 
Nasîhat al-Mulûk är det klart att det är en centralasiatisk turkisk sultan 
som skall ta emot bokens budskap medan i exempelvis Ihyå ' cUlvm al-
Dîn det är hans lärjungar, de skriftlärda och allmänheten som är 
adressater. Som vi kommer att se längre fram skiljer sig språket i dessa 
böcker från varandra på ett markant sätt medan det grundläggande 
politiska budskapet är detsamma. Jag har också försökt visa betydelsen 
av al-Ghazâlîs anslutning till sûfîsmen och dess betydelse för hans 
politiska omsvängning. Den kan också ses som en överbryggande bro 
mellan al-Ghazâlî och hans användning av den persiskt influerade 
politiska teorin. 
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Biografi 

Spiimarsoiieii Abu Hamid Muhammad al-Ghazâlî föddes 1058 i byn 
Taberân i närheten av staden Tus i nordöstra Persien i en fattig 
hantverkarfamilj. Al-Ghazâlî miste under tidig barndom sin far och 
förmynderskapet lämnades efter faderns önskemål till en nära vän i 
familjen. Efter en kort tid överlät denne ansvaret för al-Ghazâlî och 
hans yngre broder Ahmad till en religiös skola där de skulle få religiös 
undervisning samt kost och logi.10 Några ytterligare detaljer om al-
Ghazâlîs barndom är inte kända. Han har dock i några av sina böcker 
relaterat en del händelser från denna tid och det som verkar ha påverkat 
honom mest tycks ha varit hans lärare som gjorde stort intryck på 
honom. I boken Mizan ai-cAmai skriver han att läraren är den som 
inviger sin lärjunge till det eviga livet medan fadern blott är orsaken 
till hans (barnets) världsliga och tillfälliga liv.11 Al-Ghazâlî visade 
mycket stor respekt och vördnad gentemot sina lärare och ägnar långa 
avsnitt i sina böcker åt lärjungarnas förhållande till sina lärare. 

Al-Ghazâlî var fortfarande ganska ung när han lämnade sin hemstad 
för att studera vidare i staden Jurjân (nuvarande Gorgân) i norra 
Persien där han undervisades av Imâm AM Nasr al-Ismâcîlî. Vid 
återkomsten från Jurjân hände något som senare kommit att bli en av 
de mest kända episoderna från al-Ghazâlîs ungdom. Händelsen har 
t.o.m. förts vidare som en legend om honom. Berättelsen är denna: 
Karavanen han färdades med attackerades av rövare som tog allt med 
sig, inklusive den unge al-Ghazâlîs anteckningar från lektionerna i 
Jurjân. Han följde efter rövarna och bad att få tillbaka sina 
anteckningar. Rövarhövdingen frågade honom vad dessa innehöll som 
han var beredd att riskera livet för? Al-Ghazâlî förklarade att det var 
hans anteckningar. Rövarhövdingen skrattade åt honom och frågade 
hur han kunde påstå att detta var hans kunskap, när han så lätt kunde bli 
av med den? Al-Ghazâlî skrev senare att han tog rövarens ord som en 
gudomlig uppmaning och lärde sig allt som han hade antecknat 
utantill.12 

10 Margaret Smith, Al-Ghazâlî The Mystic (London, 1944), 11. 
11 Ibid., 11. 
12 Ibid., 14-15. 
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År 1077 kom al-Ghazâlî till staden Nîshâpûr i östra Persien, som då var 
centrum för de religiöst lärda i Khur as an-provinsen i östra Persien. 
Han sökte sig till Nizâmîyya-hôgskolan13, där han under nära fem år 
bedrev studier i teologi och filosofi samt andra studier med religiös 
anknytning, t.ex logik och khalåf (kunskapen om skiljelinjerna mellan 
olika rättsskolor inom teologin) under ledning av den shaficîtiske 
teologen al-Juwaynî (d.1085) och sûfni Farmadhî (d.1084).14 

Under åren i Nîshâpûr utmärkte han sig som en av de flitigaste och 
mest framgångsrika eleverna. Vid 28 års ålder anslöt han sig till 
saljuqvesiren Nizåm al-Mulks (1017-1092) läger som då befann sig i 
närheten av Nîshâpûr. Vesiren var känd för sin mecenatverksamhet. 
Efter sin faders död och studierna i Nîshâpûr tycks al-Ghazâlî ha insett 
det ofrånkomliga i att använda sig av välgörare och beskyddare som 
trappsteg i karriären. Hans levnadsbana fick en ny framgångsrik 
vändning efter anslutningen till vesirens läger. Exempelvis anlitades 
han vid ett antal tillfällen av sultânen Malikshâh (d.1092) för att ta 
hand om dennes korrespondens med kalifen i Bagdad.15 Efter sju år i 
saljûqernas tjänst utsågs al-Ghazâlî år 1091 till innehavare av en av 
tidens främsta religiösa befattningar, ordförandeposten i Nizâmîyya-
högskolan i Bagdad.16 

I Bagdad kom al-Ghazâlî i nära kontakt med det numera försvagade 
och tandlösa kalifatet. Hans vetenskapliga rykte spreds i hela staden 
och till hans lektioner kom ett stort antal av de mest framstående 
lärarna, studenterna och prinssönerna. År 1093 fanns han bland de 

i 3 Nizâmîyy a-högskol orna grundades av saljuqvesiren Nizâm al-Mulk, med syftet 
att sprida den shaficitiska rättsskolan och utbilda religiöst rättslärda i denna 
riktning. Vesiren grundade flera skolor runt om i den av sultanate t och kalifatet 
kontrollerade delen av den islamiska världen, däribland i Balkh och Merv 
(Centralasien), Nîshâpûr (östra Persien), Herat (västra Afghanistan), Âmul 
(Mazandaran provinsen i norra Persien), Isfahan (centrala Persien), Basra (södra 
nuvarande Irak), Mosul (norra nuvarande Irak) och Bagdad, varav den mest 
berömda låg i kalifatets hjärta, dvs. i Bagdad. 
14 Jalâl al-DînHumâ5î, GhazalîNâma (Ghazâlîbrevet/boken) (Teheran, 1963), 
119. 
15 Ibid., 125. 
16 Grundad 1065. M. Smith, 20. 
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dignitärer som deltog i installationen av den tjugoåttonde 
c abbâsidkalifen, den blott sextonårige kalifen al-Mustazhar. Livet i 
Bagdad medförde ett allt djupare engagemang i det politiska spelet. 
Detta medgav han ångerfullt i ett brev han skrev ett år före sin död med 
tillägget: "I Bagdad kan man inte undvika att delta i religiös polemik 
eller att gå på besök hos kalifatet."17 

Efter sultanen Malikshâhs död 1092 blev han ännu mer inblandad i 
politiken. Han fick uppdrag som medlare mellan den sittande kalifen 
och den döde sultanens hustru, Terken Khatun i deras bråk kring 
sultanens efterträdare. Sultanens hustru ville se sin knappt fyraårige 
son som sultanens efterträdare, vilket i realiteten innebar att hon själv 
skulle få makten. Hon övertalades av al-Ghazâlî att hörsamma kalifens 
lösning på konflikten. Detta skedde samtidigt som sultanens söner och 
bröder hade inlett en blodig maktkamp om sultântronen. 

År 1095 gick sultänsonen Barkiyârûq segrande ur maktkampen efter 
att ha dödat sin främste rival, farbrodern Tutush. Den senare åtnjöt 
kalifens och al-Ghazâlîs stöd.18 Al-Ghazâlîs engagemang i politiken 
var grundat på en total missbedömning av maktförhållandena, vilket 
kom att spela en avgörande roll i hans senare liv. Samma år som 
Barkiyäruq besegrade sina rivaler drabbades al-Ghazâlî av en andlig 
kris. Han ifrågasatte sin tidigare intellektuella verksamhet och tvivlade 
på allt som han fram till dess trott på. I samband med denna kris, som 
varade i nära sex månader, övergick han till sûfîsmen. "Gud besvarade 
mina böner", skriver han i boken al-Munqidh min al-Dalal 
(Räddningen från villfarelsen), "och kastade till slut vishetens ljus i 
mitt hjärta."19 Samma år lämnade han sin av många åtrådda tjänst vid 
Nizâmîyya- högskolan, all rikedom han hade samlat under åren, liksom 
det oroliga politiska livet, och levde under drygt tio år som okänd och 

17 Al-Ghazâlî Abu Hamid Muhammad, Makâtîb-i Far si-y i Ghazâlî, känd även som 
F ad a >1 al-Anåm min Rasa >il Hujjat ai-Isiàm,(Al-Ghazâlîs brevsamling på persiska) 
ed.c Abbâs Eghbâl, L:a uppl. 1954. 2:a UPPI. (Teheran. 1983Ì. 42. 
18 D. B. Macdonald, "Al-Ghazâlî", i Shorter Encyclopaedia of Islam (Leiden, 
1953), 111. 
19 Al-Ghazâlî, Al-Munqidh min al-Dalål, The Faith and Practice of al-Ghazâlî,, 25. 
Persisk övers, av Sâdeq Â5inevand,5iiaidc va Shinakht, Al-Munqidh min al-Dalal, 
(Räddningen från villfarelsen) 2:a uppl. (Téhéran, 1983), 27. 
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fattig sufi i trakterna kring Damaskus, Jerusalem, Mecka och sin 
hemstad Tus. Under de här åren sammanställde han flera av sina 
främsta verk, däribland boken Ihyå 3 cUlûm al-Dîn i fyra band.20 

Al-Ghazâlîs återkomst från den självvalda "exilen" år 1105 hade med 
all sannolikhet politiska orsaker. Samma år avled sultanen Barkiyäruq, 
denne hade al-Ghazâlî motarbetat under sin tid i Bagdad. I boken al-
Munqidh min al-Dal ål, författad i livets slutskede, skriver han dock att 
han hade drabbats av samvetskval för att han inte aktivt deltagit i 
arbetet för att rädda samhället från den "sjukdom" som hade drabbat 
det. "Ser du inte", förebrår al-Ghazâlî sig själv "att sjukdomen har 
drabbat alla, läkarna (han syftar på de religiöst lärda) har blivit sjuka 
och människorna befinner sig på förintelsens gräns?"21 Denna sjukdom 
var ingenting annat än att människorna hade vänt religionen ryggen. 
Han såg sig som räddaren som skulle kunna frälsa samhället, men var 
medveten om riskerna och skriver: 

"Först överlade jag med mig själv: Hur skall jag göra för att få bort 
detta onda och bemöta okunnighetens mörker? Denna epok är lättjans 
och otrohetens epok. Om du skall hejda människorna från att gå 
avvägar kommer de att bli dina fiender. Och om det blir så, hur skall du 
kunna bemöta dem? Detta måste göras i rättan tid, dvs. under en 
troende och mäktig konungs tid. Jag hade under en tid valt att hålla mig 
ifrån människorna och inte säga sanningen och lämnat denna uppgift 
till Gud /.../Kungen beordrade mig att åka till ( staden) Nîshâpûr och 
förbereda mig för att bemöta det onda, fitna (förvirringen)./.../ Jag sa 
till mig själv att nu finns det ingen tid för att sitta och det finns ingen 
anledning att hålla sig undan /.../Hur länge skall jag fortsätta med 
denna egoism och hålla mig från folkets trakasserier, skall jag dra mig 
undan och inte tolerera svårigheter för att leda folket och säga 
sanningen? Har inte Gud sagt att: Tänker människorna, att de skall 
lämnas i fred, eftersom de säger: Vi tror utan att prövas? Vi har ju 
prövat dem, som levde före dem'".22 

20 Mac donai d, "Al-Ghazâlî", i Shorter Encyclopaedia of Islam ,111. 
21 Al-Ghazâlî , Al-Mun qidh min al-D alai % , persisk översättning, 57. 
22 Ibid., 57-58. Egen översättning. 
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Al-Ghazâlî återgick 1105 till undervisningen i Nizâmîyya-högskolan i 
staden Nîshâpûr. Detta efter påtryckningar från sultanen Sanjar och 
dennes vesir Fakhr al-Mulk (d.1106), son till Nizâm al-Mulk. 
Återkomsten varade dock bara ett och ett halvt år, en tid under vilken 
han motarbetades av de religiösa rättslärda, som han hade kritiserat så 
hårt i sina tidigare skrifter, samt av sina religiösa meningsmotståndare 
tillhörande den hanafitiska rättsskolan. Han återgick till sin hemstad 
Tus, där han bedrev privat undervisning för ett stort antal studenter. 
Under den här perioden skrev han bl.a. boken Nasîhat al-Mulûk (Råd 
för kungar) för sultanen Sanjar där han gav uttryck för sin ändrade 
politiska uppfattning. Trots ytterligare inbjudan från såväl kalifatet 
som sultänatet återgick han aldrig till Nizâmîyya-hôgskolan. Al-
Ghazâlî avled 1111, 53 år gammal i sitt hem i Tus. 

Under sitt korta men mycket verksamma liv hann al-Ghazâlî skriva ett 
stort antal böcker. På äldre dar uppger han i ett av sina brev antalet 
böcker till ett sjuttiotal.23 Inte mindre än 457 böcker har dock 
tillskrivits al-Ghazâlî av vilka 72 stycken har fastställts som äkta. 

Tjugosju av dessa verk skrev han före 1095, dvs. före sin andliga kris. 
Bland de viktigaste från denna period finner vi böckerna al-Wäjiz 
(Sammanfattningen), Maqåsid al-Falåsifa (Filosofernas ändamål), 
Tahâfut al-Falåsifa (Filosofenias motsägelser), Micyåi al-cUm, Mizån 
al-cAmal% al-Mustazhari, al-Iqtisâd fi al-I Ktiqâd (Medelvägen i tro) 
m.fl. 

Ytterligare 28 verk tillkom under den tid då han höll sig borta från 
offentligheten, dvs. perioden 1095 t.o.m. 1105. Till de viktigaste från 
detta skede räknas böcker som Ihya* cUlûm al-Dîn 
(Religionsvetenskapens pånyttfödelse) i fyra volymer, Jawahir al-
Qur'ân (Koranens juveler), Kimlyå-yi Sacådat (Lyckans alkemi),24 al-
Risålåt al-Ladunnîyya, Mishkåt al-Anwär (Ljusens nisch), Ayyuha a 1-
Walad% Zad-i Akhirat.25 

23 Al-Ghazâlî , Makatîb-i Fårsi-yi Ghazalî, 12. 
24 på persiska. 
25 på persiska. 
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De resterande 17 verken tillhör perioden 1105 t.o.m. 1111, dvs. fram 
till hans död. Bland huvudverken från denna tid kan nämnas Haqîqat 
a 1-Qurcân (Koranens sanningar), al-Munqidh min a 1-Dalal 
(Räddningen från villfarelsen), Al-Mustasfa min cIlm al-Usul (Det 
från rättsvetenskapen utskilda) i två volymer26, al-Is ti dråj, Minhaj al-
cÂbidîn, Ejårn al-cAwam och Nasîhat al-Muluk (Råd för kungar).27 

Källor 

Denna avhandling bygger till största delen på al-Ghazâlîs egna verk. 
När det gäller källtexter har jag begränsat mig till de senare utgåvorna 
av hans arbeten. Detta, eftersom det har bedrivits en omfattande 
undersökning när det gäller fastställandet av äktheten av dem. Det är 
ett begränsat antal böcker som framställningen uppehåller sig vid, att 
undersöka hela hans författarskap ligger utanför denna studie. De 
arbeten av honom som det refereras till i min text är huvudsakligen 
persiska översättningar av originalutgåvan på arabiska eller böcker 
som han ursprungligen skrev på persiska. 

Bland källtexterna förekommer oftare än andra verken Nasîhat al-
Muluk (Råd för kungar), al-Mustazharî% Ihyâ* cUlum al-Dîn 
(Religionsvetenskapens pånyttfödelse), al-Iqtisåd fi al-Ftiqad 
(medelvägen i tron), Kîmîya-yi Sacådat (Lyckans alkemi) och al-
Mustasfa min cIZin al-Usul (Det från rättsvetenskapen utskilda) av al-
Ghazâlî, Siyasat Näma (Politikens bok) av s aljuqvesiren Nizäm al-
Mulk och Qabus Näma (Qâbûs boken) av Kay Kâvûs. 

När det gäller Nasîhat al-Muluk hänvisar jag till huvudtexten, där jag 
närmare presenterar boken. De övriga källtexterna kan behöva en 
närmare presentation: 

Al-MustazharP. Boken tillhör de verk al-Ghazäli skrev under tiden i 
Bagdad, närmare bestämt 1094.28 Den kan betraktas som ett inlägg i 

26 Al-Ghazâlî Abu Hamid Muhammad, IhyâUlûm al-Dîn , (Tro s vetenskapens 
pånyttfödelse), vol. 1, persisk översättning Mu'ayyid al-Dîn Muhammad 
Khwârazmî, edilussein Khadîw Jam (Teheran, 1985), 25-26. 

på persiska. 
Laoust, I, 108. 
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flera pågående debatter, exempelvis den som rörde diskussionen om 
olika riktningar inom islam, eller den som behandlade olika 
rättsvetenskapliga frågor. Boken var också ett inlägg i den pågående 
politiska maktkampen mellan cabbâsidkalifatet i Bagdad och 
fatimidkalifatet i Kairo och deras följeslagare, ismac îlîterna eller 
"tidevarvets ogräs" som han också kallar dem.29 Verket skall inte 
betraktas som en furstespegel men är ändå viktigt, eftersom det är i 
denna bok som al-Ghazâlî ger uttryck för sina islamiskt influerade 
politiska tankegångar när han förklarar att kalifen är det islamiska 
rikets överhuvud. Vid sidan av de övriga diskussionerna pekar han på 
kalifens uppgifter och de normer denne skall iaktta. 

I inledningen till boken skriver al-Ghazâlî att den kom till eftersom 
han ansåg att såväl experterna som allmänheten skulle ha nytta av den. 
Experterna behövde logiska resonemang och allmänheten behövde 
känna till argumenten mot de religiösa läror som denna grupp spritt till 
folket. Men den egentliga orsaken till att han skrev boken tycks ha varit 
dåvarande c abbåsidkalifen al-Mustazhars uttryckliga order som ålade 
al-Ghazâlî att skriva en bok för att vederlägga islamcîlîterna. Längre 
fram finns anledning att återkomma till denna bok i samband med 
diskussionen om al-Ghazâlîs religiöst influerade politiska tankegångar. 

Ihya3 cUlvm al-Dîn (Religionsvetenskapens pånyttfödelse): Detta verk 
är al-Ghazâlîs i särklass största och kanske också viktigaste verk. Han 
skrev boken på arabiska under åren då han hade dragit sig undan från 
det offentliga livet och levde som en kringvandrande dervisch, dvs. 
under åren 1096 till 1103.30 Det är i första hand ett religiöst verk som 
handlar om människans skyldigheter gentemot Gud. Där behandlas 
också de invanda och vardagliga handlingarna i människans liv. Där 
görs ett försök att definiera vad som får dessa att bli tillåtna eller 
förbjudna sett ur religionens synvinkel, men framför allt på vilket sätt 
dessa handlingar kan hjälpa människan att komma närmare Gud. Varje 
handlings positiva och negativa sidor räknas upp. 

Boken präglas av al-Ghazâlîs sûfïska tankegångar. Han tar upp vad han 
kallar de mänskliga passionerna, vars felaktiga användning hindrar 

29 Al-Ghazâlî, Al-Mustazhari ed/ Abd al-Rahmâii al-Badawî (Kairo, 1964), 9, 42. 
30 Laoust, I, 160. 
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människan från att få andligt utbyte av de religiösa handlingarna. Detta 
leder henne i fördärvet. I enlighet med den sûfîska traditionen är hans 
recept för att hålla dessa passioner under kontroll att ständigt åkalla 
Gud och hålla fast vid ritualer som bön, fasta, pilgrimsfärd och 
liknande. Al-Ghazâlî beskriver det slutgiltiga målet i den sûfîska 
processen som själens totala rening från allt annat än Gud och hjärtats 
uppgående i hågkomsten av Gud. En beskrivning finns av de olika 
stadier en sufi skall genomgå innan han uppnår den högsta ställningen 
där han inte "skådar" någonting annat än Gud. Genom ånger vänder sig 
människan bort från avgudar. Tålamod, fruktan, hopp, fattigdom 
förtröstan m.m. är olika hjälpmedel som hjälper sökaren eller 
resenären i hans letande efter sanningen till Gud. Ju längre en människa 
kommer på vägen, desto mindre betyder hennes egen vilja för den 
fortsatta färden. Guds vilja tar mer och mer överhand och leder 
människan på vägen. Människans uppgift är att rena och blankputsa 
själen och att vänta på att ledas av Gud. Färden beskrivs som ett 
uppstigande som blir möjligt efter Guds nåd, vilken inte är beständig, 
utan kan tas tillbaka. När människan väl har uppnått den högsta 
punkten förstår hon meningen med de plikter religionen ålägger henne. 

Ihyå > cUlûm al-Dîn är intressant för mina syften eftersom al-Ghazâlî 
där behandlar både sociala relationer och politiska. En rad sociala 
problem som var aktuella vid den tiden får sin kommentar. Genom 
denna bok får man en klarare bild av hans grundläggande politiska 
tankegångar. En jämförelse mellan denna bok, i viss mån den persiska 
versionen av boken, dvs. Kîmîyâ-yi Sacâdat, och hans furstespegel 
Nasîhat al-Mulvk gör det möjligt att skapa sig en balanserad bild av 
hans politiska tänkande. 

Bokens sûfïska prägel hindrar honom inte från att intressera sig för den 
förgängliga världens problem. Al-Ghazâlî vill på intet sätt påtvinga 
någon den av vissa sûfîer valda livsstilen, dvs. ett liv i avskildhet från 
offentligheten, i askes och ensamhet. Ett helt kapitel ägnar han åt att 
framhäva detta,31 Detta livsmönster passar ytterst få. Det finns många 
fördelar med livet bland människorna, skriver han och ser det som en 
möjlighet för utveckling. Det är i samband med detta som frågan tas 
upp om hur den som vill följa den islamiska läran skall bete sig i olika 

3i Al-Ghazâlî, Ihyâ >cUlûm al- Dîn, n, 475-526. 
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sammanhang, exempelvis vid maten, när man talar med andra 
människor, i resa, vid giftermål, vid umgänge med andra människor 
mjm. 

Denna utläggning leder in al-Ghazâlî på frågan om relationen till 
makthavarna. Han tar avstånd från dem men bryter inte helt och hållet 
förbindelserna, utan granskar makthavarnas olika förehavanden. En 
diskussion handlar om huruvida sultanernas förmögenhet kan 
accepteras ur religionens synvinkel. Här intar han en försiktig hållning 
och nöjer sig med att konstatera att sultanernas rikedomar oftast 
samlats in med otillåtna metoder. Försiktigheten grundar sig på hans 
grundläggande politiska uppfattning som går ut på att så länge 
härskaren har stöd av en stark armé skall denne inte tvingas från 
makten; om så skedde skulle det äventyra den politiska stabiliteten i 
riket och medföra kaos och oroligheter, vilket i sin tur var ett mycket 
sämre alternativ än en ond härskare vid makten. 

Denna försiktighet hindrar honom dock inte från att rikta hård kritik 
mot de styrande. En indelning görs i olika kategorier av människor, de 
vanliga människornas och de skriftlärdas kontakter med makthavarna. 
I umgänget med dem som har makten rekommenderas försiktighet, 
och han avråder från varje form av samröre med dem, såvida detta inte 
är påkallat av tvång eller om allmänhetens intressen skulle stå på spel. 
Likaså riktar han hårt kritik mot de skriftlärda, som enligt honom har 
svikit sina åtaganden. Ändå uttrycker han en förhoppning om att de 
skall kunna komma på rätt väg igen. 

Kîmîyâ-yi Sandat (Lyckans al-kemi): Denna bok är en något 
kortfattat version av den tidigare behandlade Ihyâ> cUlûm al-Dîn . 
Verket tillhör det lilla antal som al-Ghazâlî skrev på sitt modersmål, 
dvs. persiska. Denna bok, i likhet med Ihyâ \ tillkom efter hans 
anslutning till sûfîsmen och under den tid han höll sig borta från det 
offentliga livet. Detta innebär att boken skrevs mellan åren 1094 och 
1105. Samma uppläggning utmärker detta arbete som Ihyå \ enda 
skillnaden är att den förstnämnda är mer koncentrerad. Till en del 
beror detta på att många berättelser saknas som finns i Ihyâ \ Kîmîyâ-
yi Sacâdat är viktig för denna studie eftersom boken återspeglar al-
Ghazâlîs samhällskritiska och politiska ståndpunkter. 
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Ett kännetecken för såväl denna bok som Ihyåy är att ingen av dem är 
be ställning s verk. Al-Ghazâlî tycks inte känna sig tvungen att visa 
hänsyn till någon mäktig härskare som är den direkt tilltänkte 
mottagaren. Boken vänder sig till sufilärjungar, rättslärda och även 
allmänheten och har kommit till framfor allt p.g.a. al-Ghazâlîs vilja att 
sprida sina åsikter och visa den sanna vägen. I likhet med sin 
furstespegel Nasîhat al-Mulûk, även den på persiska, följer han den 
litterära genren och hänvisar sina läsare till en svunnen guldålder. 
Hänsyftningen bakåt till en bättre tid får tillskrivas de 
missförhållanden som rådde då boken skrevs. 

Det finns dock en viktig skillnad i jämförelse med Nasîhat al-Mulûk,. I 
detta verk är det uteslutande den tidiga islamiska historien som får 
representera guldåldern, medan i Nasîhat al-Mulûk både den tidiga 
islamiska historien och den persiska eran med dess legender utgjort 
förebilder. I Kîmîyâ-yi Sacådat och Ihyâ> spelar islamiska gestalter 
ledande roller i berättelser och legender. Perserna och deras 
kungligheter och traditioner får snarast ikläda sig en annan roll. De 
beskrivs som hedniska och högfärdiga och läsarna avråds från att följa 
efter deras seder och bruk. 

Al-Iqtisad fi al-Ftiqad (Medelvägen i tron) är en teologisk bok, 
tillkommen under al-Ghazalîs vistelse i Bagdad. Den exakta tidpunkten 
för författandet är inte fastställd, men i tidsföljd kommer den efter 
böckerna Tahâfut al Falâsifa (Filosofernas motsägelser) och al-
Mustazhan, dvs. efter 1094-95 och innan han lämnade Bagdad.32 

Förutom teologiska frågor som förhållandet mellan tro och förnuft 
eller, som han uttrycker det, förhållandet mellan uppenbarelse och 
förnuft, profetskapets universalitet och frågan om huruvida Guds lagar 
kan ändras genom att Han själv ändrar dessa, kommenteras också 
politiska frågor som kalifatets ställning som en del av den teologiska 
diskussionen. Han är dock inte lika entusiastisk som i boken al-
Mustazhan när han diskuterar den sista punkten. Kanske kan det tyda 
på att han tagit intryck av sina dåliga erfarenheter från det politiska 

32 Laoust, I, 117. Jfr. Maurice Bouyges, Essai de chronologie des oeuvres de al-
Ghazäli (AlgazelX édité et à jour par Michel Allard (Beirut, 1959), 33-34. 
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livet, och för denna diskussion främst därför att det är brukligt inom 
denna tradition. 

Påverkad av den rådande dragkampen om makten skriver han något 
uppgivet att frågan om kalifatet har varit föremål för så många 
fanatiska konflikter att man egentligen inte borde ta upp den.33 Det bör 
tilläggas att han på intet sätt frångår de uppfattningar som han gav 
uttryck för i al-Mustazharî, vilket innebär stöd åt kalifatet i Bagdad. 
Kalifatet som institution är en nödvändighet som hämtar sitt 
berättigande i religionen och dessutom bestyrks av förnuftet. 
Förnuftets roll består i att förklara fördelarna med kalifatet och 
nackdelarna med att inte följa religionens regler.34 

Al-Ghazâlî upprepar sin ståndpunkt om att religionen och statsmakten 
hänger samman. Härskarmakten är en förutsättning för att bevara 
säkerheten i samhället. Som en varnande exempel pekar han på 
tillfällen när någon sultan dött och samhället drabbats av oroligheter. 
Han menar att under dessa kaotiska förhållanden kan ingen ägna sig åt 
religionen.35 Samtidigt med detta upprepar han kravet på att härskaren 
skall väljas bland medlemmarna ur Quraishstammen, dvs. samma stam 
som profeten Muhammad, vilket markerar hans fortsatta stöd till den 
islamiskt påverkade politiska teorin.36 

Al-Mustasfa min cHm al-Usul (Det från rättsvetenskapen utskilda): 
Detta är ett av al-Ghazâlîs sista stora verk och består av två band. Han 
anses ha slutfört arbetet med boken 1109, dvs. två år före sin död.37 

Såsom framgår av namnet handlar al-Mustasfa om rättsvetenskap och 
juridik. I denna bok kan konturerna av hans politiska diskurs skönjas. 
Boken skulle kunna betraktas som ett komplement till Nasîhat al-
Muluk om man vill förstå al-Ghazâlîs syn på härskarmakten. Han 
diskuterar på ett ingående sätt r ätts vete snkapens olika källor och s.k. 
semikällor. Frågan om förhållandet mellan tro och vetande och 
förnuftets ställning inom rättsvetenskapen tas upp, och som skall visas 

33 Al-Ghazâlî, Al-Iqtisadfi al-Ftiqad (Medelvägen i tron) (Beirut, 1988), 147. 
34 Ibid., 147. 
35 Ibid., 148. 
36 Ibid., 149. 
37Laoust, I, 215. 
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längre fram i texten bör hans tolkning av en rad religiösa principer tas i 
beaktande vid bedömningen av hans politiska ställningstaganden. Det 
gäller framför allt den innebörd han lägger i principen om det som 
ligger i människans intresse och gagnar allmänhetens bästa, masliha. 

Det är i och för sig inte första gången frågan om allmänhetens intressen 
diskuteras, en liknande diskussion för han i Ihyå ' cUlvm al-Dîn. Det 
som gör denna bok intressant för mina syften är tidpunkten för bokens 
utgivning, den skrevs efter hans politiska omsvängning, alltså efter 
Nasîhat al-Mulûk. Verket förtjänar också uppmärksamhet för det sätt 
på vilken det kombinerar en diskussion om det som gagnar 
allmänhetens intressen och rättsvetenskapens källor och semikällor. 
Han för återigen en diskussion om härskarmakten i religionens 
terminologi. 

Al-Ghazâlî tillskriver förnuftet viss auktoritet när han förklarar att det 
kan avgöra vad som ligger i religionens och därmed allmänhetens 
intresse. Undvikande av våldsaktioner mot mäktiga sultaner som kan 
leda till kaos och oordning i samhället är ett sådant fall. Visserligen 
anser al-Ghazâlî att förnuftet har en underordnad ställning i 
förhållande till religionen men det är samtidigt förnuftet som kan 
avgöra vad som strider mot religionen eller ligger i linje med den.38 

Makâtîb-i Fårsi-yi Ghazâlî (Al-Ghazâlîs persiska brev): En 
brevsamling, bestående av e tt trettiotal brev, de flesta på persiska, 
tillskrivna al-Ghazâlî, har bevarats från denna period och den är ganska 
unik i sitt slag.39 Brevsamlingen, med namnet Makâtîb-i Fârsi-yi 
Ghazalî eller den arabiska beteckningen Fada 'il al-Anâm min Rasa yil 
Hujjat al-Islam, finns inte upptagen i de flesta bibliografier över al-
Ghazâlîs verk. Det kan bero på att den iranske forskaren cAbbâs 
Eghbâl, som utgav brevsamlingen under 1950-talet, inte var så känd i 
utlandet förrän den brittiske forskaren G.M. Wickens av en ren 

3% Al-Ghazâlî, Al-Mustasfa min cHm al-Usul,(Det från rättsvetenskapen utskilda) 
vol. I (Qum, 1989), 100. 
39 Trots den iranske editorns beteckning på brevsamlingen, Makâtîb-i Fârsi-yi 
Ghazalî (Al-Ghazâlîs persiska brev), innehåller samlingen ett brev på arab iska. Se 
vidare Al-Ghazâlî, Makâtîb-i Fârsi-yi Ghazâlî (Al-Ghazâlîs persiska brev), ed. 
c Abbâs Eghbâl, 2:a uppl. (Teheran, 1983), 58-61. 
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händelse hittade brevsamlingen i Cambridge universitetsbibliotek. Den 
brittiske forskaren gör på ett tidigt stadium klart att brevsamlingen är 
äkta: "The most that can be said is that no obvious anachronisms or 
contradictions are apparent, while the style is Ghazalî to the life, even 
to his characteristic use from the Qur K än and the traditions"40 

Det är inte känt vem som första gången samlade alla breven och 
skapade brevsamlingen, men vederbörande uppger sig vara nära bekant 
med al-Ghazâlî. Detta tolkas som att det kan röra sig om en av hans 
elever eller hans dotterson.41 

cAbbâs Eghbäl hade tillgång till fem handskrivna exemplar av 
samlingen, varav tre stycken förvarades hos privatpersoner i Iran och 
två stycken i turkiska bibliotek, ett i Istanbuls universitetsbibliotek, 
Persian MSS. No 890, från 1871, och det andra i Aya Sofia biblioteket 
i Istanbul, Persian section, No. 4792. Det sista är den äldsta tillgängliga 
versionen, från 1413. c Abbâs Eghbäl har använt denna version som 
underlag för sin granskning av brevsamlingen, eftersom det anses vara 
det bäst bevarade exemplaret. 

B rev samlingen spänner över en rad olika områden. Att döma av 
innehållet tycks de flesta av b reven tillhöra den period då han hade 
dragit sig undan från offentligheten och strax därefter. I ett antal brev 
intar al-Ghazâlî en försvarsposition mot sina illasinnade kritiker och 
försöker på ett kortfattat sätt klargöra sin uppfattning i olika religiösa 
frågor. Kritiken gällde framför allt hans sûfïska tankegångar som 
ansågs vara uttryck för kätteri. I ett par brev som han skrev som svar på 
en inbjudan att återigen börja sin tjänst på Nizâmîyy a-högskolan i 
Bagdad, försvarar han sitt beslut att aldrig mer åta sig sådana ärenden. 
Han fick så småningom en tjänst i en annan närbelägen Nizâmîyya-
högskola, som dock inte varade mer än ett år. I några brev kommer han 
med olika råd och uppmaningar till sina mottagare och dessa råd är 
ofta präglade av hans sûfïska tankegångar. I likhet med de böcker som 
tillkom under denna period kommenterar han en rad samhällsproblem 
som hade blivit mer aktuella för honom efter anslutningen till 

40 G.M. Wickens, "The 'Persian Letters' Attributed to al-Ghazâlî", The Islamic 
Quarterly, vol. m (London, 1955), 110. 
41 Al-Ghazâlî, Makâtîb-i Farsl-yi Ghazalî, (Al-Ghazâlîs persiska brev), 4. 
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sûfîsmen. Hail tar bl.a. upp frågan om huruvida mail får eller inte får ta 
emot pengar eller andra gåvor från sultanen. Men han skriver också på 
ett par ställen om det som berör allmänheten. Om turkarna uttalar han 
sig ytterst nedlåtande och skriver på ett ställe att "den som tjänar en 
turk är som en kvinna" eller "turkaina borde veta att de som tjänar, de 
tjänar egentligen sin egen girighet och sina lustar".42 

Brevsamlingen förmår återspegla hans sätt att framlägga sina 
tankegångar i olika sammanhang. I ett av breven som är adresserat till 
en saljuqisk sultan och som skrevs strax innan han författade 
furstespegeln Nasîhat al-Mulûk% kommer han osökt in på rättvisans 
betydelse för riket. I likhet med sin furstespegel försöker han genom 
historiska exempel visa riktigheten i sina tankegångar. Den andre 
kalifen efter Muhammad, dvs. kalifen cUmar framställs som en rättvis 
härskare.43.1 ett annat brev, riktat till en saljuqisk vesir, kommer han in 
på två områden som har en central ställning i hans tänkande, nämligen 
ljuset och rättvisan och relationen mellan dem. Här kombineras hans 
sûfîska tankegångar med det politiska tänkandet. 44 

Brevsamlingen är uppdelad i fem kapitel: 
Kapitel 1, bestående av fyra brev till sultaner och härskare. 
Kapitel 2. bestående av tolv brev till vesirer. 
Kapitel 3, bestående av fem brev till emirer och höga statstjänstemän. 
Kapitel 4, bestående av sju brev till de rättslärda,c ulama. 
Kapitel 5 består av blandade anteckningar och föredrag, sex stycken till 
antalet, som han hade hållit vid olika tillfällen. 

Förutom al-Ghazâlîs egna källtexter har jag använt mig av två andra 
källtexter vilka ligger till grund för en komparativ studie mellan al-
Ghazâlîs furstespegel och två andra furstespeglar från samma period. 
Dessa två är Qåbvs Nâma och Siyäsat Noma: 

Qâbûs Nâma (Qabusboken) av cUnsur al-Macâlî Kay Kâvûs ibn 
Iskandar ibn Qâbûs ibn Vushmgîr. Författaren var en lokal härskare 
tillhörande Ziar-släkten, ättlingar till den legendariske persiske kungen 

42 Ibid., 49. 
43 Ibid., 14-17. 
44 Ibid., 33-35. 
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Anûshîrvân "den rättvises" broder. Härskarens välde sträckte sig över 
ett område i norra Persien (Gîlân, Tabaristân, Deylamistän och Rey) 
under 1000- och 1100-talen.45 Författaren var gift med den turkiske 
ghaznavidsultânen Mahmflds dotter. Han skrev boken för sin son 
Gîlânshâh i 42 kapitel. Avsikten var att vidarebefordra de egna 
erfarenheterna till sonen som skulle efterträda honom. Det finns delade 
meningar om huruvida sonen hade något territorium att regera över då 
dennes regeringstid sammanföll med saljuqernas maktövertagande. 
Medan en del forskare anser att han saknade reell makt, anser en annan 
grupp att han regerade med decimerad makt i skuggan av saljuqernas 
välde.46 Boken dateras till någon gång under andra hälften av 1000-
talet (1063, 1068 eller 1081) 47 

Qåbvs Nama är översatt till flera olika moderna språk och i samband 
med att detta gjorts har en del forskning om detta verk bedrivits. År 
1811 översatte den tyske orientalisten Heinrisch Friedrich von Diez 
boken till tyska under rubriken Buch des Kabus. Verket fanns bland 
dem Goethe studerade när han gav ut sin orientaliska divan.48 En 
utgåva på franska kom 188649 och 1951 översattes den till engelska50 -
även arabiska, japanska, ryska och turkiska översättningar har gjorts. I 
Iran har boken kommit ut i inte mindre än fjorton upplagor. Den 
senaste upplagan, från 1985, anses vara den mest kompletta och den har 
jag haft tillgång till. Bakom sammanställningen och utgivningen av 
den står den iranske litteraturvetaren Ghulâm ussein Yûsufî, som 

45 Ghulâm Hussein Yûsufïs inledning till Qabûs Nama. cUnsur al-Mac âlî Kay 
kâvûs ibn Iskandar ibn Qâbus ibn Vushmgîr, Qabûs Nama, ed. Ghulâm Hussein 
Yûsufî, 3:e uppl. (Teheran, 1985),13. 
46 ibid., 14-15. 
47 Ibid., 16-17. Se vidare R.N. Frye, "Notes on the Renaissance of the 10th 
Centuries in Eastern Iran", Central Asiatic Journal, vol. 1 (The Hague,1955), 137-
143. 
48 Se vidare Ernst Rose, "Persian Mysticism in Goethe's 'West-Ostlicher Divan'," 
Review of National Literature, vol. H, No. 1, (New York, 1971) 100,102. 
49 a. Querry, Le Cabous Namè, de Cabous Onsor El. Moali, traduit pour l a 
première fois en Français avec des Notes (Paris, 1886). 
50 Levy, Reuben, A Mirror for Princes tThe Qåbvs Nama, by Kaikâ'ûs ibn 
Iskandar, Prince of Gurgân, Translated from Persian (London, 1951). 
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granskat ett flertal persiska och utländska utgåvor. Resultatet av denna 
undersökning publicerade han första gången 1966. 

Kännetecknande för Qåbvs Nåma är dess privata karaktär. Det framgår 
av boken att den är skriven för en person. De frågor boken behandlar 
skiljer sig något från de andra furstespeglarna i denna studie. Bakom de 
olika råd och anvisningar som finns i boken ser man författarens 
faderliga ansvarskänsla. Från olika moraliska utläggningar rörande 
frågor som kännedom om Gud, skapelsen, föräldrarnas rättigheter, 
kunskapens betydelse, lärda ord av den persiske kungen Anûshîrvân 
"den rättvise", går han över till en rad praktiska frågor. Dit hör 
bordskick, alkoholförtäring, att skoja med andra, att spela schack, att 
inbjuda folk och stå som värd, att älska, att ha sexuell umgänge med 
olika kön (!), att bada, att sova, att gå på jakt, att spela hästpolo, att 
delta i krig, att samla rikedom m.m. Senare övergår han till en rad 
andra praktiska frågor. Det gäller anvisningar vid köp av slavar, hus 
och fastigheter, häst och att skaffa sig hustru. Författaren ägnar stort 
utrymme åt olika yrkeskunskaper som sonen skall lära sig. Det gäller 
allt från handel, medicin, astrologi och jordbruk till att tjänstgöra vid 
kungliga hov som sekreterare, vesir, militär befälhavare eller andra 
tjänster vid hovet. Det senare har lett till en del spekulationer om sonen 
verkligen hade något rike att regera över eller ej. Slutkapitlen ägnas åt 
härskarens egenskaper. 

Siyâsat Nåma (Politikens bok) av saljûqvesiren Nizâm al-Mulk skrevs 
mellan åren 1085 och 1090 i två omgångar.51 Detta är ett 
beställningsverk, tillkommet på direkt önskan av den sittande 
saljûqsultânen Malikshäh. Sultanen var, enligt Nizâm al-Mulk, oroad 
över en rad förhållanden i riket. Nizâm al-Mulk var inte ensam om att 
få uppdraget, ett antal andra framstående tänkare hade fått liknande 
uppdrag, men det var slutligen hans bok som godkändes av sultânen. 
Det är intressant att notera att det var sultânen som valde vilken av 
dessa böcker som skulle godkännas. Såsom vi kommer att se längre 
fram innebar detta att Nizâm al-Mulk hade skrivit den bok som på 
bästa sätt hade tagit hänsyn till sultanens intressen. 

51 Hubert Darkes inledning till Siyåsat Nåma, ed. Hubert Darke, 2:a uppl 
(Teheran, 1985), 21. 



33 

Uppdraget som författarna hade fått gick ut på att de skulle undersöka 
vad som hade lett till missförhållandena i sultanens rike; varför stod 
saker och ting inte rätt till inom det saljuqiska väldet och fanns det en 
brist på respekt inom vissa områden i hans hov? Vidare skulle man 
undersöka vad det var som tidigare kungar hade gjort som sultanen 
hade förbisett.52 

Den brittiske forskaren Hubert Darke har i ett värdefullt arbete 
sammanställt den numera mest tillgängliga versionen av Siyåsat Nâma. 
Verket som utgavs i slutet av 1960-talet, har tillkommit genom att 
Darke jämfört ett tjugotal olika handskrifter som funnits utspridda i 
olika bibliotek och hos privatpersoner runtom i världen. Siyåsat Näma 
består av 50 kapitel. Nizäm al-Mulk skrev de första 39 kapitlen under 
1085-86 och tillade 11 kapitel 1090, dvs. när han avsattes från 
vesiratämbetet av sultanen Malikshâh. Den andra delen av boken har en 
mera nedstämd och pessimistisk ton.53 Nizäm al-Mulk skriver om de 
faror som hotar sultänatet. Detta har att göra med det uppdrag som han 
hade fått av sultanen, men troligen också hans avsättande från 
vesirämbetet. Nizäm al-Mulk förutspådde kaotiska förhållanden inom 
sultänatet. Bland de faror han nämner är att sultanen p.g.a. sitt 
deltagande i kort- eller långvariga krigsoperationer inte har tillräckligt 
med tid för att engagera sig i rikets affärer. Militären får alltför fria 
händer och i sultanens frånvaro påverkas politiken av hovdamernas 
(sultanens hustrur och moder) intriger. Ett annat problem tycks ha 
varit av religiös karaktär, utgående från de s.k. ismâcîlîterna, som hade 
fått fotfäste i sultänatet. Den legendariske politiske och religiöse 
dissidenten, ismäc îlîtledaren Hassan al-Sabbah hade 1089 kommit 
tillbaka från Egypten och förskansat sig i Alamutbergen i norra 
Persien/Iran. Han var en hårdnackad politisk och religiös motståndare 
till vesiren och spred "illvillig" propaganda mot såväl sultänatet som 
kalifatet. Nizäm al-Mulk ägnar stor utrymme åt bekämpningen av 
dessa, som han i boken ibland kallar Khärijiyän, "de som har gjort 
uppror".54 

52 Nizäm al-Mulk, Siyåsat Nåm a% 3. 
5^ Hubert Darkes inledning till Siyåsat Nâma, 19-21. 
54se exempelvis kapitel 43 och framåt. 
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Nizâm al-Mulks bok innehåller en mängd råd och uppmaningar, som 
författaren i inledningen till varje kapitel riktar till sultanen. Dessa 
blandas med etiska utsagor från Koranen, profeten och andra 
framstående gestalter. 

I likhet med andra furstespegelförfattare och den gängse litterära 
genren använder sig Nizâm al-Mulk av ett stort antal berättelser. Det 
främsta syftet med dessa tycks vara att bekräfta de egna teorierna och 
tankegångarna. Det rör sig om dels knappt sidolånga, dels tiotalet sidor 
långa berättelser. För de långa berättelserna se vidare kapitel 3, 4, 5, 7, 
10, 13 (två berättelser), 27, 40, 41 (två berättelser), 44 och 46. I 
anslutning till ett antal avsnitt samt i samband med en del berättelser 
kommer han med egna kommentarer, i vilka han redogör för sin 
ställning i dessa frågor. 

Något som är ovanligt med Nizâm al-Mulks kungaspegel är att han i en 
rad avsnitt ger sig in på att beskriva och kommentera en rad samtida 
händelser (kapitel 10, 21, 38 och 41). Han beskriver också de politiska 
och religiösa rörelser som hotar härskarmaktens ställning (kapitel 44-
47).55 

När det gäller det historiska källmaterialtet hänvisar jag till ett antal 
islamiska krönikor som skrivits under loppet av tre århundraden dvs. 
1100- t.o.m. 1300-talen och i viss mån till senare forskning. Av dessa 
är tre persiska: Saljûq Nåma av Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî dateras till 
1180-talet. Författaren var lärare till två saljuqiska sultaner, Tughrul 
Beg och Mascûd och kunde på nära håll följa de händelser som 
utspelades under saljuqernas tid. En stor del av de uppgifter i denna 
krönika som behandlar saljuqeran återfinns i senare krönikor.56 

Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surûr av Muhammad ibn CA1Î ibn 
Sulaymän Ar-Râwandî dateras till ca 1204, alltså under saljuqernas 
sista period. Författaren hade varit hovman och en av favoritenia hos 

55 Nizâm al-Mulk, SiyasatNäma, 257-321. 
56 Se vidare inledningen till Zahîr a l-Dîn Nîshâpûrîs krönika, Saljûq Nåma 
(Saljûqboken) (Teheran, 1953), 7. Jfr. Al-Râwandî, Muhammad ibn CA1Î ibn 
Sulaymân, Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surûr, Gibb Memorial Seiries, New 
Seires, vol.2, (1921), 2:a uppl. (Teheran, 1985), XXIX. 
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den siste saljûqsultânen Tughrul (1175-1194). Därigenom hade hail 
haft tillgång till förstahandsinformation om förhållandena vid hovet.57 

Med tanke på detta är det inte så underligt att författaren i slutet av 
krönikan kommer in på frågor som inte är av strikt historisk karaktär. 
Han skriver exempelvis om shackspel, jakt och i ett avsnitt tar han upp 
hur sultanen skall hantera alkohol. I det avsnittet förklarar han i ren 
furstespegelstil att kungligheternas vindrickande inte omfattas av det 
religiösa förbudet, eftersom bruket ingår i kungligheternas 
sällskapsliv. Det är inte drickandet som är förbjudet utan det är 
berusningen som förbudet gäller.58 

Denna krönika har inte enbart ett historiskt värde. Författaren skrev 
själv dikter och använder rätt ofta persiska skaldestycken och poesi, 
egna och andras, för att uttrycka sina tankegångar. Boken är på så vis 
en värdefull källa för andra forskningsdiscipliner, exempelvis 
lingvistik. Sammanlagt finns det 2799 verser i krönikan, varav 511 är 
hans egna och resten av andra diktare. Till det viktigaste hör 676 verser 
av en av den persiska nationalepoesins förgrundsgestalter, Firdausîs 
ShåhNåma. 

Ett drag av furstespegel utmärker också denna krönika. I inledningen 
diskuteras rättvisans betydelse för riket och texten kommer där osökt 
in på de förislamiska persiska kungainas rättvisa, ett tema som löper 
som en röd tråd i många skrifter under denna period. Författaren 
skriver med poesins hjälp bl. a. att den persiske kungen Feray dun inte 
var någon ängel eller gjord av annan substans än människor. Att han 
regerade framgångsrikt, det var tack vare rättvisan, skriver al-Râwandî. 
Det var tack vare sin rättvisa han hade fått gudomlig assistans, Farr. 
Sultanen kan bli lik Feraydun förklarar al-Râwandî under 
förutsättning att han är rättvis. Han använder i likhet med al-Ghazâlî 
begreppet farr-i ilâhî i detta sammanhang, ett begrepp som har sina 
rötter i den persiska traditionen och som jag återkommer till senare i 
avhandlingen.59 

Al-Râwandî, Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Suriir, XI. 
58 Ibid., 416-428. 
59 " Feray dhun-i farrukh fereshteh nabudh, ze mushku ze canbar sereshteh nabudh. 
Be dâdhu dehash y aft in farrehi, tu dadhu dehash kun Feray dhun tu bi" . Ibid., 69. 
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Tarîkh-i Guzîda av Hamdullâh Mustawfï-Î Qazwînî dateras till 1330 
och den fjärde är eil persisk översättning av en ursprungligen mycket 
omfattande krönika på arabiska al-Kåmil fi al-Tàrîkh (originaltitel al-
Kåmil fi al-Târîkh eller Kåmil al-Tawàrîkh) av Ibn al-Athîr. Denna 
krönika var i och för sig inte samtida med saljuqema men baseras på 
tidigare källor och är mycket detaljrik. Al-Kåmil fi al-Tarîkh 
omfattar, som författaren uttrycker det, händelser från skapelsens 
begynnelse till 1230-talet, alltså tiden för mongolinvasionen. 
Skapelsens begynnelse syftar i de islamiska krönikörernas terminologi 
på skapelseberättelsen och historien kring Adam och Eva och djävulen, 
iblis. Fördrivandet av Adam och Eva från paradiset behandlas i detta 
verk, liksom deras barn, olika profeter som nämns i Koranen, 
Zaratustras förkunnelse i Persien, Jesu födelse och händelserna ända 
fram till Muhammad och islams uppkomst. Krönikan omfattar den 
persiska eran och de persiska kungarna och deras historia fram till den 
sista dynastins, sassanidernas, fall och islams uppkomst. Därefter 
berättar Ibn al-Athîr händelser i den islamiska världen, med Bagdad i 
händelsens centrum, år för år fram till mongolernas frammarsch i det 
islamiska riket. Denna krönika tillhör tidsmässigt de äldsta källor som 
behandlar perioden kring mongolinvasionen och de sista ursprungligen 
centralasiatiska turkiska Sultanaten i den islamiska världen. 

Krönikan Tarîkh-i Guzîda är till omfattningen inte lika stor som Ibn 
al-Athîrs krönika men tar upp ungefär samma saker. Enda skillnaden 
är att den sistnämnde i slutkapitlen kommer in på lokal historia från 
författarens hemtrakter, dvs. staden Qazwîn. En skildring berättar om 
när staden föll i muslimernas händer och stadsbornas konverterade till 
islam, där beskrivs också stadens moskéer, mausoleer, byggnader, 
stammar och berömda familjer, floder, kungligheter som besökt 
staden, stadens regenter, persiska och arabiska poeter m.m. Tarîkh-i 
Guzîda är, enligt den brittiske orientalisten Edward G. Browne, en 
imitation av en annan krönika nämligen Jamic al-Tawarîkh av Rashîd 
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al-Dîri Fadlullâh daterad till 1310. Detta har gjort att Browne tillmäter 
Tarîkh-i Guzîda lägre värde än den krönika den imiterar.60 

Det bör också tilläggas att dessa krönikor och framför allt de persiska 
krönikorna inte skall uppfattas som objektiva historieskildringar. 
Deras språk kan närmast beskrivas som hyllningstal och de beskriver 
de saljuqiska sultanerna i termer av helgon och Guds utvalda 
profeter.61 Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî skriver i inledningen till sin 
krönika Saljvq Nama att bland de islamiska dynastierna fanns det 
ingen som kunde mäta sig med saljuqernas, när det gällde rättvis 
behandling av undersåtarna, liksom deras insatser för islam och rikets 
utveckling.62 

Ar-Râwandî, av en del forskare anklagad, för att ha plagierat stora 
delar av Nishâpûrîs krönika,63 skriver om den saljuqiske sultan som 
han tillägnar sin bok bl.a. följande: "Tidevarvens moder är oförmögen 
att nedkomma med en liknande sultan."64 Han skriver sidolånga 
hyllningsdikter till denne sultan och lovorden känner inga gränser när 
han beskriver denne som Guds skugga på jorden, världens herre, 
mänsklighetens konung, islams svärd m.m.65 Trots bristen på 

Se vidare hans diskussion kring rättvisan och dess bety delse för rikets bevarande 
68-84. 
60 Se vidare Brownes diskussion kring detta i inl edningen till facsimile-utgåvan 
från 1910 The Ta'rîkh-i-Guzida or "Select History", of Hamdullâh Mustawfî-i-
Qazwînî , E.J.W. Gibb Memorial Series, vol.XIV (London, 1910), XH-XV. 
61 Zahîr al-Dîn Nishâpûrî, Saljuq Nâma (Teheran, 1953), 9. 
62 Ibid., 10. 
63 Se bl.a. Esmâ'il Afshârs inledning till Nishâpûrîs, Saljvq Nâma (Teheran, 
1953) där han går till hårt angrepp mot Rawandî och anklagar honom för att ha 
skrivit ihop sin krönika för att få en stor belöning från saljuqsultänen och plagierat 
och blandat ihop dikter och poesi av persiska diktare och skalder lösryckta ur sitt 
sammanhang. Afshar är mycket hård i sin bedömning av ar-Rawandî och är nästan 
ensam om denna uppfattning. Den pakistanske editorn till Gibb Memorial Series 
utgåva av boken, Muhammad Iqbal, påpekar att krönikan till stora delar bygger sina 
uppgifter på Saljvq Nâma , vilket ar-Rawandî också medger i sin krönika. Vidare 
ser Iqbal den stora samlingen av dikter som en ovärderlig källa för litteraturforskare 
som vill jämföra dikter från olika peoeter som förekommer i olika versioner. 
64 Al-Rawandî, Râhat-us-Sudur wa Âyat-us-Surur, 20. 
65 Ibid., 19. 
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objektivitet utgör dessa krönikor huvudkällor för alla forskare som 
bedriver forskning på detta område. 

Jag har även använt en del sekundärlitteratur och då framför allt 
arbeten av framstående Ghazâlî-kânnare, exempelvis undersökningar 
utförda av Henri Laoust, Ann K.S. Lambton. Margaret Smith och 
andra. Det förekommer ytterligare en del sekundärkällor som inte har 
någon direkt anknytning till al-Ghazâlî men å andra sidan behandlar en 
rad frågor som ligger nära denna studie. Det gäller frågor som de 
sociala och religiösa förhållandena i Persien och islams ankomst till 
Centralasien under den aktuella perioden samt de turkmenska och 
turkiska nomadernas situation. På dessa områden finns studier av 
forskare som C. E. Bosworth, A. Bausani. Cladue Cahen, W. Barthold, 
Richard N. Fiye. m.fl. 
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n-Bakgrund 

Politik som eil självständig kunskap, i den bemärkelse som den har 
funnits i Västerlandet, existerade inte i den islamiska kulturen. Detta 
betyder dock inte att denna kunskapsgren helt saknades i den islamiska 
världen. Inom islam har allting sin utgångspunkt i de s.k. sharîca-
lagarna, vilka i sin tur är baserade på Koranen och profeten 
Muhammads tradition, sunna. Tolkningen av dessa huvudkällor lade 
grunden för en ny kunskap hos muslimerna, nämligen fiqh, 
rättsvetenskap. Politiken var en av många beståndsdelar som ingick i 
fiqh. Det var framför allt föreställningen om Gud som det obestridliga 
överhuvudet för det islamiska samfundet som beredde marken för 
denna utveckling. Gud var inte bara samfundets ledare utan även den 
som styrde det. Gud framställdes som grunden för det islamiska 
samfundets existens, orsaken till dess enhet, den som upprätthöll det 
och sist men inte minst den som garanterade dess fortbestånd. Sålunda 
tillhörde allt i samfundet Gud. Armén i det islamiska samfundet var 
exempelvis Guds armé, skattkammaren var Guds skattkammare etc. 
Samhället i dess helhet, lagarna, medborgarnas privatliv, deras sociala 
umgänge liksom allt annat underställdes Guds makt.66 

Det fanns ingen skillnad mellan stat och samhälle eller mellan staten 
och religionen. Någon distinktion mellan det världsliga, sekulära, och 
det andliga fanns inte. Den viktigaste distinktion man kände till var den 
mellan de troende och de otrogna. Människans förhållande till de 
gudomliga lagarna var antingen att förstå dem eller att inte förstå dem. 
Det mänskliga förnuftet förmådde inte att ändra de gudomliga 
lagarna.67 Detta innebar att en oberoende politisk teori inte kunde få 
fotfäste i islam.68 Den "politiske teoretikern", som även var en faqîh, 
rättslärd, frågade aldrig om statens nödvändighet, eller varifrån den 
härstammade. Staten fanns till följd av den gudomliga viljan och i dess 
uppgifter ingick bl.a. att garantera islams bevarande, att islams lagar, 

66 Gustave E.Von Grunebaum, Medieval Islam , 2:auppl. (Chicago, 1966), 142. 
67 Ann K. S. Lambton, "State and government in medieval Islam", i London 
Oriental Series, vol.36 (Oxford, 1981), 1. 
68 Ann K.Siambton, "Islamic Political Thought", i The Legacy of Islam, ed. C.E. 
Bosworth & J. Schact (Oxford, 1974), 404. 
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Sharia , skulle tillämpas samt att bekämpa otrogna och kättare.69 

Bekämpandet av kättarna får en extra tyngd när det står klart att en 
annan konsekvens av politikens och religionens nära samhörighet i 
islam var att varje form av politisk avvikelse även tolkades som 
religiös avvikelse eller tvärtom.70 

Den politiska teorin handlade till största delen om härskarmakten, då 
något abstrakt statsbegrepp i västerländsk mening inte existerade i den 
islamiska världen.71 

Till skillnad från den grekiska traditionen, där man främst var 
intresserad av att söka efter grundvalarna för statens auktoritet, kunde 
en liknande fråga aldrig bli aktuell i den islamiska världen. Här är Gud 
samhällets överhuvud och den ende lagstiftaren. Lagarna är ingenting 
annat än Hans vilja, vilka har uppenbarats genom profeterna. Den 
mänskliga viljan är åtminstone i teorin på intet sätt inblandad i 
lagstiftningen.72 Den politiska teorin berör sålunda inte den 
lagstiftande makten. Lagarna, sharîc a, föregår staten och inte tvärtom. 
Staten finns till för att lagarna skall kunna tillämpas.73 

I likhet med den grekiska traditionen är politik i islam nära anknuten 
till etik. Den enda skillnaden är att grekerna behandlade frågan inom 
filosofin medan muslimerna behandlar frågan inom teologin.74 En 
grundsyn som genomsyrar såväl den grekiska som den islamiska synen 
är att man inte skiljer mellan individ och samhälle. Det som är bra för 
individen är också bra för samhället. Individens dygd är densamma 
som statens och det som är gott för hela samhället är gott för individen. 

69 E.I.T. Rosenthal, "Some Aspects of Islamic Political Thought", Islamic Culture , 
vol. XXn (Hyderabad, 1947), 1. 
70 Lambton, "Islamic Political Thought", 405. 
71 Michael Nordberg, Profetens folk, stat, samhälle och kultur i islam under tusen 
tir (Stockholm, 1988), 150. 
721 den islamiska historien hittar vi otaliga exempel på lagar och förordningar som 
har tolkats eller anpassats till härskarnas fördel. 
73 Lambton, "State and Government in Medieval Islam", XIV. 
74 ibid., XIV. 
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Sålunda, när man strävar efter den högsta godheten för hela samhället 
är det även till individens gagn.75 

Religionen mister sin exklusivitet 

Redan i islams begynnelse framstod banden mellan stat och religion 
som oskiljbara. Profeten Muhammads främsta uppgifter ansågs för det 
första vara att framföra uppenbarelsen och för det andra att bygga upp 
ett nytt samhällssystem på grundval av det nya budskapet. Efter flykten 
från Mecka år 622 lade Muhammad grunden till ett nytt samhälle vars 
samhörighet grundades på en gemensam tro. Denna tradition fick dock 
ett abrupt slut ett par århundraden senare. Under det cabbäsidiska 
kalifatet, närmare bestämt under kalifen al-Muctasim (833-842), 
infördes ett nytt system som kom att få oanade konsekvenser för det 
islamiska samhället. Denna föräadring var dock inte oväntad, den kom 
som en följd av tidigare åtgärder. Det var framför allt p.g.a. att islam 
som religion hade förlorat sin exklusivitet, vilket innebar att den hade 
förlorat egenskapen av självklar bas för lojalitet. Den politiska makten 
baserades på turkiska slavmilitärer istället för på tron och den egna 
befolkningen.76 

Bakgrunden till detta förhållande var bl.a. den att den islamiska 
församlingen, umma, hade splittrats i flera sinsemellan fientliga sekter. 
Den tidigare kalifen Ma5mun hade lämnat det mesta av kalifatets 
ämbeten till perser. Perserna kände sig så starka att de var ovilliga att 
underkasta sig arabiska kalifer. Kalifen Muc tasim ville komma ifrån de 
rivaliteter som fanns mellan perser och araber och mellan olika 
riktningar inom islam. Han litade helt enkelt inte på dessa. Han kunde 
inte lita på sina egna släktingar heller och valde att satsa på en annan 
befolkningsgrupp, dvs. turkiska slavar som hade tagits till kalifatet från 
Centralasien.77 

75 Ibid., XIV. 
76 Hamdullâh Mustawfî-i Qazwmî, Târîkh-i Guzîda (Den utvalda historien), Gibh 
Memorial Series, No. 13 (1910), 2:a uppl.(Teheran, 1982), 318. 
77 c Abbâs Eghbâl & Hassan Pîrnîâ, Tarîkh-i Iran az Âghâz ta Enqirad-i Q ajârîyya, 

(irans historia från början till Qâjâr-dynastins fall), 6:e uppl. (Teheran, 1991), 99. 
Jmf. Åke Holmberg, Vår världs historia, vol. l(Stockholm, 1982), 299. 
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Det gällde för härskarmakten att finna grupper eller individer på vars 
lojalitet den kunde lita. Slavmilitärerna ägdes och var underställda 
härskaren. De var samtidigt främlingar i det nya samhället. Många av 
dem hade som unga ryckts upp från sina uppväxtmiljöer och var helt 
rotlösa i det islamiska samhället. Då inga familje-, släktskaps- eller 
lojalitetsrelationer band dem till någon grupp kunde de antingen 
solidarisera sig med sin herre och ägare, alltså härskaren, eller med 
varandra. I det förra fallet utgjorde slavmilitärerna en grupp på vars 
lojalitet härskaren kunde lita, medan de i det senare fallet var en 
potentiell fara för härskaren. Dessa farhågor besannades under senare 
delen av 1000-talet. Vid flera tillfällen gjorde turkarna uppror och 
visade ingen större respekt för kalifens uppmaningar och väj anden.78 

Saljûqema 

De turkiska slavmilitärernas allt större hot kulminerade i och med de 
händelser vars upphov var befälhavaren över kalifens turkiska 
slav armé, Basâsîrî. Denne gjorde efter en schism med kalifens vesir Ibn 
al-Muslimah uppror och dödade vesiren och tillfångatog 
c a bbasidkalifen.79 Han hade dessutom etablerat kontakter med 
fatimidkalifatet i Kairo,80 Dessa sonderingar var dock mindre 
framgångsrika, eftersom fatimidkalifen al-Mustansir Billäh i Kairo 
avråddes av sin vesir att samarbeta med Basâsîrî då denne ansågs vara 
alltför opålitlig och labil.81 Det hela slutade med att saljûqema överföll 
och dödade Basâsîrî och fritog c abbâsidkalifen ur hans fångenskap.82 

Se vidare Ibn al-Athîrs krönika om turkarnas uppror år 1054 i samband med att 
buyidvesiren hade stoppat en del utbetalningar till dessa. Ibn al-Athîr, Al-Kamil fi 
al-Tarîkh A persisk översättning av c Ali Hashemi Hâ5erî, vol 16, 2:a uppl. (Teheran 
1987), 300-301. 
79 Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî, Saljuq Nam a , 19. Jmf. Al-Râwandî, Rahat-us-Sudur 
wa Âyat-us-Surur% 108. 

Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî, Saljuq Nam a , 19. 
81 Ibn al-Athîr, Al-Kamil fi al-Tarîkh , vol. 16, 348. 
82 Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî, Saljûq Nam a , 20. Jmf. Hamdullâh Mustawfï-i 
Qazwîrii, Taiîkh-i Guzida, 438. 
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År 1055 anlände den saljuqiska hären, bestående huvudsakligen av 
turkmenska och turkiska krigare, för första gången till Bagdad. 
Härföraren Tughrul Beg utnämndes till sultan och fick ta emot 
sedvanlig investitur men under sin tretton månader långa vistelse i 
Bagdad fick han inte audiens hos kalifen. Han lät då sina trupper 
plundra delar av Bagdad.83 Men när han nästa gång, efter att ha slagit 
ner Basâsîrî och fritagit kalifen, anlände till Bagdad togs han under 
högtidliga former emot av kalifen. Tughrul Beg hade nu försäkrat sig 
om än större maktbefogenheter från den dåvarande c abbasidiske 
kalifen al-Qac im (1031-1074).84 

För kalifen var de strängt sunnitiska saljuqerna ett behagligare 
alternativ än de shîc itiska buyiderna. Kalifen som befann sig i en svag 
position utnämnde Tughrul Beg till konung över öst och väst, vilket i 
praktiken innebar att en stor del av kalifens världsliga makt överfördes 
på den turkiske sultanen.85 Den turkiska hären kom till Bagdad under 
förevändningen att försvara kalifatet och den sunnitiska grenen av 
islam. Den sunnitiska grenen påstods vara hotad av ismâcîlîterna, dvs. 
kalifatet i Kairo och de shîc itiska buyiderna som hade ett fast grepp 
över c abbäsidkalifen i Bagdad. 

Saljuqerna var en gren av de turkmenska nomadstammar i Centralasien 
som hade tvingats lämna området efter stridigheter med andra 
stammar. De begav sig till Khurasån i nordöstra Persien och besegrade 
en annan grupp turkar som hade bildat en egen dynasti, ghaznaviderna, 
som hade makten i området. Saljuqerna beträdde den politiska scenen 
1038 och blev då den starkaste maktfaktorn i Främre Asien.86 

Saljuqerna tillhörde de s.k. Oghuz-turkarna och ingick i en 
stamfederation bestående av nio stammar, Tuquz Oghuz. Dessa levde 
som nomader i Centralasien. Den islamiske resenären Ibn Fadlan kom i 
kontakt med Oghuz-turkarna år 921 vid floden Volga. Han ger en 
ganska dyster bild av de förhållanden under vilka dessa levde. Han 

Ibn al-Athîr, Al-Kamil fi al-Târîkh „vol. 16, 317. 
84 Ibid., 337-338. 
85 Ibid., 312-338. Jmf. Michael Nordberg, Asiens historia, från forntid till 1914 
(Stockholm, 1971), 108-109. 
86 Peter B. Golden, "The Karakhanids and Early Islam", i The Cambridge History 
of Early Inner Asia (Cambridge, 1990), 365. 
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skriver bl. a. att dessa levde under extremt eländiga förhållanden och 
"irrade omkring som vildåsnor."87 

Till följd av interna motsättningar med övriga stammar i federationen 
sökte sig saljuqstammen till ett område vid namn Jand och det är troligt 
att det var där de konverterade till islam. Under de kommande 
decennierna erbjöd de sina tjänster i Transoxiania och Khwarazm i 
Centralasien åt den som kunde betala dem med betesmarker för deras 
hjordar. En anledning till att saljuqerna så småningom sökte sig till 
östra Persien var just deras behov av nya betesmarker. Till en början 
hade de troligen inga planer på att blanda sig i Persiens politiska 
maktspel.88 

Saljuqerna lade under sig ett stort område från östra Persien till delar 
av det nuvarande Irak och drev bort buyiderna. De senare tillhörde den 
s.k. Zaydiya-grenen inom shîc a och var av persiskt ursprung. 
Buyidernas välde sträckte sig från södra stranden av Kaspiska havet till 
västra Persien. Från och med 946 hade buyiderna påtvingat kalifatet i 
Bagdad sin militära makt och bildat ett kondottiärvälde inom kalifatet. 
Buyiderna präglade egna mynt och på dessa skrev man kalifens namn 
samt namnet på buyidhärskaren. Denne bar den ursprungligen persiska 
titeln shâhanshâh, konungarnas konung.89 Detta vittnar om deras 
bundenhet till en persisk tradition. 

Även före 1055, året för saljuqernas ankomst, till Bagdad, hade 
kalifatets makt och kontroll över det egna territoriet varit svag. I 
städerna Anbär och Mousul i nuvarande Irak lästes fredagsbönerna i 
saljuqhärföraren Tughrul Begs namn.90 Före saljuqerna existerade en 
rad olika persiska självständiga dynastier i olika delar av Persien. Dessa 
kunde nå en maktposition framför allt p.g.a. attc abbäsidkalifatet hade 

c.E. Bosworth, "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 
1000-1217)", i The Cambridge History of Iran, vol. 5 (Cambridge, 1968), 16-17. 

Ibid., 16-18. 
V.V. Barthold, "Chaliph and Sultan", Islamic Quarterly, vol. VII (London, 

1963), 128. 
90 Ibn al-Athîr, Al-Kåmil fi al-Tarîkh , vol.16, 303. Jmf. Laoust, I, 42-43. 
Ett bevis på politisk makt i den islamiska världen var att i fredagsbönerna lästes 
bönen i makthavarens namn samt att sikka% mynt präglades i härskarens namn. 
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börjat knaka i fogarna, men även beroende på socialt missnöje, 
nationellt motstånd mot arabiseringen och religiös opposition.91 

Märkligt nog avskaffades inte kalifatämbetet. Kalifatet fanns kvar men 
dess befogenheter begränsades till det andliga och religiösa området. 
Det ingick i kalifatets uppgifter att legitimera de nya världsliga 
makthavarna och det var de senare som dikterade vem som skulle få 
kalifens investitur. En minst sagt märklig situation hade därmed 
uppstått i den islamiska historien. Riket hade två maktcentra, ett i 
Bagdad, kalifatet, och ett i östra Persien, sultänatet. Kalifen kunde 
alltså sitta kvar tack vare sultanens nåd! 

Den socio-politiska situationen under al-Ghazâlîs tid 

Den islamiska världen genomgick en ytterst orolig och instabil period 
under al-Ghazâlîs levnadsår (1058-1111). Det var såväl inre som yttre 
faktorer som medverkade till detta. Till följd av den politiska 
maktkampen mellan sultänatet och kalifatet skakades hela det 
islamiska samfundet av en rad sociala och religiösa oroligheter. Det var 
under samma period som korsfararna intog Jerusalem och erövrade en 
rad andra landområden från muslimerna. Kalifatet i Bagdad befann sig 
i en mycket besvärlig situation. Det klämdes mellan saljuqerna, vilka 
hade berövat kalifatet dess politiska och militära makt, och kalifatet i 
Kairo, de s.k. fatimi derna. De senare gjorde anspråk på att kalifatet i 
Kairo var det riktiga kalifatet. De utgjorde inte något större militärt hot 
mot kalifatet i Bagdad, däremot kunde de genom sin väloljade 
propagandaapparat ställa till stora bekymmer för såväl kalifatet som 
sultänatet på sikt. 

Med agitation och propaganda vände sig ismäc Alterna till allmänheten 
och de turkiska och turkmenska stammar från Centralasien som 
bildade stomme i såväl sultänatets som c abbäsidkalifatets arméer.92 

Men rörelsen använde sig också av samma hårdhänta medel som 
kalifatet och sultänatet riktade mot den. Strategin gick ut på att 

91 Holmberg, 322. 
92Laoust, n, 542. 
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eliminera de ledande gestalterna hos de politiska motståndarna.93 Det 
gällde högre ämbetsmän, vesirer, religiös lärda och, i den mån detta var 

möjliga, även sultaner och kalifer. Detta var en ofta förekommande 
metod hos alla inblandade parter. Den berömde saljuqvesiren, Hassan 
ibn c Ali ibn cIså, känd även som Nizâm al-Mulk (rikets organisatör) 
(1018-1092), och några av hans söner som efterträdde honom i de 
saljuqiska hoven, föll offer för ismâcîlîterna. Vesiren i sin tur var känd 
för sin hårdhänta behandling av ismâc Alterna. I sin furstespegel Siyasat 
Nåma gick han till hårt angrepp mot dessa och försökte även med 
militärens hjälp driva bort en av deras ledare som hade förskansat sig i 
norra Persien. 

Kort efter mordet i oktober 1092 på storvesiren Nizâm al-Mulk 
begånget av ismâcîlîter, dog den saljuqiske sultanen Malikshâh under 
mystiska omständigheter. Det råder delade meningar huruvida mordet 
på vesiren Nizâm al-Mulk var ett dåd utförd av ismâcîlîter eller om 
gärningsmannen, som enligt alla källor var ismâcîlît, enbart var en 
bricka i en politisk intrig, som syftade till att undanröja vesiren. Enligt 
krönikören Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî (d. ca 1189) hade gärningsmannen 
uppmuntrats till detta av sultanens hustru Terken Khâtun och en 
spekulant på vesirämbetet vid namn Tâj al-Mulk. Relationerna mellan 
sultânen och vesiren hade försämrats strax före mordet till följd av 
vesirens allt starkare makt och att vesiren utan sultânens samråd hade 
delegerat sina befogenheter till sina söner.94 

Malikshâh hade strax före sin död och efter en dispyt beordrat kalifen 
al-Muqtadi att lämna Bagdad. Sultânen dog i hög feber efter en jakttur 
strax innan kalifen skulle lämna staden. Den försämrade relationen 
mellan sultânen Malikshâh och kalifen al-Muqtadi berodde på att 
sultânens långtgående planer på att sammanföra sultânatet och 
kalifatet, genom att gifta in sin dotter med den unge kalifen, hade gått 
om intet. Sultânens dotter, som klagade på makens, dvs. kalifens, ovilja 
till umgänge och bristande uppmärksamhet, beordrades av sin far att 
knappt tre år efter giftermålet lämna Bagdad.951 detta korta äktenskap 

93 Nordberg, Asiens historia, 105. 
94 Se vidare Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî, Saljûq Nåma, 33. 
95 Ibn al-Athîr, al-Kâmil fi al-Tarîkh . vol. 17,151. 
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föddes en son, som sedermera blev föremål för påtryckning på 
kalifatet. Kravet gick ut på att utse barnet till kalifens tronföljare.96 

Al-Ghazâlî motsatte sig dessa planer eftersom han under inga 
omständigheter, åtminstone då, kunde tänka sig någon korsning mellan 
sultånatet och kalifatet. En sådan konstlad förening skulle innebära att 
sultanen övertog kalifens roll. Händelseutvecklingen visade dock att 
sultänanatet så småningom kunde överta kalifens kanske enda 
kvarvarande funktion av betydelse, nämligen den religiösa 
auktoriteten. Detta var dock ett formellt övertagande, eftersom 
sultanerna saknade tillräcklig kunskap för att kunna utöva sin 
auktoritet. Historiens ironi är att al-Ghazâlî var bland dem som krönte 
sultånatet med den nya auktoriteten då han i början av sin bok Nasîhat 
al-Mulûk skriver att sultanen är Guds skugga på jorden.97 

Samtidigt med saljuqemas maktkamp vaknade det avsomnade kalifatet 
till liv och blandade sig i maktkampen. Under al-Ghazâlîs liv besteg tre 
c abbäsidkalifer tronen i Bagdad. Av dessa var en omyndig när han 
tillträdde ämbetet, Al-Muqtadî (1075-1094), och hans son Al-
Mustazhar övertog makten vid 16 års ålder sedan fadern mystiskt dött, 
bara 38 år gammal. Händelserna under 1092 sammanföll med al-
Ghazâlîs vistelse i Bagdad, där han tjänstgjorde som chefslärare vid 
läroanstalten Nizâmîyya. I kraft av sin befattning och höga religiösa 
auktoritet ingrep al-Ghazâlî i maktkampen efter sultânen. Al-Ghazâlî, 
som fortfarande trodde på kalifatet, gav sitt stöd till kalifen, en åtgärd 
som han senare möjligtvis ångrade eller i varje fall ändrade 
uppfattning om. 

Malikshâh hade fyra söner från olika äktenskap. Den yngste sonens 
moder, den maktlystna Terken Khâtûn, ville helst se sin knappt fem-
årige son Mahmud som sultân. Kalifen ville till en början inte gå med 
på detta p.g.a. dennes låga ålder, men när Terken Khâtûn i ett skickligt 
drag krävde att kalifen skulle utse sitt gemensamma barn med 
sultânens dotter till kalifatets tronföljare gav kalifen med sig. Kalifen 
gick med på att utse Mahmud till sultân under förutsättning att Terken 

96Laoust, I, 77-78. 
97 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 81. 
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Khâtûn drog tillbaka det andra kravet som berörde kalifatämbetet.98 

Terken Khätun avled dock efter en kort tid och sonen insjuknade i 
vattkoppor varefter de militära befälhavarna överlämnade makten till 
den äldre brodern Barkiyäruq." Denne hade valts av sin far till 
tronföljare och var då inte mer än 13 år gammal.100 Barkiyäruq var 
missnöjd med kalifens agerande under maktkampen mellan bröderna 
och den unge kalifen förgiftades och dog kort efter Barkiyäruqs 
maktövertagande. Al-Ghazäli lämnade Bagdad knappt ett år efter den 
nye sultanens makttillträde. Han motiverade sitt beslut att lämna 
Bagdad med att han hade drabbats av en andlig kris, men faktum 
kvarstår: han hade tidigare samarbetat med kalifen och tagit ställning 
mot den nye sultanen. Al-Ghazalîs återkomst till det offentliga livet 
sammanföll med Barkiyäruqs död då dennes tioåriga styre tog slut.101 

Efter Barkiyäruqs död 1105 tog brodern Muhammad över makten. 
Denne gjorde redan under Barkiyäruqs tid anspråk på tronen och ledde 
ett krig mot brodern.102 Sultänatet delades så småningom mellan 
Malikshähs två kvarvarande söner, Muhammad och Sanjar i en västlig 
och en östlig del. Muhammad regerade över den västliga delen och 
Sanjar regerade över Khuräsän-provinsen i öster, al-Ghazâlîs 
hemtrakter. 

Saljuqsultänatets nedgång (upplösning) började under Barkiyäruqs tid. 
Det var under hans styre som systemet med de autonoma prinsarna 
blev verklighet.103 Utvecklingen hängde samman med centralmaktens 
svaga kontroll av det väldiga riket, samt de otaliga krig som pågick 
inom riket. De tidigaste saljuqsultänerna förde befälet över sina 
trupper, medan de senare sultanerna stod i en beroendeställning till sina 
mäktiga befälhavare, emirerna. Dessa hade den verkliga makten över 

98 Zahir al-Dm Nîshâpûrî, Saljvq Nåma, 35. 
99 Ibri al-Athîr, al-Kåmil fi al-Târîkh , vol.17, 210. 
100 Ar-Rawandî, Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surûr 139-142. Jmf. Chahen, 
Cl.,"Barkyârûk", i The Encyclopaedia of Islam., vol 1 (Leiden, 1960), 1051-1053. 
10iLaoust, I, 88. 
102 Ihn al-Athir, al-Kâmil fi al-Tarîkh , vol. 17, 355-360. 
103 Chahen,"Barkyarììk", 1051-1053. 
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de turkiska arméerna. De tog så småningom över allt fler politiska 
ämbeten och kunde gärna tänka sig att köpslå om sultänstolen.104 

I den islamiska krönikan Al-Kåmil fi al-Târîkh, skriven av Ibn al-
Athîr, kan man läsa om ett sådant fall. Ibn al-Athîr skildrar 
händelseutvecklingen kring saljuqprinsen Muhammads uppror år 
1098-99 mot brodern och den sittande sultanen Barkiyäruq. Kriget 
mellan de två bröderna böljde farm och tillbaka och det slutade med att 
Barkiyäruq år 1104 tvingades skriva under ett fredsfördrag med den 
upproriske prinsen. Att utgången blev sådan berodde på de militära 
befälhavarnas svek mot den sittande sultanen. Om det står följande att 
läsa i Al-Kamil fi al-Târîkh:"Anledningen till detta (fredsuppgörelsen) 
var att kriget mellan dem (bröderna Barkiyäruq och Muhammad) hade 
pågått så länge, korruptionen hade spritt sig, förmögenheter plundrats, 
blod spillts, landet lagts i ruin och byar hade bränts ner. Sultanatet hade 
blivit ett offer för girighet. De mäktiga sultanerna hade blivit 
besegrade. Umara och befälhavarna ville (däremot) att detta tillstånd 
skulle fortsätta, eftersom de då skulle kunna behålla sina befogenheter 
och inflytande och därmed tillfredsställa sin godtycklighet ".105 

Det var inte enbart den politiska maktkampen som dominerade 
samhällsbilden under al-Ghazâlîs liv. Ett annat kännetecken var de ofta 
förekommande religiösa orolighetenia som ibland tog sig uttryck i 
regelrätta upplopp. Mellan åren 1058 och 1091, året då al-Ghazâlî kom 
till Bagdad som den nye ledaren för Nizâmîyya, ägde ett flertal 
upplopp med religiösa förtecken rum i Bagdad. De politiska 
makthavarna var ofta inblandade i orolighetenia och underblåste dessa. 
Man iscensatte skärmytslingar och ingrep sedan för att skilja de 
stridande åt. Under buyidernas tid rörde det sig ofta om 
sammandrabbningar mellan shîc iter och sunniter i kalifatets centrum, 
dvs. Bagdad. Senare spreds orolighetenia även till anhängarna till de 
olika grenarna inom sunnilägret. Kalifatet bekände sig till den 

104 Ann K.S. Lambton, "The Theory of kingship in the Nasîhat al-Mulûk of 
Ghazâlî", The Islamic Quarterly (London, 1954), 53. 
105 ibn al-Athîr, al-Kämil fi al-Tarîkh , vol. 17, 343. Egen översättning från 
persiska. 
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Hanafitiska rättsskolan medan sultânatet anslöt sig till den ShâfT itiska 
rättsskolan.106 

Inrättandet av läroanstalter som Nizâmîyya var framför allt ett försök 
att främja studier i den Shâfic itiska rättsskolan, men också att utbilda 
agitatorer vars främsta uppgift var att bemöta lärda från andra 
rättsskolor med slipade argument. En ny disciplin vid namn Jadal 
grundades för att tillgodose detta behov. Nizâmîyya drevs helt och 
hållet av sultânatet och det var framför allt den mäktige vesiren Nizâm 
al-Mulk som styrde utbildningen. Det var han som utsåg nya lärare och 
föreståndare för skolan utan att tillfråga kalifen. De andra rättsskolorna 
bildade var sin skola för att bemöta hotet från Nizâmîyya.107 Bagdads 
Nizâmîyya invigdes 1068. Samma år inrättades en annan läroanstalt i 
Bagdad vars syfte var att främja den Hanafitiska rättsskolan.108 

Saljû qsultânatets främsta svagheter 

Roten till saljuqernas kommande problem låg i deras traditionella 
styrelsesätt. Styrelseskicket i sultânatet var en blandning av islamiska, 
persiska och gamla turkiska sedvänjor och synsätt. Till en början ville 
saljuqerna styra riket som enväldiga persiska kungar, men snart kom 
detta i konflikt med den turkiska traditionen. Det decentraliserade 
styrelsesättet, som ingick i den turkiska traditionen, innebar att makten 
skulle tillfalla alla i den härskande familjen. Enligt detta system skulle 
alla familjemedlemmar av betydelse få ett inflytande i rikets affärer.109 

Oftast blev det så att dessa tilldelades områden att styra över. De 
erövrade områdena styckades mellan sultânens söner, bröder eller 
farbröder. Rikets styrelse fick därmed karaktär av en tämligen löst 
sammansatt federation.110 De lokala härskarna förstod aldrig sin 
underordnade position i sultânatet som kom att ta form efter 

106 Angående sammandrabbningar mellan Hanafiter och Shafic iter se exempelvis 
Ibid., 102. Eller ibid., 84,121, 146,152-153. 
107 Laoust, I, 62-63. 
108 Ibn al-Athîr, al-Kåmil fi al-Târikh , vol. 17, 29. 
109 Nordberg, Asiens historia, 114. 
HO Carla Clozner, The Seljuk Vesirate; A Study of Civil Administration, 1055-
1194, persisk övers. Ya'qûb Adzand, Dîvansâlarî dar cAhd-i Saljûqî (Teheran, 
1984), 19. 



51 

saljûqernas herravälde.111 Detta i kombination med det s.k. militära 
iqtac -systemet, där höga slavmilitärer eller ledande familjemedlemmar 
i saljuqfamiljen fick förläningar till att försörja sig och betala skatt till 
centralmakten, bidrog till att det bildades halvt om halvt självständiga 
furstendömen med vaga förbindelser med centralmakten. I Mindre 
Asien, den sydostliga provinsen i Persien och i nuvarande Syrien fanns 
saljuqhärskare som verkade någorlunda självständigt och som lät det 
lokala inslaget i maktutövandet dominera över det centrala. Dessa 
kunde, närhelst centralmakten visade minsta tecken på svaghet, inställa 
sina åtaganden mot sultanen eller göra anspråk på hela makten. 

Valet av efterföljare var ett annat problem som aktualiserades i 
samband med en härskares frånfälle. Sultanens död utlöste, såsom ofta 
i den islamiska världen, en blodig maktkamp mellan arvtagarna. Detta 
var en direkt följd av den islamiska arvsrätten på det politiska planet. 
Då islam inte erkänner den s.k. Primogenituren, förstfödslorätten, var 
alla härskarens söner i princip möjliga tronpretendenter. Det hände att 
härskaren utsåg en av sönerna till sin efterträdare, men oftast avgjordes 
successionen av militär styrka eller stöd från inflytelserika grupper.112 

Utseendet av en tronföljare bland sultanens barn var ett klart avsteg 
från de turkiska traditionerna. Situationen tillspetsades ytterligare när 
den utvalde tronföljaren var minderårig och den verkliga makten låg i 
händerna på tillsyningsmänen eller förmyndarna, de så kallade 
atabegerna.113 

Saljuqema ärvde iqtäc -systemet av sina föregångare. Systemet passade 
väl in i den turkiska traditionen. Storvesiren Nizäm al-Mulk var bland 
initiativtagarna till införandet av iqtå c -systemet hos saljuqema, detta 
trots att han var en av de främsta motståndarna till decentraliseringen. 
Hans avsikter tycks dock ha varit att lätta bördan på statskassan genom 
att få trupperna försörjda genom iqtäcerna. En annan avsikt kan ha 
varit att få till stånd någon form av sysselsättning som kunde binda de 
oftast oregerbara turkiska och turkmenska trupperna till vissa 

Hl C.E. Bosworth, "The Poli tical and D ynastic History of the Iranian World 
(A.D. 1000-1217)", i The Cambridge History of Iran, vo l. 5 (Cambridge, 1968), 
22. 
112 Nordberg, Asiens historia, 100-101. 
113 Carla Clozner, The Seljuk Vesirate, 20. 
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geografiskt avlägsna områden. Systemet kom däremot att så 
småningom få en motsatt effekt. Arméenia utvecklades till potentiella 
hot mot centralmakten och medförde samtidigt stora negativa 
efterföljder för samhället. 

Ett av de persiska byråkraternas problem var att få de turkiska och 
turkmenska nomadtrupperna under kontroll. Nizåm al-Mulk var 
medveten om att han inte kunde vidta några drastiska åtgärder mot 
dessa. Detta trots att de inte visade några tecken på att anpassa sin 
livsstil till stadsförhållandena. Han kände till truppernas förhållande 
till sultänatet och den tjänst dessa erbjöd sultanen, men önskemålet var 
naturligtvis att få dem att följa samma regler som gällde andra trupper. 
Nizam al-Mulks lösning på detta var att assimilera militärerna i det nya 
samhället i mindre grupper. Man skulle bland dem utse grupper på 
tusen unga män, blanda dem med hovets slavar och ge dem samma 
träning och utbildning som hovslavarna. Detta med syftet att de skulle 
umgås med befolkningen, vänja sig vid dem, göra tjänster åt dem 
såsom slavarna gjorde, och därmed få bort främlingskapet från det nya 
samhället och sultånatet som alltmer distanserat sig från 
nomadsamhällets ideal.114 

Det var dock ingen lätt uppgift att förvandla stäppens söner till hovets 
slavar. Det var ännu svårare att åstadkomma någon form av försoning 
mellan nomaderna som inte ville ge avkall på sina traditioner och de 
intressen som fanns hos de bofasta, vilka till största delen bestod av 
bönder, landägare och jordbrukare. I takt med de turkiska sultanernas 
förvandling från turkiska nomadhärskare, khan, till despotiska furstar i 
stil med persiska kungar, löstes dispyten mellan de bofasta och 
nomadtrupperna i de bofastas favör. Nomadtrupperna var tvungna att 
antingen anpassa sig till det nya samhället eller se sina rättigheter 
kringskurna i det land som de hade varit med om att erövra. Detta visar 
vilken svår situation som rådde. Minsta tecken på centralmaktens 
svaghet kunde riskera hela statens existens.115 

H4 Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nåma , 139. 
H5 W. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, E.J.W. Gibb Memorial 
Series, New Series, No. V (London, 1928), 309. 
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Saljûqernas välde sträckte sig under storhetstiden från Medelhavet i 
väster till Sir-darya i öster och till Sinkiang och Indiens nordgräns i 
sydöst. 
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Godtycklighet och bristande kontroll 

Saljûqsultânatet gick så småningom samma öde till mötes som 
c abbâsidkalifatet. Det blev i allt större grad beroende av sina militära 
befälhavare. Vid många tillfällen var det de högsta militära 
befattningshavarna, de s.k. emirerna, som kunde avgöra vilken rival 
som skulle bestiga tronen. Under al-Ghazâlîs relativ korta liv 
innehades tronen av inte mindre än sex saljuqsultaner, vilka i allmänhet 
var obildade och tvungna att anställa de mäktiga persiska familjerna 
som hade långvarig erfarenhet inom förvaltningen. 

Ett stort problem under denna period var avsaknaden av ett effektivt 
kontrollsystem, som kunde övervaka såväl staten som dess 
funktionärer runt om i det saljuqiska riket. Den enda kontrollen var av 
moralisk natur, vilket i praktiken visade sig vara ineffektivt.116 

Samhällsbilden dominerades inte av e n mäktig härskare, utan den 
egentliga makten låg hos emirer, atabeger, vesirer, ståthållare, 
skatteindriv are och andra instanser eller befattningshavare inom 
förvaltningen, vilka på ett godtyckligt sätt kunde våldföra sig på 
allmänheten. Den bilden ger en genomgång av al-Ghazâlîs 
brevväxlingar med sultaner, vesirer, emirer och religiöst lärda, eller de 
böcker han skrev under den aktuella perioden, alltså efter 1092. 

I ett av de brev han skrev till sultanen Sanjar, daterat till 1109, klagar 
al-Ghazâlî över de svåra förhållanden som befolkningen i hans 
hemstad Tus levde under. Han vädjar till sultanen: "Visa barmhärtighet 
mot befolkningen i Tus som har fått lida mycket Skörden har slagit 
fel för dem p.g.a. torka och kyla. Hundraåriga träd har torkat från 
rötterna. Bönderna har ingenting kvar utom en handfull hungriga 
kvinnor och barn /.../ Om sultanen skulle kräva något mer från dem 
kommer de att fly undan till bergen och dö där".117 

116 Ann K.S. Lambton, "The Administration of Sanjar's Empire as Illustrated in 
the c A t ab at al-Kataba", Bulletin of the School of Oriental and African Studies , vol. 
XX (London, 1957), 369. 
117 Al-Ghazâlî, Fa dà 'il al-Anam min Rasa >il ud Jjatul islam. Makatib-i Farsi-yi 
Ghazalt, (al-Ghazâlîs brevsamlingar), 12. 
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Brevet ger en antydan om under vilka svåra förhållanden befolkningen 
levde och det faktum att al-Ghazâlî i just detta brev tar upp problemet 
visar den ytterst akuta situationen. Det kan röra sig om ett försök från 
hans sida att göra sultanen uppmärksam på de lokala myndighetenias 
hänsynslösa framfart när det gäller skatteindrivning och liknande. 

Centralmakten försökte gå balansgång mellan de olika 
maktinstanserna. Den auktoritet som centralmakten utövade var 
sålunda "personlig" snarare än institutionell. Detta framgår bäst av de 
olikheter som existerade i fråga om maktbefogenheter hos 
befattningshavare av samma rang i olika delar av riket och under olika 
perioder.118 

Ett liknande problem gällde sultanens egen ställning. I teorin var han i 
likhet med alla andra muslimer skyldig att efterleva sharic arättens 
lagar och förordningar, men i verkligheten var det ingen som vågade 
eller kunde kräva detta. En följd av detta var att maktmedel var det 
enda som gällde då man ville få sultanen att följa lagen. Samma var 
fallet då någon grupp ville protestera mot sultanens godtyckliga 
agerande. Detta bäddade för de ofta återkommande inre stridigheterna 
i saljuqernas rike. 

A andra sidan hade man, påverkad av den persiska traditionen, upphöjt 
sultanen till Guds skugga på jorden och utvald av Gud, vilket innebar 
att han enbart var ansvarig inför Gud. Detta förhållande bäddade för 
den godtycklighet som har varit karakteristisk och ett störande moment 
i det islamiska riket. Man skulle kanske påstå att detta förhållande 
ligger latent i den islamiska läran själv, alltså i synen på den högste 
makthavaren som mottagare av makt från den gudomliga källan. 

Denna föreställning om maktens ursprung innebar att sultanen inte 
kände några skyldigheter getemot de krafter som hans makt egentligen 
vilade på, trupperna och undersåtarna som underhöll makthavarna. 
Konsekvensen av detta var att det inte existerade något ömsesidigt 
förhållande mellan makthavaren och framför allt undersåtarna. Det 
enda förhållandet som fanns var ett ensidigt sådant och som Ann 
Lambton uttrycker det: "tåe relation of the people with government 

118 Lambton, "The Administration of Sanjar's Empire", 370. 
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were mainly in the field of taxation".119 Mot bakgrund av detta 
förhållande förefaller furstespeglarnas krav på sultanens rättfärdighet 
när det gällde behandling av undersåtarna på intet sätt vara orimliga. 
De uppdiktade persiska eller islamiska berättelserna i furstespeglarna 
tjänade som historiska exempel på välskötta riken som skulle stimulera 
härskarna att skapa ett rättvisare samhälle. 

Militärens allt starkare ställning och den etniska 
klyftan i samhället 

Ett annat problem som drabbade sultänatet under denna period, och 
som fördjupades under 1090-talet, var militärernas allt större och 
växande inflytande över de civila ämbetena. Avsaknaden av en stark 
centralmakt med en stark administrativ enhet ledde till att militären, 
utan erfarenhet av förvaltningsarbete, i grund och botten byggde sin 
auktoritet på tvång och maktutövning. Därigenom kom 
samhällsproblemen i regel att bemötas med felaktiga metoder. 

I takt med vesirämbetets försvagning fick samhällsbilden under denna 
epok allt mer drag av ett samhälle dominerat av krigare och emirer 
som utgjorde en privilegierad klass. Klyftan mellan dem och folket i 
allmänhet, al-c amma, var uppenbar, en klyfta som nu hade fått etnisk 
prägel. Den etniska klyftan gick mellan turkar och icke-turkar. Med 
andra ord en klyfta mellan perser, som hade påtvingats nya herrar, och 
å andra sida f.d. turkiska och turkmenska nomader från Centralasien, 
som nu blivit de nya herrarna. Detta var ett problem som skapade 
ömsesidig misstro och främlingskap mellan samhällsgrupperna, och 
gick stick i stäv med den grundläggande uppfattningen att sultanens 
undersåtar, oavsett etnisk tillhörighet, utgjorde en och samma "hjord" 
som stod under ledning av en "herde". I klartext innebar det sista att 
alla skulle åtnjuta samma rättigheter. I verkligheten var dock 
samhällsorganisationen uppbyggd som ett starkt hierarkiskt system där 
korruption, otrygghet och en återkommande tendens till godtycklig 
behandling av undersåtarna hörde till vardagen. I vissa regioner 

119 Ibid., 384. 
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utgjorde oregerliga turkiska eller turkmenska klaner ett stort hot mot 
makthavarna.120 

Saljuqernas recept för att lösa problemet med olika maktcentra i riket 
var delad överhöghet. Emirerna och de lokala makthavarna fick fria 
händer i sina regioner men skulle lyda centralmakten. 

Ett annat problem var saljûqsultânernas totala beroende av 
vesirämbetet. Efter 1092 bollades makten mellan unga prinsar som 
saknade erfarenhet av administrationen, och det var vesirerna som hade 
det högsta ansvaret för förvaltningsapparaten. I samband med 
centralmaktens försvagning och militärernas inblandning i de civila 
ämbetena berövades vesirerna en del av sina maktbefogeheter. Detta 
resulterade så småningom i långdragna maktkamper, personliga 
ingripanden och beskyddarverksamhet som bäddade för 
gruppbildningar, misstänksamhet och intriger inom 
administrationen.121 Politiken kan sägas ha bestått av palatsintriger 
vars främsta syfte var att främja det egna kortsiktiga intresset. 
Sultanernas val av vesirer under denna period avslöjar personliga 
vendettor som lade hinder i vägen för ämbetets utövning. Den 
osäkerhet som var förknippad med högre ämbeten bidrog till utbredd 
korruption och opportunism, något som fick saljuqsultänatet att vittra 
sönder inifrån. Ämbetsmännens ambitioner gick ut på att nå högsta 
möjliga befattning och i denna strävan skydde de inga medel.122 

Osäkerheten bestod framför allt i sultanens godtyckliga agerande. När 
som helst kunde han beslagta förmögenhet eller kräva höga 
straffavgifter från de högre ämbetsmän, som på ett eller annat sätt hade 
samlat en förmögenhet.123 

Vesirämbetet var, trots sin höga ställning och vida maktbefogenheter, 
ett ytterst riskfyllt ämbete. Vesiren stod som en sköld mellan sultanen 

120 Ibid., 388. 
121 Cloziier, 118. 
122 Ibid., 118. 
123 Ibn al-Athîr skriver bl.a. om en av Nizâm al-Mulks söner som avrättades av 
sultanen Sanjar vars förmögenhet beslagtogs. Han uppskattar värdet till en miljon 
gulddinarer, samt oberäkneliga mängder juveler och landegendom. Ibn al-Athîr, ai» 
Kåmil fi al-TMkh , vol.18, 269-270. 
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och dem som gjorde anspråk på makten. Det var vesiren som i första 
hand blev föremål för misstankar. Militären såg vesiren som ett hinder 
för sin maktlystnad.124 Även sultanen riktade sina främsta misstankar 
mot vesiren. Det fanns visst fog för detta misstroende, vesirema var 
inte så sällan inblandad i intriger för att rädda sitt ämbete. Storvesiren 
Nizäm al-Mulk avsattes en gång från sin tjänst men lyckades få tillbaka 
ämbetet genom olika intriger.125 Detta var ett problem som al-Ghazâlî 
uppmärksammade i sin furstespegel. Medveten om vesirernas 
betydelse för riket krävde han att sultanen skulle låta vesirema vara i 
fred.126 

Ytterligare ett problem var att kalifatets försvagning skapade ett 
tomrum när det gällde den högsta religiösa auktoriteten. De obildade 
och måttligt religiöst intresserade sultanerna kunde knappast träda in i 
denna roll. De som skulle fylla tomrummet var de religiöst lärda, vilka 
till al-Ghazâlîs stora besvikelse aldrig tog sitt ansvar. Dessa var 
antingen alltför upptagna med sina religiösa sysselsättningar eller så 
ägnade de sig åt världsliga göromål. De religiöst lärda, c Ulama, och 
domarna, Qudat, hade till följd av sina nära kontakter med 
makthavarna, samt det faktum att de hade mist sin ekonomiska 
självständighet, enligt al-Ghazâlî förvandlats till marionetter som 
enbart sökte sko sig på sina ämbeten. Al-Ghazâlî skriver om de 
rättslärdas "svek". De nya härskarna med sina bristande kunskaper i 
sharf a-rätten var tvungna att anförtro olika frågor åt de religiöst lärda. 
Detta ledde till att de lärda "sålde" sig till de nya makthavarna. 
"Samma cUlamâ", skriver han, "som makthavarna skulle springa efter 
har nu förvandlats till tiggare av olika statliga ämbeten. Dessa våren 
gång stolta och brydde sig inte om den världsliga makten, men nu är de 
som sultanens tjänare".127 

124 Clozner., 97. 

125 Nizäm al-Mulk skriver att han vid ett tillfälle betalade trettiotusen gulddinarer i 
mutor och gåvor för att hindra ryktesspridning, som gjorde gällande att han 
tillhörde shîc a, vilket kunde skada hans ställning. Nizäm al-Mulk, Siyasat Nåma, 
130-131. 
126 Al-Ghazâlî Abu H amid Muhammad, Nasîhat al-Mu lu k , ed. Jalâl al-Din 
Humâ3î, 4. uppl. (Teheran, 1988), 175-185. 
127 Al-Ghazâlî , Ihya^Ulûm al-Dîn, I, 158. 
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Al-Ghazâlî varnar de rättslärda att ha någon som helst kontakt med 
sultanerna. Han citerar bl. a. en hadîth tillskriven profeten som lyder 
enligt följande: "De skriftlärda är profeternas förtroendemän hos 
människorna så länge dessa inte umgås med sultanerna. Så fort dessa 
börjar umgås med sultanerna har de svikit profeterna. Håll er således 
borta från sådana skriftlärda."12* Förklaringen till detta finns i ett annat 
yttrande av profeten som al-Ghazâlî återger i samma bok. "Den som 
går till sultanerna drabbas av problem."129 Denna yttranden av 
profeten stämmer för övrigt väl överens med al-Ghazâlîs egna 
erfarenheter från tiden då han hade nära kontakter med såväl 
saljuqernas som i kalifatets hov. 

128 Ibid., 158. 
129 "jV4an ata abwabas salatini iftatana" Ibid., 158. 
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m-Politiska teorier i den islamiska världen 

Vid ett första betraktande skulle mail kunna tro att muslimska politiska 
tänkare kommenterat en tidlös idealbild av det islamiska samhället. 
När deras idéer granskats med en bakgrund av tidens politiska, sociala, 
religiösa och kulturella händelser, har det emellertid visat sig att deras 
teorier i hög grad varit tidsbubdna. 

Vid profeten Muhammads död fanns det ingen utformad teori om vare 
sig staten eller ledarens ställning. I Koranen kan man läsa att 
Muhammad är den siste profeten, vilket tolkades som att det efter 
Muhammads död inte kunde finnas någon som skulle föreställa den 
omedelbara länken mellan Gud och människorna.130 Det stod klart för 
de nya muslimska ledania att Muhammad i egenskap av profet inte 
kunde ersättas, utan det var i rollen som statsman han behövde en 
efterträdare. Man hade sett att Muhammad under den sista perioden av 
sitt liv, alltså då han ledde det nybildade islamiska samhället, ägnade 
sig åt en rad ämbeten och verksamheter. Han var befälhavare och förde 
krig, han hade organiserat ett socialt omsorgsprogram som 
finansierades med hjälp av skatteintäkter och allmosor, han var 
skiljedomare i tvister och utdömde straff när någon bröt mot islams 
lagar och sist men inte minst var han andlig ledare. De nya ledarna 
förväntades, hur de nu än skulle väljas, befatta sig med dessa frågor. 

Till en början kallades Muhammads efterträdare "de troendes ledare", 
senare blev titeln "Guds profets ställföreträdare". Redan under den 
andre kalifen cUmar ändrades beteckningen till Amîr al-Muc minin, de 
troendes ledare. Om detta skriver al-Ghazâlî att titeln valdes eftersom 
den andre kalifen skulle tituleras som Khalifat ul-Khalifat al-Rasul 
Allah, Guds profets ställföreträdares ställföreträdare, och det skulle 
enligt den andre kalifen bli allt för långt. Därför föredrog han att kalla 
sig de troendes ledare.131 Redan de tidiga umayadkaliferna utnämnde 
sig med hänvisning till en tveksam tradition tillskriven den förste 

130 "Muhammad är ej fader till någon av edra män, utom Guds apostel och 
profeternas insegel; Ja Gud är allvetan de."Koranen , svensk översättning, K.V. 
Zetterstéen (Stockholm, 1979), 33:40. 
131 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk , 118. Jmf. P.M. Holt, m.fl., "Khalîfa", i The 
Encyclopaedia of Islam, vol. IV (Leiden, 1978), 947. 
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kalifen efter Muhammad, kalifeii Abu Bakr, till Guds ställföreträdare, 
khalifat Allah. Deras efterträdare, c abb âsi derna, tog också fasta på 
detta och betecknade sig som "Guds ställföreträdare".132 Kalifen al-
Mansur förklarade sig vara Guds makt på jorden, sultan Allah fi ardi-
hi. Begreppet sultan används här i dess ursprungliga betydelse, 
nämligen makt. Titeln al-Mansur betydde: "Den som har fått segern av 
Gud". En annan c abbâsidisk kalif titulerade sig som al-Mahdî, vilket 
innebar: "Den som leds av Gud till den rätta vägen".133 Redan under 
c abbäsidernas tid utropades en del kalifer till Guds skugga på jorden. 

När de centralasiatiska turkiska sultanerna så småningom tog över 
makten utropade de sig, återigen med hänvisning till ett uttalande från 
Muhammad, till "Guds skugga på jorden". Denna idé som i efterhand 
fick fotfäste i det politiska tänkandet, nämligen att kalifen eller 
sultanen skulle vara Guds skugga, eller Guds ställföreträdare på jorden, 
strider i grunden mot den tidiga islamiska läran. Formuleringen var 
snarare ett försök från dessa makthavares sida att efterlikna persiska 
eller bysantinska ledare. De tidigaste efterträdarna efter Muhammad 
försökte genom sammanjämkanden, övertygande resonemang eller 
dylikt, att nå fram till någorlunda enhälliga beslut, medan kaliferna och 
sultanerna hade absolut makt. Enligt den ryske islamforskaren 
Barthold tycks de turkiska sultanerna ha tagit seden dit de kom. I 
Persien tog de över förislamiska persiska titlar som shähanshäh, 
konungarnas konung, och i mindre Asien titulerade de sig som romersk 
kejsare långt innan de hade erövrat Konstantinopel.134 

Den förändrade bilden av statsöverhuvudet kan delvis förklaras med 
samhällets omgestaltning. De nya härskarnas levnadssätt skilde sig 
avsevärt från Muhammads eller de fyra första kaliferns enkla och 
anspråkslösa leverne. De första fyra kaliferna försökte efterlikna 
Muhammad i många avseende men likheten begränsade sig, som den 
islamiske krönikören Ibn Taqtaqî (d. 1315) uttrycker det, till det 
religiösa livet, inte det världsliga. Han skriver i sin krönika att de första 

132 P M. Holt, m.fl., "Khalîfa", i The Encyclopaedia of Islam, vol. IV (Leiden, 
1978), 938. 
133 Ibid., 939. 
134 y y Bartold, "Çhaliph and Sultan", The Islamic Quarterly, vol. II (London, 
1963), 130. 
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fyra kalifenia klädde sig i enkla kläder, hade skor av fiber från 
dadelträd och beblandade sig med allmänheten. Senare makthavare, 
först umayaderna och därefter c abbäsiderna, distanserade sig däremot 
från allmänheten.135 De nya härskarna bodde i stora byggnader, som 
skulle konkurrera med de persiska kungarnas eller de bysantinska 
kejsarnas palats, och de var väl skyddade från allmänheten. 
Muhammad och hans omedelbara efterträdare, däremot hade haft nära 
kontakt med befolkningen, "folket i allmänhet", al-c amma, och utövat 
en nära nog personlig styrelse. De senares enkla och patriarkaliska 
maktutövning, som gick ut på att personligen gå runt i staden Medinas 
basarer och kvarter och med piskan i handen bestraffa brottslingar, 
hade förbytts mot den nya tidens ordning då kalifen oftast inte kände 
till förhållandena utanför palatsets murar.136 

Den växande absolutismen sammanföll med att gapet mellan de 
härskande och undersåtarna ökade allt mer. Befolkningens funktion 
begränsades till att vara skattebetalare, vilket innebar att makthavarna 
saknade all verklig kontakt med befolkningen.137 Den allmänna bilden 
var att undersåtarna var skyldiga ledaren absolut och ovillkorlig 
lydnad, och då härskaren var utvald av Gud var han inte ansvarig inför 
någon mänsklig varelse.138 

Detta var en ny företeelse i den islamiska världen. Innan härskaren 
upphöjdes till denna nivå, föregicks utseendet av ny härskare av ett 
"skenval" och människorna, umma, gjordes delaktiga i processen 
genom att de på ett ceremoniellt sätt gav sitt godkännande till den nye 
härskaren. De tidiga kaliferna valdes av mindre grupper, eller såsom 
fallet var med den förste kalifen efter Muhammad, kalifen Abu Bakr 
som själv utsåg sin efterträdare, - fick allmänheten tillfälle att 

135 Muhammad ibn c Ali ibn Tabâtaba, känd även som ibn Taqtaqi, Al-Fakhri fi a1-
Adab al-Sultaniyya wal Duwal al-Islamîyya% persisk översättning av Muhammad 
Vahid Golpâygâni, persisk titel Tâiikh-i Fakhrî, 2:a uppl. (Teheran, 1981), 34-35. 
136 Bartold, "Chaliph and Sultan". 124. 
137 Ann K.S. Lambton, "Quis Custodiet Custodes, Some Reflections on the 
Persian Theory of Government", Studia Islamica, nr.V (London, 1956), 127. 
138 Nordberg, Profetens folk, 142. 
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"ratificera" valet.139 Allmänheten fråntogs denna rätt när kaliferna 
eller sultanerna uppgavs vara utvalda av Gud. Enligt den nya 
uppfattningen var härskaren, sultanen eller kalifen, utkorad av Gud, 
utan någon mänsklig mellanhand. Uppfattning gick stick i stäv med 
den grundläggande islamiska läran och var ett klart tecken på det 
förislamiska persiska styrelsesättets inflytande på det politiska 
tänkandet.140 

Till följd av det islamiska rikets expansion vid slutet av 600-talet kom 
muslimerna i kontakt med nya kulturer och därmed nya teorier om 
styrelseskick. Det var framför allt de grekiska och persiska kulturerna 
som kom att utöva det största inflytandet på muslimerna. Det grekiska 
inflytandet handlade om politiska utopier hos Platon och etiska och 
moraliska tankegångar hos Aristoteles. Det persiska inflytandet rörde 
sig om sådant som härskarens utvaldhet och rättvisans betydelse för 
den politiska stabiliteten. Dessa idéer förmedlades genom 
furste speglar, kungliga testamenten och andra skrifter, samt genom 
persiska vesirers och ämbetsmäns närvaro i de islamiska hoven. Det 
persiska inflytandet var tydligare märkbart beroende på det nära 
geografiska läget. 

De politiska skrifter, som utkom under den aktuella perioden, bar 
tydliga spår av dessa influenskällor. Skrifterna kan kategoriseras i tre 
grupper: 
1-Religiösa skrifter 
2-Filosofiska skrifter 
3-Furstespeglar 

Alla tre utgår ifrån härskarmaktens141 gudomliga ursprung och 
förutsätter härskarmaktens existens som en garant för islams 
bevarande, sharîc a-lagarnas tillämpning, försvar mot kätteri och sist 

139 P.M. Holt, m.fl., "Khalifa", i The Encyclopaedia of Islam, vol. IV (Leiden, 
1978), 937. 
140 Gudmar Aneer, Imam Ruhulläh Khumaini, Sah Muhammad Riza Pähl avi and 
the Religious Traditions of Iran (Uppsala, 1985), 14. 
141 Egentligen skulle jag ha använt begreppet "staten" vid detta sammanhang men 
då detta begrepp kan påminna om den senare och moderna innebörd som man 
lägger i det undviker jag användning av begreppet. 
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men inte minst det världsliga livets gång. Ytterligare ett kännetecken 
för samtliga är att de, utan undantag, är koncentrerade kring härskarens 
personlighet. 

De religiösa skrifterna stod närmast de islamiska källorna, de var av 
etisk karaktär och var skrivna av de rättslärda, Fuqahä. Dessa var 
baserade på Koranen, profeten Muhammads tradition, det 
handlingsmönster som fanns kvar från tidig islamisk period, samt 
tolkningen av dessa i ljuset av tidens politiska händelser. En mycket 
viktig faktor i detta sammanhang var den s.k. ijmac-principen, 
samstämmighetsprincipen, som för den sunnitiska grenen av islam 
hade en avgörande betydelse. Man utgick ifrån ett uttalande av 
profeten som fastslog att muslimerna aldrig skulle kunna bli eniga om 
något som inte var rätt. Om man vände på resonemanget skulle det 
innebära att det som den islamiska menigheten, de rättslärda, kom 
överens om var lika giltigt som sharîc a-lagarna. Jag kommer att belysa 
denna teori på ett mer ingående sätt lite längre fram i detta kapitel. 

Filosoferna skrev på en mera teoretisk nivå om härskarmakten och 
statens principer. Påverkade av den grekiska filosofin framställde de 
härskaren som en filosof-kung och det viktigaste för samhället ansågs 
vara rättmätighet och vishet snarare än religiositet. (Se nästa kapitel.) 

Furstespeglarna, däremot, var praktiska handböcker som förmedlade 
olika råd och uppmaningar samt upplysningar om vad som hotade och 
försvagade riket. De skilde sig från de andra skrifterna i språkbruk, 
idealtyper och i prioritering av vad som var viktigt för riket. I 
furstespeglarna går rättvisa före såväl religiositet som vishet när det 
gäller härskarens egenskaper, den skiljs dock inte från religionen, 
eftersom rättvisan ligger till grund för rättssäkerheten och den 
politiska stabiliteten, två faktorer vars existens garanterar religionens 
fortlevnad. Utan rättvisa riskerar samhället att hamna i ett tillstånd av 
kaos, vilket är till stor skada för samhällets religiösa struktur. I vissa 
furstespeglar, däribland al-Ghazâlîs, framställs härskaren som en herde 
vars uppgift är att försvara "hjorden" från olika faror.142 

Furstespeglarna bar tydliga drag, hämtade från den persiska 
kungaideologin. Den persiska storhetstiden användes som en normativ 

142 Al-Ghazali, Nasîhat al-Mulûk, 22. 
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källa för att rättfärdiga författarnas tankegångar. Jag kommer att 
diskutera det specifika med furstespeglarna i kapitel V. 

För enkelhetens skull skulle man kunna indela alla politiska skrifter i 
två teoretiska läger, de religiöst influerade och de persiskt influerade 
teorierna. Gemensamt för båda teorilägren är att de gärna förankras i 
islam och att de ger härskaren en obegränsad maktställning. Det som 
skiljer dem åt är de prioriteringar som respektive teori gör när det 
gäller härskarens skyldigheter eller uppgifter. I det avseendet tycks 
teoretikerna ha påverkats av rådande maktförhållanden i den islamiska 
världen. Denna dikotomi betyder inte att det handlar om en religiös 
och en icke-religiös teori. Båda teorierna kan betraktas som religiösa, 
eftersom teoretikerna från båda lägren rör sig inom ramen för 
religionen. Det som skiljer dem från varandra är att var och en är 
religiös på sitt eget sätt. Den persisk influerade politiska teorin bygger 
på religiösa anspelningar men har ursprungligen sin religiösa ram i den 
persisk/iranska traditionen. 

Den religiöst influerade teorin tillskriver kalifen makten. Denne är den 
heliga lagens verkställare och representant. Han skall försvara islam 
mot dess fiender, utöva rättvisa och dessutom vara vis.143 

Den persiskt influerade teorin däremot, som utvecklades under 1000-
talet i kretsar kring sultanen, har visserligen också till uppgift att 
försvara islam, men sultanens främsta uppgift är att skapa lag och 
ordning i samhället och förebygga kaos och socialt sönderfall. Detta 
skulle ske genom att skipa rättvisa, skydda medborgarnas liv och skapa 
förutsättningar som möjliggjorde för var och en att fullfölja sitt öde! 

Religionens roll kom genom denna teori en aning i skymundan. Den 
paroll som gällde var utövande av rät tvisa. Eller som al-Ghazâlî och 
många av hans föregångare uttryckte det: "Riket fortlever med 
ogudaktighet, dock inte med orättvisa."144 Rättvisan prioriteras på 
bekostnad av religionen. Men även här stod religionen i centrum. 

143 Ann K.S. Lambton, "Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship", 
Studia Islamica (Paris, 1963), 92-93. 
144 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 82. 
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Skälet till denna prioritering var att det gällde att skapa förutsättningar 
för tillämpandet av den rätta religionen.145 

Den politiska filosofin 

De islamiska filosoferna var väl insatta i den islamiska teologin, och 
deras idealsamhälle var ett islamiskt samhälle, påverkat av den 
grekiska och framför allt den platonska synen på idealsamhället. De 
islamiska filosoferna var i första hand intresserad av människans eller 
individens utveckling, men de var samtidigt medvetna om att individen 
kunde utvecklas bäst i ett samhälle som grundades på lag och rättvisa, 
dvs. ett idealsamhälle. 

En av de främsta gestalterna inom islamisk filosofi var Abu Nasr 
Muhammad al-Färäbi (ca 870-950). Han härstammade från 
Centralasien och var av turkiskt ursprung och blev känd för sina 
kunskaper inom den grekiska filosofin och sina kommentarer till 
Aristoteles' verk. Al-Farabî var en framstående auktoritet inom den 
islamiska filosofin och titulerades sedermera "den andre läraren", 
Mucallim al-thânî, för sina kunskaper inom den aristoteliska filosofin. 
Den förste läraren var Aristoteles. 

Inom fysiken, logiken och metafysiken följde al-Färäbi Aristoteles' 
idéer146, medan det var Platon han utvecklade i sina politiska 
tankegångar. Al-Färäbis intresse för politiken ligger på det teoretiska 
planet. Han var inte intresserad av staten som sådan, och han var heller 
ingen reformator eller kritiker av samtidens politik. Istället ägnade han 
sig främst åt frågan om människans yttersta målsättningar och hur hon 
skulle uppnå dessa. Detta bör man ha i åtanke vid bedömningen av hans 
politiska filosofi.147 Al-Färäbi lägger stor vikt vid härskarens 
personliga egenskaper eftersom denne har en central ställning i 
idealsamhället, madîna al-fädila; det är han som skall leda detta 

145 Lambton, "Justice in the Medieval Persian Theoiy of Kingship",119. 
146 När man talar om Aristoteles' idéer bör man komma ihåg att ha ns idéer 
förmedlades av nyplatoniker till muslimerna och att det i själva verket var en 
blandning av Aristoteles', Plotinus', Porfyrios' och Prokles' skrifter och 
tankegångar. 
147 E.I. J.Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, (Cambridge, 1958), 124. 
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samhälle. Och skulle det hända att alla egenskaper inte finns samlade 
hos en person kan två eller flera personer med dessa egenskaper ingå i 
en grupp som leder samhället. Al-Fârâbî räknar upp en rad önskvärda 
kvalitéer hos härskaren, sammanlagt tolv stycken, bland vilka 
personliga dygder har en framträdande plats. Av dessa kan nämnas 
klokhet, visdom (kunskaper i filosofi), vältalighet, avhållsamhet, 
rättrådighet, rättvisa, beslutsamhet, samt förmåga att delta i krig och 
god hälsa.148 

Al-Fârâbîs härskarideal kan liknas vid Platons bild av den ideale 
härskaren, alltså en filosof-kung med den skillnaden att denne inte är 
en exakt kopia av Platons filosof-kung, utan en blandning av Platons 
filosof-kung och den islamiska idealbilden av härskaren, dvs. en 
filosof-imäm. Synen på de lagliga grunderna för idealsamhället är ett 
annat område som skiljer al-Fârâbî från Platon. För al-Fârâbî liksom 
för andra muslimska tänkare, var det sharîc alagarna och uppenbarelsen 
som utgjorde grunden för idealsamhället. Platon däremot, utgick från 
en myt - en myt som grundades på mänskligt förnuft. Al-Fârâbîs 
idealsamhälle skulle förbereda människan för hinsides världen, medan 
Platons idealsamhälle inte hade något att göra med vad som hände efter 
döden.149 

Al-Fârâbî liknar sitt idealsamhälle vid en frisk människokropp, i 
vilken härskaren är hjärtat och var och en av medborgarna har sina 
uppgifter eller funktioner i detta samhälle. De organ i kroppen som 
funktionsmässigt står hjärtat nära kommer på andra plats och så 
fortsätter hierarkin. Han graderar olika befattningar inom 
förvaltningen i förhållande till deras relation till imâmen, ledaren. Han 
kallar olika grupper i samhället för olika delar av en helhet. Dessa delar 
är fem till antalet. De mest dygdiga bland dessa är de visa, varmed 
menas de som har teoretisk och praktisk visdom, därefter kommer 
"bärarna av religionen" och de som "tolkar religionens budskap", dvs. 
vält al ama, poeter, musiker, sekreterarna m. fl. Därefter kommer 
"taxeringsmän och mätare", till vilka hör revisorer, räkenskapsförare, 

Ì48 Abu Nasr al-Fârâbî, Ârâ^iAhli Madînat cl-Fädila, persisk övers. Seyyed 
Jac far Sajjâdî, persisk titel Andîshihâ-yi Ahl-i Madîni-yi Fadilah, 2:a uppl. 
(Teheran, 1982), 271-277. 
149 E.I.J. Rosenthal, 116-117. 
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bokförare, läkare, geometriker, astrologer m .fl. Därefter kommer 
"krigarna", alltså armén och väktarna. Till sist kommer de "rika", 
vilket innebär de som bidrar till samhällets välfärd såsom jordbrukare, 
köpmän och boskapsskötare. 

På samma sätt som kroppens olika organ har olika funktioner och 
skiljer sig från varandra, skiljer sig människorna från varandra när det 
gäller uppgifter och ställning i samhällshierarkin. Det som dock skiljer 
människorna från kroppens olika organ är att de senare utför sina 
uppgifter på ett "instinktivt" sätt, medan människorna är medvetna om 
sina arbetsuppgifter.150 En del uppgifter kan uppfattas som obetydliga 
eller ha låg status. Dessa kan å andra sidan ha stor betydelse för 
samhällets funktion. Han jämför exempelvis urinblåsans och 
ändtarmens betydelse för kroppen och menar att de uppgifter som kan 
jämföras med dessa organs funktioner har låg status, men å andra sidan 
har de stor betydelse för kroppen eller, om vi översätter metaforen, 
samhällets funktion.151 

Idealsamhället al-madîna al-fâdila (Den rättsskaffens staden) har en 
central plats i al-Fârâbîs politiska tankegångar, eftersom det enbart är i 
detta samhälle som människor kan uppnå lycka. Det är där människor 
kan utvecklas i enlighet med religionens lagar. Styrelseskicket i 
idealsamhället är monarki eller aristokrati där styrelsen innehas av en 
vis härskare eller en grupp visa män. Visdom och filosofi i 
kombination med de gudomliga lagarna är nödvändiga för att den 
rättsskaffens staden, al-madîna al-fädila, skall kunna upprätthållas. I 
likhet med de styrande är medborgarna dygdiga människor, de får 
hjälp av sin regering att uppnå fulländning och lycka och de gör allting 
i överensstämmelse med den kunskap som har förmedlats till dem. 

Han räknar upp en rad andra samhällen som skiljer sig från hans 
idealsamhälle: Al-Madîna al-Fäsiqa (Liderlighetens stad), ett samhälle 
där människorna känner till det goda men inte söker det p.g.a. sina 
laster. Al-Madîna al-Mubaddila (Förvrängningens stad), ett samhälle 
där man har förvrängt sanningen. Al-Madîna al-Dälla (Den vilsna 
staden), ett samhälle där falska budskap förmedlas till människorna. 

150 Al-Fârâbî, 256-259. 
151 Ibid., 262. 
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Al-Madma al-Jâhilîyya (Okunnighetens stad), ett samhälle där 
människorna söker det goda på fel ställe. Den senare samhällstypen 
indelas i sin tur beroende på styrelseskick, bland dem : Al-Madina al-
Darurîyya (Den nödvändiga staden), ett samhälle där människors 
främsta avsikt är att skaffa livsnödvändigheter, som mat och dryck; Al-
Madina al-Bidala, ett samhälle där människornas främsta avsikt är att 
samarbeta för att samla rikedomar; Al-Madina al-Karäma (Timokrati), 
ett samhälle där människornas samarbete bygger på att söka beröm; 
Al-Madina al-Jamâcîyya (Den demokratiska staden), ett samhälle där 
människorna är fria att göra som de vill; Al-Madina al-Taghlabîyya 
(Den tyranniska staden), ett samhälle som söker överhöghet över 
andra.152 

Den religiöst influerade politiska teorin 

Det politiska tänkandet före furste speglarnas intåg i den islamiska 
världen dominerades av två grupper, filosoferna och de religiöst 
influerade politiska tänkarna. De sistnämnda förordade ett teokratiskt 
styrelseskick, där kalifen var sharîc a-rättens högste utövare, 
överbefälhavare för den islamiska armén samt den högste världslige 
ledaren som oftast delegerade större delen av sina uppgifter och 
maktbefogenheter till sina underordnade. Enligt denna teori var stat 
och religion oskiljbara, politisk stabilitet skulle byggas på religiös 
ortodoxi och slutligen skulle all makt delegeras från kalifen. Någon 
maktbalans i egentlig mening skulle inte existera då det var kalifens 
uppgift att fördela makten.153 

En av de främsta gestalterna inom den religiöst influerade politiska 
teorin under 1000-talet var den i Bagdad verksamme domaren Qadi 
Abu al-Hassan al-Mâwardî (974-1058).154 I boken Ahkåm al-
Sultanîyya, (Styrelsens principer), formulerade han sina tankegångar, 
djupt påverkad av den religiöst influerade politiska teorin.155 Al-

152 Ibid., 280-285. 
153 Lambton, "Quis Custodiet Custodes", 126. 
154 c. Brockelmann, "Al-Mâwardî", i The Encyclopaedia of Islam, vol. 5 (Leiden, 
1991), 869. 
155 Den religiöst påverkade politiska teorin som presenteras här handlar 
uteslutande om den sunnitiska grenen i islam. 
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Mâwardî skrev boken någon gång mellan 1045 och 1058 för 
c abbâsidkalifen al-Qâdir billâh eller hans son och sedermera hans 
efterträdare al-Qâ^îm bi amrillâh.156 

Al-Mâwardîs bok betraktas som en av de främsta bland de religiöst 
influerade böckerna. Ironisk nog skrevs boken när kalifatet stod på 
gränsen till sin slutgiltiga sorti. Anledningen till att al-Mâwardî skrev 
boken tycks dock ha varit klart politisk.c Abbâsidkalifatet, som under 
minst tre generationer gått miste om sin höga auktoritet, fick under 
denna period visst andrum då de shTitiska buyiderna, som höll strikt 
kontroll över kalifatet sedan 946, hade blivit tvungna att släppa sitt 
fasta förmynderskap över kalifatet. Bakom detta låg inre stridigheter, 
militära revolter, samt hotet från ghaznavidturkarna, vilka under 
ledning av sultanen Mahmud höll på att bygga upp ett eget imperium i 
östra Persien.157 Kalifatet hade fått försäkringar om de sunnitiska 
ghaznavidernas lojalitet och såg den nya situationen som sin stora 
chans för att återställa den forna maktställningen. Al-Mâwardî, som 
hade goda relationer med kalifatet och vid ett par tillfällen hade agerat 
som kalifens emissarie i förhandlingarna med buyiderna, fick i 
uppdrag att formulera den teoretiska grunden för kalifatet.158 

Den främsta skiljelinjen mellan al-Mâwardîs religiöst influerade 
politiska teori och det persiskt influerade politiska idésystemet är, 
förutom det att de vänder sig till olika makthavare, att al-Mâwardî 
sätter sharic a-rätten i centrum. Kalifen efterträder den som har 
introducerat sharîc an, dvs. profeten Muhammad, häri har vi begreppet 
Khalifatu Rasulallâh, Guds profets ställföreträdare. Al-Mâwardî såg 
efter de politiska omständigheterna inget fel i att kaliferna gärna 
kallade sig Khalifat Allah, Guds ställföreträdare. I den persiskt 
influerade teorin däremot står sultanen över sharîc a-rätten då han är 
utvald av Gud. Han är i ett slag den som förkroppsligar sharîc an och 
dess högsta instans. Al-Mâwardî skriver: 

156 Lambton, "State and Government in Medieval Islam", 83. 
157 H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, ed. S.J. Shaw & W.R. Polk 
(London, 1962), 152. 
158 Ibid., 152. 
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"Gud har valt en förmyndare för församlingen som efterträder 
profeten och bevarar religionen. Det var Han som skänkte politiken till 
honom för att han i enlighet med sharp a skulle reda ut problemen och 
skapa enhet. Imåmate t/Kali fate t, är en princip på vars grunder 
religionen står och av vars väl församlingen ä r beroende. "159 

Al-Mawardi anser att kalifatet eller imamatet160, som han hellre 
uttrycker det, är nödvändigt därför att det sanktioneras av 
uppenbarelsen, alltså inte av förnuftet, utan bygger på ett kontrakt 
mellan två parter - mellan kalifen/imamen och folket, jamåc a.161 Detta 
kontrakt bygger i sin tur på en av den sunnitiska rättsskolans främsta 
ögonstenar, dvs. ijmäc -principen, samstämmighets-principen. Denna 
princip kan tolkas som det muslimska culamäs, rättslärdas, enhälliga 
åsikt i varje enskilt fall. Samstämmigheten i ett enskilt fall betraktas 
som bindande eftersom, om alla rättslärda har samma åsikt, det är ett 
bevis för att åsikten har delgivits dem av profeten.162 Med profetens 
ord om att "mitt folk kommer aldrig att bli samstämmigt om någonting 
som är orätt", försäkrade man sig om att samstämmighetsprincipen 
skulle vara den bindande kraften mellan parterna. Samstämmigheten 
kunde åstadkommas av de religiöst lärda, vilken ansågs ha insyn i 
tidens politiska verklighet. Den sunnitiska politiska traditionen, som 
al-Mäwardi representerade, utgick ifrån att den islamiska församlingen 
var baserad på sharî* a-rätten och att dess historiska utveckling leddes 
av en gudomlig källa samt att dess kontinuitet garanterades av den 
ofelbara samstämmighetsprincipen.163 Denna teori utgick från början 
från att samhället skulle ledas av en ledare, nämligen kalifen, men man 
var tvungen att komma med en rad ändringar i och med den nya 
utvecklingen i den islamiska världen. Den sunnitiska teorin har visat 
sig vara en tolkning eller rättare sagt modifiering och anpassning av 
Koranens och traditionens budskap till den politiska verkligheten, eller 
som H.A.R. Gibb uttrycker det: "Sunni political theory was, in fact, 
only the rationalization of the history of the community. Without 

159 Abu al-Hassan al-Mâw ardî, Al-Ahkâm al-Sultânîyya wa al-Wil ay åt a 1-Dîmyya 
(Kairo, 1909), 3.Egen översättning. 
160 I suiinitisk terminologi var imam oftast den högste ledaren för de troende. 
1^1 E.I.J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam , 29. 
162 Murteza Mutahhari, Rättsvetenskap och dess principer (Lidingö, 1984), 16. 
163 H.A.R. Gibb, Studies on the Civi lization of Islam (London, 1962), 141. 
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precedents. no theory; and all the imposing fabric of interpretation of 
sources is merely the post eventum justification of the presedents 
which have been ratified by ijmac."i64 

Även om den politiska verkligheten var sådan, att ledarskapet skulle 
delas mellan kalifen och sultanen, var kalifen sultanens överordnade. 
Det var kalifen som skulle delegera sultanens makt. Detta kom 
emellertid att visa sig vara mer ett önsketänkande än en verklig 
målsättning. I själva verket var det de olika militärt starka grupperna 
som hade den reella makten. Detta tänkesätt, hur bräckligt och 
verklighetsfrämmande det än var, visade ett klart avståndstagande från 
den persiska traditionen eftersom det utgick ifrån att valet av ledaren, 
var en uppgift för människorna. 

Al-Mâwardî ansåg att kalifen, till skillnad från sultanen, skulle väljas 
eller utnämnas av en annan kalif. Flertalet av de rättslärda ansåg dock 
att kalifen skulle väljas i "allmänna" val, även om det bara skulle finnas 
en kandidat.165 Valet kunde förrättas av en enda person, under 
förutsättning att denne var tillräckligt kvalificerad och att det fanns 
vittnen som kunde bekräfta att valet hade skett lagenligt.166 Såväl 
kandidaterna, dvs. den/de som skulle väljas, och de som skulle delta i 
valet, de röstande, måste uppfylla en rad villkor. De främsta kraven för 
kandidaterna var rättfärdighet, fromhet, religiös kunskap och 
kunskaper i administration. Förutom detta fordrades också mod och 
djärvhet för att försvara islams territorium och leda det heliga kriget, 
jihâd, samt tillhörighet till familjen Quraysh, dvs. samma familj/klan 
som profeten Muhammad härstammade ifrån. Väljarnas egenskaper 
bestod återigen av rättfärdighet, kunskaper i religionen, visdom och 
gott omdöme.167 

Al-Mâwardîs uppfattning om kalifen som en av Gud utvald 
förmyndare, trots hans krav på en rad egenskaper och att han skulle 
väljas, påminner en aning om den persiska traditionens påverkan på 
den politiska teorin under 1000- och 1100-talen. Han skiljer sig från 

164 Ibid., 162. 
165 Lambton, "State and Government in Medieval Islam", 90. 
166 Nordberg, Profetens folk, 133. 
167 Lambton, "State and Government in Medieval Islam", 88-89. 
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tidigare religiösa tänkare som såg kalifen som församlingens ombud. 
Enligt den tidigare uppfattningen, representerad av tänkare som al-
Bâqillânî (d.1013) och al-Baghdâdî (d.1037), stod församlingen 
bakom sin ledare och ägde rätten att tillrättalägga honom och fordra att 
han fullgjorde sina skyldigheter. Al-Baghdâdî ansåg att det var 
församlingens uppgift att korrigera kalifen om denne begick något fel, 
eller att ge sitt förtroende till någon annan.168 Al-Baqillânî gick så 
långt att han ansåg att kalifer som gjorde sig skyldiga till orättfärdighet 
och synd kunde avsättas. Enligt al-Mâwardî mister kalifen de facto sitt 
ämbete först när han tillfångatas av islams fiender, och då först när det 
inte finns något hopp om att befria honom eller om han hänger sig åt 
omoraliskt leverne eller kätterska tolkningar av religionen.169 

I samband med detta kommer han in på ett delikat problem som 
drabbade kalifatet under långt tid, nämligen att det kom under s.k. 
världsliga makthavares förmynderskap. Först var det de shicitiska 
buyiderna och senare kom de turkiska saljuqerna. Han kan inte säga 
rakt ut att förmynderskapet är liktydigt med att kalifen har gått miste 
om sitt ämbete, eftersom han då inte har löst kalifatets problem. Han 
hävdar istället att förmynderskapet kan vara acceptabelt under 
förutsättning att det inte strider mot religionens bud och rättvisans 
fordringar. Om kalifen kan försäkra sig om att statens affärer sköts på 
ett tillfredsställande sätt, och att de beslut som fattas också verkställs i 
enlighet med lagarnas anda, kan kalifen låta det bestå.170 Det är först 
när förmyndarnas handlingar strider mot religionen och rättvisan som 
kalifen bör ingripa, vilket i verkligheten var omöjligt för honom. Detta 
innebar att al-Mâwardî lyckades ge sina uppdragsgivare en legal teori 
som hjälpte dem att kringgå ett av deras främsta gissel. 

I sin bok behandlar al-Mâwardî på ett detaljerat sätt olika aspekter av 
staten och dess styrelse, dess olika ämbeten, styrelseorgan, finans- och 
rättsväsende m.m. Han skiljer mellan olika befattningar inom 
förvaltningen och klargör vars och ens uppgifter. Bland de olika 
ämbeten han namnger kan man finna vesirämbetet, som får rollen som 
kalifens alter ego, en vicekalif som i princip hade samma 

168 Ibid., 85. 
169 N ordberg, Pro fe tens folk, 137. 
170 Ibid., 137. 
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maktbefogenheter som kalifeii med undantag för att han inte kunde 
utse tronpretendent och inte kunde upphäva kalifens beslut.171 Bland 
ämbetsmännen behandlar al-Mâwardî också emirerna eller 
befälhavarna, som även verkade som ståthållare, och slutligen Qudät 
eller domarna, som skulle ta hand om rättsväsendet. Han indelar de 
olika maktbefogenhetenia i fyra huvudgrupper, nämligen: 

1-Generella maktbefogenheter över hela riket (vesiren). 
2-Generella maktbefogenheter inom en eller flera provinser 
(emirerna). 
3-Begränsade maktbefogenheter över hela riket (den högste domaren). 
4-Begränsade maktbefogenheter inom ett begränsat område (lokala 
domare).172 

Kalifens egna uppgifter bestod av följande: 
1-Att värna om religionen i enlighet med Koranen och traditionen. 
2-Att utfärda domar i tvister och skipa rättvisa samt se till att de starka 
inte förtrycker de svaga i samhället. 
3-Att skydda islams territorium så att folket kunde leva i fred och 
säkerhet för liv och egendom. 
4-Att med trupper och befästningar skydda gränserna mot fientligt 
anfall. 
5-Att föra det heliga kriget. 
6-Att insamla allmosor och dela inkomster av byte. 
7-Att fördela och i tid utbetala löner och pensioner till dem som hade 
rätt därtill. 
8-Att utvälja och uppmuntra pålitliga och dugliga personer till att vara 
rådgivare och ämbetsmän. 
9-Att personligen övervaka alla statens affärer och hela dess 
styrelse.173 

En mycket viktigt skillnad mellan den religiösa och den persiskt 
influerade teorin är deras olika syn på denna värld. Medan al-Mâwardî 
och de religiöst påverkade politiska teoretikerna ser på världen som ett 
provisorium har furstespegelförfattarna med någon enstaka undantag 

171 Lambton, "State and Government in Medieval Islam"%96. 
172 N ordberg, Pro fe tens folk, 138. 
173 Ibid., 136-137. 
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eil motsatt uppfattning. Al-Ghazâlî bygger sin politiska teori på att 
livet är ett komplex bestående av det materiella och det andliga. 
Människornas behov finns i såväl den förgängliga världen som i 
religionen, förklarar han.174 Han säger sig inte kunna se något 
motsatsförhållande mellan det materiella och det andliga, utan anser att 
det senare i många avseenden är beroende av vad som förknippas med 
denna värld. Han skriver: 

"Det världsliga är ett gemensamt uttryck för två olika saker, nämligen 
(1) överdriven njutning som står utanför människans naturliga och 
nödvändiga behov och (2) allt det världsliga man behöver före döden. 
Av dessa är det första mot religionen och det andra dess förutsättning. 
Utan det senare kan religionen inte utövas. Religionen bygger på 
kunskap och tillbedjan och dessa två kan inte uppnås utan hälsa för 
kroppen, att ha tillgång till kläder, bostad och mat samt att kunna leva i 
trygghet och att vara fri från andra faror. "175 

Ytterligare en skillnad mellan dessa två teorier är synen på härskaren. 
De religiöst påverkade teoretikerna placerar kalifen i toppen på den 
maktpyramid som fördelar olika befogenheter till sina underlydande, 
medan sultanen framställs som rikets ägare. Han beskrivs som jordens 
herre och undersåtarnas, hjordens, herde.176 

Al-Ghazalî och de politiska teorierna 

Det vore felaktigt att enbart begränsa sig till de s.k. furstespeglarna när 
man vill kartlägga al-Ghazâlîs politiska tankegångar. Han gav uttryck 
för sina politiska tankegångar, och i viss mån sina samhällskritiska 
idéer, i en rad andra böcker. Det kunde röra sig om etiska eller religiösa 
böcker, ett sådant verk är boken al-Mustazharì% som han skrev under 
sitt sista år i Bagdad, 1094, således strax innan han drog sig undan 
offentligheten.177 Han tillkom på direkt begäran av den nytillträdde 

174 Al-Ghazâlî, Jhyä >cUlvm a1-Dîn, vol. 1, Persisk övers., 45. 
175 Al-Ghazâlî Abu Hamid Muhammad, A l-Iqtisad fi al-Ftiqâd (Kairo, 1972), 
198. Egen översättning 
176 Nizâm al-Mulk, Siyàsat Nåma% ed. Hubert Darke (Teheran, 1985), 33. 
177 Laoust, I, 108. 
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och unge kalifeii al-Mustazhar. Det huvudsakliga uppdraget gick ut på 
att bekämpa ismâcîlîterna. Såväl kalifatet som sultânatet hade, såsom 
det tidigare framgått, anledning att känna sig oroliga för dessas 
framfart. Efter en rad politiska mord, utförda av ismâc îlîter, utfärdade 
sultanen B arkiyäru q år 1101 ett dekret där han bannlyste ismâcîlîterna. 
Dekretet gick ut på att var och en kunde döda och beslagta egendom 
tillhörande ismâcîlîter. Närmare 300 människor dödades som en direkt 
följd av dekretet, varav många knappast bevisligen var ismäc îlîter, utan 
hade dömts på vaga indicier och blotta misstankar.178 

Al-Ghazâlî hade, enligt vad han skriver i al-Munqidh min ai-Daiai, 
(befrielsen från villfarelsen), under en längre period funderat på att ge 
ut ett arbete riktat mot ismâcîlîterna, men planerna sattes i verket först 
efter att kalifen hade uppmanat honom att åstadkomma ett sådant 
verk.179 

Boken, som han tillägnade kalifen, börjar med en presentation av de 
olika förgreningarna inom ismäc ilismen, eller rättare sagt de grupper 
och sekter som al-Ghazâlî räknar bland dessa. Därefter övergår han till 
att argumentera kring ismâc îlîternas olika uppfattningar, samtidigt 
som han försöker vederlägga dessa. Detta gör han delvis genom att visa 
på "orimligheten" i deras tankegångar och delvis genom att "belysa" 
dessa tankegångars grekiska eller zoroastriska (dualistiska) ursprung. 
Det som gör boken intressant för vår del är att den slutar med en 
politisk deklaration rörande den unge kalifen al-Mustazhars 
legitimitet. 

Boken består av tre delar. Den första delen innehåller en beskrivning 
av tidens religiösa sekter eller, såsom han uttrycker det, "epokens 
ogräs".180 Den andra delen behandlar allmänrättsliga (juridiska) 
frågor. Ämnet för den tredje delen är Politik.181 Boken bär en tydlig 
politisk prägel, och det faktum att författaren hade en hög social 
ställning som chefslärare i läroanstalten Nizâmîyya bidrog till bokens 

178 Ibid., 158. 
*79 Al-Ghazâlî, Al-Munqidh min al-Dalai, persisk övers. Shakk va Shinäkht, 
Sâdeq A'iiievaiid (Teheran, 1983), 40. 
180 Laoust, 1,107. 
181 Ibid., 109. 
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stora betydelse i den politiska maktkampen. I inledningen, där han 
försöker "vederlägga" ismäc îlîternas tankegångar, tar han parti för 
c abbâsidkalifatet och vänder ryggen åt fåtimidkalifatet i Kairo. I den 
senare delen av boken visar han sin lojalitet mot sin uppdragsgivare, 
dvs. kalifen, och tar parti för den ena parten i maktkampen mellan 
sultänatet och kalifatet. 

Till skillnad från sin föregångare al-Mâwardî går al-Ghazâlî inte lika 
detaljerat in i de allmänrättsliga frågorna i al-Mustazhari. Däremot 
försöker han att i likhet med al-Mâwardî, framställa kalifen som det 
religiöst, naturligt (!) och logiskt nödvändiga överhuvudet för den 
islamiska församlingen.182 Kalifen framställs som profetens 
ställföreträdare, vars makt har skänkts till honom av Gud, och hans 
främsta uppgift är i enlighet med den religiöst influerade teorin att 
värna om religionen samt att övervaka det världsliga styret. Kalifen är 
därmed den ende som besitter befogenheten att legitimera andra 
makthavares, läs sultanens, makt. 

I likhet med andra böcker av det här slaget ligger tyngdpunkten på 
härskarens, kalifens, rättigheter och skyldigheter. Följaktligen riktas 
alla råd och förslag till kalifen, och han påminner kalifen om att avsteg 
från dem oundvikligen leder till kalifatets fördärv.183 

I enlighet med den religiöst influerade politiska teorin erkänner al-
Ghazâlî kalifen som den viktigaste makthavaren i boken al-Mustazharì. 
Det gäller för kalifen att i första hand följa religionens lagar och att 
under inga omständigheter överträda religionens regler, eftersom den 
rätta religionen och dess lagar går före allt annat. Trots den politiska 
maktkamp som föregick den unge kalifen al-Mustazhars makttillträde, 
samt al-Ghazâlîs vetskap om sultânatets verkliga politiska och militära 
makt, valde han att inte nämna någonting om sultänatet och dess 
företrädares anspråk på såväl den världsliga som den andliga makten. 
Det verkar som han fortfarande trodde på kalifatet och dess 
möjligheter att förverkliga det politiska ideal som han under lång tid 
kämpade för. Man skulle kunna spekulera i om händelserna efter 
mordet på den mäktige vesiren Nizâm al-Mulk och sultânen 

182 Ibid., 115 
183 Ibid., 115-116. 



78 

Malikshâhs död, vilka ledde till saljuqernas försvagning, kunde ha 
inspirerat al-Ghazâlî, som nu såg en chans att återigen upphöja kalifatet 
till den starkare parten. För al-Ghazâlî var det omöjligt, åtminstone 
under den här perioden, att föreställa sig någon annan grundval för 
samhället än kalifatet. Det var endast detta ämbete som representerade 
det islamiska samfundets enhet, och det var endast det som hade 
auktoriteten som kunde legitimera alla handlingar och 
överenskommelser och garantera att de skedde i enlighet med sharîc a-
lagarna.184 

Boken slutar med en politisk deklaration där al-Ghazâlî erkänner den 
unge kalifen som Guds rättmätige ställföreträdare på jorden. Han 
bedyrar gång på gång att valet av kalifen al-Mustazhar har skett helt i 
enlighet med rättslagarna och att därmed alla är skyldiga honom 
absolut lydnad. Han går så långt att han uppmanar de religiöst lärda att 
påminna allmänheten om att kalifens beslut och utnämningar är helt i 
enlighet med sharîc a-lagarna.185 

Det är just denna kategori av uttalanden, som förekommer både i 
boken al-Mustazharì och i den tio år senare skrivna boken Nasîhat al-
Mulvk, som gör det svårt att värja sig för misstanken att al-Ghazâlî var 
en opportunist som vände kappan efter vinden och talade med var och 
en av härskarna på dennes eget språk. Vad det liknar, är en sorts 
anpassning av tänkandet, beroende på för vilken av dem han skrev. Vid 
tidpunkten då han skrev al-Mustazharibefann han sig i Bagdad, dvs. 
kalifatets centrum, medan den senare boken skrevs i sultânatets 
centrum. Misstankarna får ytterligare näring när al-Ghazâlî själv 
medger att båda böckerna var beställningsverk. 

Den franske islam-forskaren och Ghazâlî-kânnaren Henri Laoust säger 
sig vara ytterst förvånad över sådana uttalanden hos al-Ghazâlî. Man 
undrar om det är samma al-Ghazâlî, dvs. den framstående religiöse 
tänkaren och rättslärde moralisten al-Ghazâlî eller en förhastad 

184 Nordberg, Profetens folk, 151. 
185 Laoust, I, 116. Se vidare Al-Ghazâlî Abu Hamid Muhammad, Al-Mustazharì 
el. Fada ïh al-Batinîyya (Kairo, 1964),169. 



79 

hovpredikant (hovlov s ångare) som har skrivit båda verken, skriver 
Laoust.186 

Det är svårt att lämna ett entydigt svar på denna fråga, och nog finns 
det fog för dessa misstankar, men man skulle ändå kunna se detta i 
ljuset av hans iver att bevara centralmakten och övertygelsen att det 
enbart är genom en stark och åtlydd centralmakt som man kan uppnå 
de bästa resultaten. Såsom det framgick tidigare i detta avsnitt såg han 
efter mordet på den saljuqiske storvesiren, och kort därefter sultanens 
mystiska död, möjligheten att återuppbygga ett starkt kalifat, medan 
vid tiden då han skrev Nasîhat al-Mulûk% sultânatet var den enda 
valmöjligheten. Visserligen byter centralmaktsidealen skepnad under 
de tio år som löper mellan författandet av de två böckerna, men den 
huvudsakliga idén kvarstår även om det förekommer en del 
modifieringar i själva strukturen. 

Även Henri Laoust tar fasta på denna förklaring. Han påminner om att 
al-Ghazåli vid tiden då han skrev boken al-Mustazharì åtnjöt kalifens 
fulla förtroende, och att han hyste höga förhoppningar om den unge 
kalifens förmåga att rätta till statens affärer.187 

Övergivandet av kallfatet till förmån för sultânatet 

År 1095 lämnade al-Ghazâlî i all tysthet Bagdad efter en längre tids 
andlig kris och depression. Han hade för sina medarbetare i 
läroanstalten Nizâmîyya uppgivit att han skulle företa pilgrimsfärden 
till Mecka, men begav sig i stället till trakterna kring Syrien och 
Palestina. Hans beslut att lämna Bagdad sammanföll med Barkiyâruqs 
seger över de andra rivalerna som ville komma åt sultanämbetet. Man 
kan ställa sig något fundersam till al-Ghazalîs beslut att dra sig undan 
från offentligheten samtidigt som Barkiyaruq befäster sitt 
maktövertagande. Frågan gäller om det ändå inte fanns något samband 
mellan hans tidigare politiska verksamhet, vilken efter de politiska 
förändringarna råkade framstå som riktade mot den vinnande rivalen, 
och hans beslut att lämna Bagdad under omständigheter som de 

186 Ibid., 116. 
187 Ibid., 117. 
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ovannämnda?188 Detta trots hans försäkran i boken al-Munqidh min al-
Daläl (Befrielsen från villfarelsen) att det helt och hållet rörde sig om 
en andlig kris. I vilket fall som helst skulle man kanske kunna se 
beslutet som en reaktion mot att han såg sina politiska ideal krossade. 

Al-Ghazâlîs senare agerande visar dock att han inte var den sorts 
människa som gav upp i första taget. Under sin självvalda exil skrev 
han sitt största verk, Ihyå3 cUlûm al-Dîn, i vilken han gav uttryck för 
en rad samhällskritiska idéer. När han efter ett tiotal år återkom till det 
offentliga livet skrev han ytterligare en bok med klara politiska 
förtecken. Den här gången blev han ombedd att skriva en furstespegel 
åt den lokale saljuqsultänen Sanjar, som härskade över Khuräsän-
provinsen i östra Persien. Den mördade Nizäm al-Mulks son Dîya5 al-
Mulk som nu var vesir vid Sanjars hov, tycks ha varit inblandad i 
försöken att få al-Ghazâlî tillbaka till offentligheten och även till 
skrivandet av furstespegeln. I furstespegeln Nasîhat a 1-Muluk (Råd för 
kungar), gjorde al-Ghazäli en total omsvängning i sin politiska 
uppfattning. 

Från att tidigare ha varit en trogen tjänare åt kalifatet, till vilket han 
fäste stora förhoppningar när det gäller förverkligandet av de islamiska 
idealen, gjorde han nu en hundraåttio graders omsvängning och i 
boken Nasîhat al-Muluk nämner han inte ens kalifatet. Han erkänner 
därmed att kalifatet, beroende på omständigheterna, inte längre kan 
fungera så som det borde. Han anser att man i det här skedet bör ge 
efter för den bistra nödvändigheten och acceptera verkligheten sådan 
den är. Den verklige makthavaren är sultanen och inte kalifen, som 
ingenting annat är än en marionett i sultanens händer. Om detta skriver 
han: 

"De eftergifter vi gör är inte frivilliga, men nödvändigheten gör det 
förbjudna lagligt. Vi vet att det inte är lagligt att äta av ett självdött 
djur; det vore dock värre att dö av hunger. Och de som hävdar att 
kalifatet är dött för alltid och omöjligt att ersätta, skulle vi vilja fråga: 

En del forskare som den ryske forskaren IP. Petrochefski utgår uteslutande 
från den föklaringen att man skall söka bakgrunden till al-Ghazâlîs beslut i hans 
tidigare politiska verksamhet. Se vidare IP. Petrushevskiî, Islam dar Iran, Persisk 
övers, av Karim Keshawarz (Teheran, 1975),.237. 
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vilket är att föredra, anarki och upphörande av allt socialt liv p.g.a. 
brist på vederbörligen konstituerande auktoritet, eller erkännande av 
den existerande makten, hur den än må vara?"189 

Al-Ghazâlîs omsvängning gäller inte enbart övergivandet av kalifatet 
såsom, som han uttrycker det, den konstituerande auktoriteten, utan 
den största skillnaden finner vi i den roll han vill ge härskarmakten. 
Tidigare betonade han härskarmakten som bevarare av religionen och 
dess lagar, medan det i det senare fallet är lag och ordning och, såsom 
vi kommer att se senare, social rättvisa som prioriteras i första hand. 
Det största onda är enligt honom socialt sönderfall och kaos, som till 
varje pris måste undvikas. Han är då hellre beredd att acceptera en 
överhet vars maktinnehav må vara orättfärdigt och vilande på icke fullt 
så troende härskare, dessa kan ändå till nöds upprätthålla lag och 
ordning i samhället.190 Den främsta målsättningen med staten är 
skipande av rättvisa och skapande av möjligheter för ett rättvist 
samhälle. Religionens roll kommer i andra hand och då är det fråga om 
den rätta religionen. Rättvisan har en egennytta för härskarna eftersom 
den hjälper dem att behålla makten. Den rätta religionen i kombination 
med rättvisa är grunden för stabilitet i samhället. 

Al-Ghazâlîs politiska tänkande tycks ha påverkats av två viktiga 
faktorer. Det gäller för det första den sunnitiska grenens syn på såväl 
det politiska ledarskapet som teologin. Inom teologin tillhörde al-
Ghazåli de främsta förespråkarna av den s .k. lydnadsteologin.191 För 
det andra gäller det de socio-politiska förhållandena under 1000- och 
1100-talen. 

Till skillnad från den ledande shîc ariktningen, som trodde på 
imåmerna och att ledarna efter dessa skulle uppfylla en rad kriterier, 
valde sunniterna i praktiken ett enklare system. Den eller de som hade 
makten kunde i allmänhet få den religiösa menighetens välsignelse. 
Detta innebar dock inte att man inte ställde några krav på ledaren. En 

189 Al-Ghazâlî, Al-Iqtisåd fil Ft iqad, 151. Översättning av cit aten hämtad från 
Michael Nordbergs bok, Profetens folk, 150-151. 
190 Ibid., 151-152. 
191 Se vidare Einar Thomassens artikel "Islamisk re ligionsfilosofi", i Islams 
mångfald (Stockholm, 1991), 45-56. 
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lång lista av kriterier finner man hos de flesta tänkare, däribland al-
Ghazâlî. De viktigaste kriterierna var att tillhöra Quraysh-familjen 
(Profetens klan) och att tillämpa sharîc a-lagarna. Den historiska 
utvecklingen visar dock att man inte så sällan övergav eller kringgick 
dessa grundsatser.192 Al-Ghazäli utgör inget undantag i detta 
sammanhang; ingen av hans samtida härskare, vare sig på kalifatets 
eller sultänatets sida , uppfyllde de mest elementära kraven, men han 
valde ändå att välsigna dem. 

De socio-politiska förhållandena under al-Ghazâlîs tid var av den art 
att han som politisk tänkare eller religiös auktoritet med hög status 
måste ta ställning för den ena eller den andra parten. Med den 
sunnitiska grundsynen om lydnad gentemot makthavarna var det 
förutsägbart att han så småningom skulle ta ställning för den starkaste 
sidan. Men som den politiske tänkare han var ville han rädda så mycket 
av samhällets islamiska struktur som räddas kunde. Detta kunde ske 
genom att förespråka lydnad gentemot härskaren då uppror mot 
makthavarna skulle leda till blodsutgjutelse, vilken enligt honom var 
värre än tyranniet. Han skriver: 

"En ondskefull och barbarisk sultan kan bara med svårighet avsättas, så 
länge han bärs upp av militär makt, och ett försök att avsätta ho nom 
skulle skapa outhärdliga inbördes strider. Med nödvändighet måste han 
lämnas i okvald besittning av makten, och man är sk yldig honom 
lydnad, precis som lydnad krävs mot den som satts att befalla. 193 Kort 
sagt, vi måste se till de kvalifikationer och bestämmelser som rör 
sultaner i det allmännas bästas intresse. Ty om vi skulle hävda att all 
styrelse saknar giltighet, så skulle alla institutioner för det allmännas 
bästa sakna giltighet. Hur kan man förslösa kapitalet i strävan efter 

192 Lägg märke till att jag inte är i stånd att döma ut den ena eller andra riktningen 
inom islam, utan att det snarare rör sig om ett försök att göra al-Ghazâlîs 
agerande/tänkande någorlunda förståeligt. Vad som däremot står klart är att dessa 
två riktningar rör sig med två helt skilda infallsvinklar när det g äller frågan om 
ledarskapet. Medan shîc a, med undantag för safaviderna under 1600 -talet i Iran, 
karaktäriseras av ett revolutionärt tänkande och väljer ett antagonistiskt förhållande 
till makthavarna under islams historia, karaktäriseras den sunnitiska synen av dess 
konsensus-perspektiv. Al-Ghazâlî liknar därför en reformator som ställer krav på 
förbättringar och tillämpning av sharic a-lagarna. Längre än så går han dock inte. 
193 Koranen, 4:59. 
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vinst? Men i våra dagar är styrelsen blott och bart en följd av militär 
makt, och vemhelst den må vara som den militäre makthavaren hyllar, 
så är den personen kalif. "194 

Nécessitas noil habet legem - nöden har ingen lag 

Av de två faktorer som nämndes i det tidigare avsnittet, alltså å ena 
sidan den sunnitiska grenens uppfattning att styrka är tillräcklig 
legitimering och å andra sidan de socio-politiska förhållandena, tycks 
den första ha haft störst betydelse för al-Ghazâlîs politiska 
omsvängning. Detta innebär naturligtvis inte att den andra faktorn 
skall uteslutas, utan som jag kommer att hävda i detta avsnitt är det den 
specifika tolkningsmetoden inom rättstolkningen hos al-Ghazâlî som 
tillåter en sådan omsvängning. De ändrade socio-politiska 
förhållandena, däremot verkade mera som den utlösande faktorn. 

Inom de sunnitiska rättsskolorna hänvisar de rättslärda till fyra källor 
för att ansluta sina lagtolkningar till sharîc arätten. Yttranden, påbuden 
eller lagtolkningarna måste ha stöd i någon av dessa källor. Dessa är i 
tur och ordning: 1-Koranen, 2-Profetens tradition, sunna, 3-
Samstämmighets-principen, ijmäc och 4-Analogi, qiyäs. Det händer 
ibland att de rättslärda inte kan komma fram till någon lagtolkning 
med stöd av dessa källor, eller som det heter i de rättslärdas språk, de 
rättslärda kan inte nå visshet eller till visshet gränsande sannolikhet i en 
viss fråga.195 Det har därför uppfunnits en rad s.k. semikällor vars syfte 
är att lösa dessa fall. I motsats till de fyra källorna, om vilka det råder 
total enighet bland de sunnitiska rättsskolonia, förekommer det delade 
uppfattningar om de s.k. semikällorna. 

I boken al-Mustasfa min cIlm al-Usuf som han skrev inom 
rättsvetenskapen och anses vara al-Ghazâlîs sista stora verk, skriven 
1109 i två volymer,196 behandlar han bl.a. de fyra viktigaste 
semikällorna. 

194 Al-Ghazâlî , Ihyâ^Ulum al-Dîn, II, 304, översättning av citaten hämtad ur 
Michael Nordberg, Profetens folk, 152. 
195 Mutahhari, Rättsvetenskap och dess principer, 30. 
196 Laoust, I, 215. 
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(1) Istihsân, vilket i korthet innebär att avgörandet i ett fall lämnas till 
en rättslärd för att denne skall besluta om det är gott eller ont. Enligt 
denna princip är det förnuftet som allena skall avgöra vad som är gott 
och vad som är ont. Al-Ghazâlî godtar i enlighet med den shafic îtiska 
rättsskolan inte denna semikälla.197 

(2) Den förislamiska rätten: Denna semikällas uppkomst hänger 
samman med att man i överensstämmelse med den islamiska 
historieskrivningen utgår ifrån att islam uppenbarades för Muhammad 
när han var vid fyrtio års ålder. Man frågar sig om Muhammad innan 
han fick sin uppenbarelse följde någon annan religions rättslagar?198 

Och i så fall, finns det någonting i dessa rättslagar som muslimerna 
skulle kunna använda? Al-Ghazâlî ger inget entydigt svar på frågorna, 
men erkänner inte denna som någon källa för rättstolkningen. Trots 
detta finns det ingenting som hindrar honom från att använda 
berättelser från kristendomen, judendomen eller andra källor för att 
bekräfta sina egna uppfattningar. 

(3) Profetens följeslagares berättelser, Aqwâli sahâba.199 Al-Ghazâlî 
anser att dessa inte kan betraktas som ofelbara, och han tillåter 
hänvisning till deras sägner först när det står klarlagt vad de bygger 
sina uttalanden och omdömen på.200 Detta hindrade dock inte honom 
för att gärna och ofta hänvisa till de framstående följeslagarnas 
uttalanden i sina egna verk. 

(4) Istislâh-principen:201 Begreppet härleds från ett annat begrepp, 
nämligen begreppet masliha, vilket kan översättas med "det som ligger 
i människans intresse". Inom det sunnitiska lägret är det bara mâliki-
rättsskolan, som tillåter denna semikälla. Al-Ghazâlî tillhörde en annan 
rättsskola, den shafïc îtiska rättsskolan, men godtog i egenskap av 
framstående auktoritet inom rättsvetenskapen denna princip med 

197 Al-Ghazâlî Abû Hamid Muhammad, Al-Mustasfa min (Ilm al-Usul% vol.I 
(Qum, 1989), 274-278. 
198 Ibid., 245-260. 
1" Ibid., 260-274. 
200 268. 

201 ibid., 284-316. 
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reservationen att den i egentlig mening inte var någon femte källa, utan 
endast kunde åberopas när man inte fann något svar i de fyra nämnda 
källorna.202 

Det sista regelsystemet innebär att man anser att förnuftet i vissa fall 
kan bekräfta sharîc as lag, eftersom det klara förnuftets oberoende lagar 
anses vara precis samma som sharîcas. Denna semikälla, istislâh, 
omfattar lagtolkning som berör civil- och handelsrätt vid 
nödsituationer, och den tillämpas när religion, liv, egendom och 
efterkommande hotas av fara. Det får med andra ord inte gälla 
trosfrågor.203 Det gäller för den rättslärde att med förnuftets hjälp, och 
med hänsyn till allmänhetens intressen och de socio-politiska 
förhållandena, finna lösningar eller lagtolkningar som är mest 
rättvisa.204 

Visserligen anser al-Ghazâlî inte att det är förnuftet som skall fälla det 
avgörande omdömet. Att värna om allmänhetens intressen är lika med 
att genomdriva religionens målsättningar, alltså att värna om religion, 
liv, förnuft, familj och egendom.205 Trots detta står det klart att det är 
förnuftet som skall avgöra på vilket sätt dessa intressen skall värnas. 
Al-Ghazâlî är noga med att poängtera att det är religionen som sätter 
upp ramarna för vad som är gott eller ont, det är religionen som är 
upprinnelsen till masliha, och inte tvärtom. Människan kan genom 
begrundande av religionen känna sina intressen. Detta skulle innebära 
att masliha är en oskiljbar del eller en produkt av religionen.206 

I boken Jhya c£/iöm al-Dîn säger sig al-Ghazâlî inte tvivla på att denna 
världens och religionens bästa, masliha, är vad som rättsvetenskapen 
eftersträvar.207 Han antyder dock att religionens masliha är knuten till 
denna världens masliha. Han skriver: "I denna världens fördärvande 
ligger religionens fördärvande. Denna värld är den hinsid es världens 

202 Ibid., 284. 
2^3 Subhi Mahmassânî, Falsafa-yi Qanunguzârî dar Islam, persisk översättning av 
Esmâcil Golestânî (Teheran, 1979), 161. 
204 Ibid., 161. 
2,05 Al-Ghazâlî, Al-Mustasfa min cIlm al-Usui, I, 286-288. 
206 Ibid., 310-311. 
207 Al-Ghazâlî , Ihya>cUlûm al-Dîn, n, 236. 
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trädgård. Syftet med kalifatets lagar, rättsväsendet, politiken och t.o.m. 
sharp al agarna är att värna om denna världens masliha. Detta för att 
religionens masliha skall fullkomnas i den."208 

Enligt den libanesiske rättsprofessorn Subhî Mahmassânî härleder de 
rättslärda istisläh-principen ur ett antal koranverser.209 Detta innebär 
att al-Ghazäli och andra sunnitiska rättslärda som var beredda att 
tillämpa denna semikälla var noga med att förankra den i den islamiska 
läran. Man bör ändå vara medveten om att koranverserna inte lämnade 
några entydiga rekommendationer utan var, med förlov sagt, ganska 
allmänt hållna. Och däri har vi roten till oenigheten i denna fråga hos 
de olika rättsskolorna. Två av dessa koranverser är följande: ".. Jian har 
icke pålagt eder några svårigheter i religionen,..."210 och "...Om någon 
tvingas av nöd utan lystnad och utan brottslig avsikt, så är Gud förvisso 
överseende och barmhärtig."211 

Istisläh-principen kan inte sträckas hur långt som helst, utan har 
försetts med en rad begränsningar. En lagtolkning baserad på denna 
princip får för det första inte vara i strid med Koranen, och för det 
andra skall den betraktas som tillfällig. I detta låg att när de 
nödbetingelser som bidrog till tolkningens uppkomst upphört, så måste 
lagen sluta att gälla. För det tredje måste lagen stå i proportion till de 
betingelser som har gett upphov till dess uppkomst.212 

Al-Ghazäli motsatte sig exempelvis vissa rättslärdas uttalanden om att 
sultaner som inte respekterade det sexuella förbudet under fastan i 
fastemånaden Ramadän skulle fasta i två månader som straff. Det 
vanligaste straffet för ett sådant brott var annars att frige en slav, men 
med tanke på sultanernas stora förmögenhet ansågs straffet alltför 
lindrigt. Al-Ghazäli motsatte sig en sådan botgöring med motiveringen 
att detta dels stred mot Koranen och dels kunde leda till politiska 

208 Ibid., 233. 
209 Mahmassânî, 263. 
210 Koranen, 22:77. 
211 Ibid., 16:116. 
2^2 Mahmassânî, 265-268. 
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förvecklingar då sultanerna kunde tappa förtroendet för de rättslärdas 
påbud.213 

I ett annat fall gick han emot misshandel av stöldmisstähkta, stödjande 
sig på istislah-principen. Även om detta i en del fall skulle påskynda 
ärenden och leda till bekännelse måste man alltid räkna med att den 
misstänkte kunde vara oskyldig, skriver han. Den misstänktes 
mänskliga värdighet är viktigare än att lösa ett fall på ett skyndsamt 
sätt, tillägger al-Ghazâlî.214 

o 

A andra sidan anser han att i händelse av krig och fienden bildat en 
försvarsmur av tillfångatagna muslimska fångar, är det tillåtet att 
attackera fienden, även om detta skulle betyda att muslimska 
krigsfångar skulle dödas. Det islamiska samfundets säkerhet går före 
ett antal muslimska krigsfångars.215 

Även om han i en del fall visar en restriktiv hållning är han desto mer 
flexibel när det gäller politiska tolkningar. Han anser exempelvis att 
staten i en nödsituation, exempelvis då man befinner sig i krig med 
rebeller eller icke-troende, kan tvinga de rika i samhället att betala en 
form av extraskatt för att täcka krigskostnadenia.216 

I boken Al-Iqtisad fi al-Ictiqad (Medelvägen i tron) skriver al-Ghazâlî 
att "Nöden gör det otillåtna tillåtet".217 Al-Ghazâlî använder sig av 
begreppet tubih. Begreppet används för de handlingar som blir tillåtna 
p.g.a. nöd eller andra orsaker. Det är en term som förekommer inom 
den islamiska rättsvetenskapen, och i det rättsvetenskapliga 
språkbruket har begreppet en annan ordalydelse, nämligen mubäh. 
Detta kan närmast beskrivas som likgiltig handling. Den betecknar de 

213 Al-Ghazalî, Al-Mustasfa min cHm al-Usûl% I, 285. 
214 Ibid., 297-298. 
215 Ibid., 294-295. 
216 Ibid., 304. 
2^7 Al-Ghazâlî skriver:"Al-darurâtu tubih al-mahzurâ t", Al-Iqtisâd fi al~I ctiqad 
(Beirut, 1988), 151. 
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handlingar som tillåts enligt sharîc alagen, men som varken ger 
belöning eller straff och som inte är syndiga.218 

Såsom framgick tidigare anser al-Ghazâlî att den politiska 
nödvändigheten tillåter eftergifter. Visserligen uppger han att dessa 
eftergifter inte är frivilliga, men han fastslår att det är den politiska och 
sociala nödvändigheten som gör det förbjudna lagligt. Al-Ghazâlî 
fortsätter resonemanget genom att ta till ett drastiskt exempel: " Vi vet 
att det inte är lagligt att äta av ett självdött djur; det vore dock värre att 
dö av hunger,"219 

Exemplet med den islamiska rättens förbud mot förtäring av själv döda 
djur, som dessutom har förankring inom Koranen, klargör hans 
inställning på ett upplysande sätt.220 Hans resonemang går ut på att 
bevarande av liv är ett högre värde som går före förbudet mot förtäring 
av självdöda djur, och därför är det tillåtet att upphäva förbudet även 
om detta skulle ha fastslagits i Koranen. Al-Ghazâlîs val av detta 
exempel är även intressant av det skälet att förbudet mot förtäring av 
självdöda djur står att läsa i samma koranvers som den varifrån al-
Ghazâlî och andra rättslärda härleder den s.k. istislâh-principen. Versen 
har denna lydelse: "Han har blott förbjudit eder det självdöda djuret, 
blodet, svinets kött och sådant, varöver någon annans namn än Guds 
åkallats. Men om någon tvingas av nöd utan lvstnad och utan brottslig 
avsikt så är Gud förvisso överseende och barmhärtig."221 

Al-Ghazâlî sätter detta exempel i direkt anslutning till de politiska 
händelserna. Han klargör att valet står mellan å ena sidan kaos och 
anarki och å andra sidan "normala" sociala förhållanden. Att de nya 
makthavarna inte skulle ha kalifatets religiösa och andliga auktoritet, 
och att dessa inte skulle vara så bundna vid religionen spelar mindre 
roll. Det ligger i allmänhetens intresse att erkänna de existerande 
makthavarna. Han skriver: " Och de som hävdar att kalifatet är dött för 

21% H.AJR. Gibb & JJi. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam (Leiden, 1953), 
526. 
219 Al-Ghazâlî, Al-Iqtisåd fi al-Fûqâd , 151. 
220 Koranen, 16:116. Förbudet gäller under sådana premisser att man befinner sig 
i en ödemark och har inte tillgång till något annat ätbart och hotas att dö av hunger. 
221 Ibid., 16:116. 
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alltid och omöjligt att ersätta, skulle vi vilja fråga: vilket är att föredra, 
anarki och upphörande av allt socialt liv p.g.a. brist på vederbö rligen 
konstituerande auktoritet, eller erkännande av den existerande makten, 
hur den än må vara?mi 

Enligt den brittiska forskaren Ann K. S. Lambton hade de islamiska 
politiska tänkarna att brottas med flera problem under 1000- och 1100-
talen. Ett av dessa spörsmål som sysselsatte många politiska tänkare var 
dilemmat med de rivaliserande kalifaten i Bagdad och Kairo. 
Problemet bestod i att de islamiska tänkarna tvingades välja mellan 
bibehållandet av en teori som stod i strid med tidens politiska 
verklighet, eller att acceptera verkligheten och därmed ge avkall på den 
islamiska lärans universalism samt erkänna splittring och 
fragmentarism i den islamiska världen. En del tänkare som al-
Baghdadi lade fram ett kompromissförslag, som innebar att det visst 
skulle gå för sig med två kalifat, förutsatt att dessa riken skildes åt med 
hav.223 Al-Ghazäli å sin sida bedömde inte fatimidkalifatet som något 
större hot och valde i boken al-Mustazharî att ta avstånd från 
fatimîderna och hyllade c abbåsidkalifatet. 

Ett annat problem som var ännu svårare under denna period var 
c abbäsidernas försvagning och de turkiska sultanernas växande 
politiska och militära makt. Al-Ghazäli, som till en början strävade 
efter att förena dessa maktcentra, tog enligt Lambton ett radikalt steg 
och överförde kalifatets befogenheter till sultänatet. Under 
förutsättningen att sultanen erkände sharîc alagarnas univers alite t 
kunde han tänka sig att legitimera sultanens makt. Syftet med detta var 
att återförena det religiösa och världsliga styret, samt att försäkra sig 
om en fortsättning av e tt styrelsesätt baserat på religionen. En stor 
skillnad mellan denna och tidigare teorier var att nu var allt tal om 
människomas godkännande av makthavarna borta. Som en direkt 
påverkan från det förislamiska Persiens idétradition sågs härskaren 
som Guds skugga på jorden. Detta innebar att människorna var 
skyldiga att lyda härskaren såsom de var skyldiga att lyda Gud. 
Sultanen hade rätt att kräva lydnad av sina undersåtar i allt, utom att 

222 Al-Ghazâlî, Al-Iqtisâd fi al-Ftlqâd, 151. 
223 Lambton, "State and Government in Medieval Islam", 308. 
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begå synd, och undersåtarna hade rätt att förvänta sig att sultanen 
skulle vara rättfärdig.224 

Lambton skriver i en av sina artiklar att saljuqernas makt byggde på 
religionsrättsliga grunder, sharîca. Hon bygger sitt påstående på 
förhållandet mellan saljûqsultânatet och kalifatet, framför allt efter 
sultanen Malikshåhs död 1092, då inbördeskrig bröt ut mellan 
saljuqiska prinsar. Dessa var tvungna att erhålla kalifatets erkännande 
för att stärka sin position gentemot sina rivaler. Härmed skulle det ha 
uppstått en ny situation där kalifen återfick sin roll som det islamiska 
rikets överhuvud och sultänatet ingick i detta system som en nödvändig 
beståndsdel. Lambton beskriver den nya situationen på följande sätt: 
"On the one hand the caliph was to be designated by the sultan, who, 
through his exercise of constituent authority, recognized the 
institutional authority of the caliph; and on the other hand the validity 
of the sultans government was established by his oath of allegiance to 
that caliph who authorized his rule. In this way the sultan recognized 
that the Sharp a was the organizing principle of the Sunni community, 
while the caliph acknowledged that the sultanate, by establishing 
institutions could continue and the Muslim fulfil his true destiny."225 

Lambton utpekar al-Ghazâlî som hjärnan bakom utformningen av det 
nya systemet. Av detta drar Lambton slutsatsen att saljuqernas välde 
skilde sig från exempelvis de shic itiska buyiderna genom att de förras 
makt byggde på sharîc a.226 Detta är ett påstående som förefaller att 
stämma illa överens med såväl det "tänkta" som det "levda" livet under 
denna period. Visserligen skriver Lambton att hon inte anser att 
furstespeglarna, och i det här fallet al-Ghazalî, skulle ha betraktat 
saljuqernas välde som en islamisk stat, utan hon menar att saljuqerna 
gjorde det möjligt att bevara det religiösa livet i samhället. Hon 
skriver: "The Saljuqs made possible the preservation of religious life 
of the community, and religion for the Muslim embraced virtually all 
aspects of the life of the co mmunity,"227 

224 Ibid., 309. 
22^ Ann K.S. Lambton, "The Internal Structure of the Saljuq Empire", i The 
Cambridge History of Iran, vol. 5 (Cambridge, 1968), 207. 
226 Ibid., 207 och 211. 
227 Ibid., 207. 
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Lambtoii är också medveten om att den religiösa basen för saljuqernas 
makt inte hindrade dem från att använda sin makt på ett godtyckligt 
sätt, men hon anser att de religiösa sharîc alagarna ändå skulle ha satt 
upp vissa gränser som gjorde att situationen inte blev så outhärdlig för 
befolkningen.228 

Denna beskrivning stämmer ganska illa överens med vad som 
verkligen hände under denna period. Händelserna efter sultanen 
Malikshåhs förste efterträdare, Barkiyaruq, är av stor vikt att nämna i 
detta sammanhang. Kort efter hans makttillträde dog c abbasidkalifatet 
al-Mustazhar på ett mystiskt sätt. Denne hade motarbetat Barkiyaruq 
och stött en annan kandidat till sultânatet, varför han föll i onåd och 
enligt historiska källor låg Barkiyaruq bakom hans mystiska död. Detta 
exempel visar på ett tydligt sätt att sultanernas "beroende" av kalifatets 
erkännande hade en ganska marginell betydelse i verkligheten och att 
de skrupelfria sultanernas maktlystnad kände inga begränsningar. 
Deras makt byggde i första hand på lojaliteten hos de militära 
befälhavarna, emirerna, vilka förde befälet över de turkmenska 
nomadtrupperna. 

Sedan vesiren Nizåm al-Mulk, som förde befälet över sultanens 
slavarméer, hade dött var det emirerna som hade makten över 
slavarmén och de turkmenska nomadtrupperna. Ett exempel på 
e mire rnas makt över de senare saljuqiska sultanerna är konflikten 
mellan Barkiyåruqs mustaufi, chefen för statskassan, Majd al-Mulk, 
och emirerna. Emirerna var missnöjda över mustaufins hantering av 
statens medel som missgynnade dem. De hade krävt mustaufins huvud 
och när Barkiyaruq vägrade gå med på deras krav stormade de 
upproriska emirerna vid ett tillfälle Barkiyåruqs tält och förde ut 
mustaufin, Majd al-Mulk och mördade honom, utan att sultanen kunde 
ingripa.229 

Furstespeglarnas återkommande krav på rättvisa och rättssäkerhet i 
samhället är ännu ett bevis på att saker och ting inte stod rätt till under 
saljuqernas tid. Kravet på rättvisa byggde inte i första hand på 

228 Ibid., 211. 
229 Al-Râwandî, Rahåt-us-Sudur, 145-146. 
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sharîc alagaina och såsom al-Ghazâlî och även Nizâm al-Mulk skriver, 
"riket består med ogudaktighet, men ej med orättvisa". Vid sidan av 
furstespeglarna finns det andra källor som styrker de orättvisa 
förhållandena under denna period. En sådan källa är al-Ghazâlîs 
brevväxling med sultaner, vesirer och andra höga funktionärer vid det 
saljuqiska hoven. Brevsamlingen är, trots sitt subjektiva 
ställningstagande, ganska unik i sitt slag eftersom den erbjuder oss 
insyn i den socio-politiska situationen på ett mer personligt sätt. 
Genom dessa brev kan man skönja konturerna av e tt samhälle som 
domineras av godtyckliga härskare som exploaterar lokalbefolkningen 
efter behag. I brevsamlingen påminner han gång på gång om de svåra 
förhållanden under vilka befolkningen i hans hemtrakter lever.230 1 ett 
av breven skriver han på ett sarkastiskt sätt till sultanen: "De troendes 
nacke har brutits av hunger, hur kommer det sig att dina hästars nacke 
inte har brutits av de tunga guldhalsband dessa bär p å?"231 I ett annat 
brev står det: "Förtrycket känner inga gränser /.../Jag har flyttat från 
staden Tus för att slippa se dessa obarmhärtiga och oförskämda 
förtryckare,"232 

Lambtons jämförelse med buyiderna är ganska intressant eftersom den 
belyser till viss del hennes tolkning av situationen. Hon skriver i en not 
till sin artikel att de titlar c abbäsidkalifatet til ldelade saljuqsultänerna 
innehöll till skillnad från buyiderna orden dîn, religion, och daula, stat 
(dynasti). Sultanen Tughrul Beg titulerades med titeln Rukn al-Dîn 
(Religionens pelare) och Jaläl al-Daula (Statens storhet). Titlarna skall, 
enligt Lambton, ses som bevis på religionens nya roll hos härskarna. 
Jag skulle snarare vilja beteckna dessa titlar som en markering i den 
pågående maktkampen mellan den sunnitiska kalifatet i Bagdad och 
shîciterna. Buyiderna var shîciter och hade bildat en stat i staten och 
kringskurit det sunnitiska kalifatets maktbefogenheter. När saljuqerna 
trädde in på den politiska scenen pågick det ytterligare en maktkamp 
med religiösa förtecken, nämligen den mellan c abbäsidkalifatet i 
Bagdad och fatimi dkalif ate t, som var en grupp inom den shîcitiska 
grenen, i Kairo. 

230 Al-Ghazâlî, Makâtîb-1 Fârsi-yi Ghazalî,(Al-Ghazâlîs persiska brev), 12, 49. 
231 Ibid., 16-17. 
232 Ibid., 49. 
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Som Lambtoii mycket riktigt påpekar, blomstrade det religiösa livet 
under den saljuqiska epoken, men det var knappast sultanernas eller de 
turkiska lokala befälhavarnas förtjänst. Dessa var inte kända för att 
vara fromma, och furstespeglarna ger en fingervisning om de 
förhållanden som rådde vid hoven. Det var snarare sultanernas 
bristande intresse för det religiösa livet, samt de religiösa 
institutionernas framväxt med stöd av mäktiga personer som 
exempelvis Nizäm al-Mulk som bidrog till att det religiösa livet 
frodades. Saljuqsultänemas bristande intresse för religiös renlärighet 
är ett återkommande tema hos vesiren Nizäm al-Mulk som bekymrar 
sig över hotet från innovatörer och dem med den "orätta religionen". 
Saljuqernas bristande religiösa engagemang kan sägas ha haft den 
verkan att den fick ett slags formande effekt inom religionen. Det var 
under denna period som bl.a. den ashc arîtiska inriktningen fick sin 
slutgiltiga systematisering genom al-Ghazâlî, sûfîsmen organiserades 
och en rad viktiga skolbildningar urskildes, den nya inriktningen under 
ledning av sûfîern Suhrawardi grundades och slutligen spreds 
shîc ismen i en dubbel riktning i framför allt Persien, genom ismäc îlism 
och de s.k. tolvimamiterna.233 

Den franske forskaren Henri Laoust tycker inte att det går att hävda att 
al-Ghazâlî frångått sina tidigare uppfattningar när det gäller kalifatet. 
Enligt Laoust tvivlade al-Ghazâlî aldrig på kalifatets legitimitet, utan 
det var hans politiska realism som gjorde att han inte bortsåg från 
sultänatet. För att förstå al-Ghazälis tillvägagångssätt måste man se på 
hans agerande ur en annan synvinkel, anser Laoust.234 

Al-Ghazäli valde en medelväg, skriver Laoust, och som han påpekar i 
boken Ihyä * tillhör kalifatetc abbäsiderna men ute i provinserna är det 
sultanerna som har den verkliga makten. "Kalifatet skall inte berövas 
c abbäsiderna, såsom den verkliga makten inte skall berövas sultanerna, 
eftersom det skulle leda till kaos i samhället. A andra sidan har 
profeten sagt att man skall lyda den som har makt. Sålunda måste man 
välja medelvägen, sultänatet legitimeras när kalifatet erkänner det och i 

233 A.Bausani, "Religion in the Saljuq Period", i The Cambride History of Iran, 
vol. 5 (Cambridge, 1968 ), 302. 
234 Laoust, II, 361. 
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gengäld behåller kalifatet en del av sin makt som det skulle ha förlorat 
om det inte erkände de verkliga makthavarna."235 

Laoust tillägger att även om al-Ghazâlî i Nasîhat al-Muluk inte 
nämner någonting om kalifatet, hämtar han å andra sidan en rad 
historiska exempel från de första fyra kaliferna efter Muhammad, 
liksom från umayadkaliferna och de första c abbâsidkaliferna. I likhet 
med boken al-Mustazhan, där han erinrar kalifen om dennes 
skyldighet att följa religionen, påminner han sultanen om dennes 
religiösa skyldigheter i Nasîhat al-Muluk. Laoust tolkar detta som ett 
stöd för sin uppfattning. 

Det som däremot talar emot denna uppfattning är att al-Ghazäli inte 
nöjer sig enbart med att utelämna kalifatet i Nasîhat al-Muluk, han 
skriver heller ingenting om sultanens eventuella skyldigheter gentemot 
det andra maktcentret, dvs. kalifatet. Utgångspunkten i hans 
resonemang visar att han insett, till följd av sin politiska realism, att 
kalifatet inte kan komma i fråga i detta sammanhang. Al-Ghazâlî talar 
om två utvalda grupper i Nasîhat al-Muluk% profeter och sultaner, och i 
direkt anslutning till detta tillägger han att sultanen är Guds skugga på 
jorden.236 

En annan faktor som borde uppmärksammas här är frågan om valet av 
härskare. I Nasîhat al-Muluk frångår al-Ghazâlî sin tidigare 
ashcarîtiska uppfattning i fråga om valet av härskare. Enligt den 
ashc arîtiska uppfattningen var valet av härskare/imäm de troendes, dvs. 
människornas, uppgift, eller åtminstone skulle de ge sitt godkännande 
till valet av härskare. Al-Ghazâlî stödde denna uppfattning, om än med 
vissa modifieringar, i al-Mustazhan, medan i Nasîhat al-Muluk valet 
av sultaner sker bortom all mänsklig inblandning. 

Man skall också komma ihåg att samme al-Ghazâlî, som i Nasîhat al-
Muluk inte talar någonting om kalifatet, skriver om den logiska och 
religiösa nödvändigheten av k alifatet i sina tidigare skrifter. Denna 
nödvändighet är av sådan art att alla statliga verksamheter får sin 
legitimitet från kalifatets källa; utan kalifatet som statens överhuvud 

235 Al-Ghazalî , Ihya^Ulûm al-Dîn H, 125. Jmf. Laoust, n, 361. 
236 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk, 81. 
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skulle t.o.m. ingångna giftermål mista sin legitimitet!237 Han grundar 
nödvändigheten på tre historiskt beprövade principer. För det första, 
ijmac, eller samstämmighetsprincipen: alla rättsskolor inom islam är 
eniga om att samhället behöver en ledare/imäm. För det andra, de 
profeten närståendes tradition, sahäbas tradition, vilken visar att man 
efter profetens död, redan innan han hunnit bli begravd, valde en 
efterträdare. Detta visar alltså den yttersta vikten av att ha en ledare för 
samhället. För det tredje, nödvändigheten av att ha en enda ledare, 
eftersom flera ledare skulle kunna medföra splittring och andra faror 
för samhället.238 

Det förefaller för mig mer sannolikt att det var al-Ghazâlîs tolkning av 
nödsituationer inom rättsvetenskapen som låg till grund för hans 
politiska realism och vilja till politiska eftergifter. Det var denna 
tankefigur som i första hand tycks ha legat till grund för hans politiska 
omsvängning. Det nya politiska läget uppfattade han som en ytterst 
allvarlig situation, en nödsituation där den politiska nödvändigheten 
satte lagarna ur spel. Han finner det lämpligt att överväga situationen i 
enlighet med det logiska tänkandets regler. I överensstämmelse med 
istisläh-principen godtar han, om än motvilligt, det som gagnar 
människorna, allmänheten och religionen på det bästa sättet. För al-
Ghazâlî gällde det att bevara religionen och den politiska stabiliteten, 
som alla låg i allmänhetens intresse. Att erkänna den existerande 
makten är ett bättre och rimligare alternativ än anarki och upplösning 
av det sociala livet. Hans resonemang bör ha varit att, oavsett hur de 
nya makthavarna är som människor måste de upprätthålla lag och 
ordning i riket, vilket är till det allmännas bästa, och därför är han 
beredd att överge kalifatet till sultänatets förmån. 

I boken Ihya ' cUlûm al-Dîn, uppger al-Ghazâlî sin principiella 
inställning till frågan om den ondskefulle sultanens öde. Denne skall 
självmant lämna ifrån sig makten eller tvingas att avträda makten. 
Samtidigt konstaterar han, något uppgivet, att så länge sultanen har 
militär makt tillåter allmänhetens intresse inte att man med våld 
avlägsnar denne från tronen. Han anser att ett försök att avsätta dem 

237 Laoust. II, 355. Se vidare al-Ghazâlî, Mizan al-cAmalt 2:a uppl. (Kairo, 1923), 
170-172. 
238 ibid., 355. 
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som han kallar "ondskefulla och okunniga sultaner" skulle leda till 
oroligheter och instabilitet i samhället. Nödvändigheten kräver att 
dessa sultaner skall få sitta kvar vid makten samtidigt som man för 
bibehållande av stabiliteten är skyldig lydnad gentemot dessa.239 

Al-Ghazâlî berör problemet med allmänhetens intresse, masliha, i 
samband med ett annat problem, det som gällde kontakterna med 
sultanerna. Hans huvudprincip är att man så långt det är möjligt skall 
hålla sig fjärran från sultaner, eftersom förbindelser med dessa innebär 
att den troende kommer att överge religionens påbud. I ett avsnitt i 
boken Ihyåy cUlûm al-Dîn där han behandlar frågan huruvida 
sultanernas egendom har samlats på lagliga vägar eller ej, behandlar 
han denna fråga. Han skriver: "Med undantag för två ursä kter är det 
inte tillåtet (för de lärda) att besöka dessa (sultanerna). För det första: 
Om man har tvingats till det /.../ och man är medveten om att ett 
undvikande skulle leda till besvärligheter, eller att människorna inte 
skulle lyda dessa (sultanerna), samt att politiken skulle drabbas av 
rubbningar. I detta läge måste man lyda. Inte för att lyda dessa 
(sultanerna), utan för det allmännas intresse, masliha, så att 
människorna och styrelsen inte drabbas av rubbningar. För det andra: 
För att avvärja orättvisor mot sig själv eller någon annan muslim'1.240 

Istisläh-principen är ett viktigt kapitel i relationerna mellan förnuftet 
och religionen i den islamiska världen. Den kan närmast betecknas som 
inkörsporten till förnuftets självständiga agerande. Under de socio-
politiska omständigheterna som rådde, och som av tänkare som al-
Ghazäli betraktades som en nödsituation, får förnuftet handlingsfrihet 
att avgöra vad som är till nytta för religionen. Det är fortfarande 
religionen som sätter de yttersta ramarna för vad som är gott och vad 
som är ont, men bortom detta finns ingenting kvar av religionens 
auktoritet. Förnuftets ställning under religionen har i ett slag 
förändrats till att vara den instans som skall avgöra vilket politiskt 
beslut som ligger närmast det av religionen uppsatta målet för det 
goda. 

239 Al-Ghazâlî, Ihyâ>(Ulûm al-Dîn, II, 303-304. 
240 Ibid., 313. 
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Mari behöver inte se al-Ghazâlîs tilltro till förnuftet som att det hos 
honom fanns ett motsatsförhållande mellan tro och vetande. Detta 
eftersom han redan tidigare klargjort vilka områden istislâh skall 
omfatta. Trosfrågor är undantagna från denna princips domäner. I 
samband med sin andliga kris ett tiotal år före den politiska 
omsvängningen deklarerade han att sûfîsmens väg var den enda vägen 
till sanning, men även då begränsade han sig till trosfrågor. Han tycks 
inte se någon konflikt i förhållandet mellan tro och förnuft så länge 
dessa, och då framför allt förnuftet, inte gör intrång på varandras 
områden. 

Al-Ghazâlîs återkommande krav på rättvisa och rättfärdighet fyller en 
viktig funktion om man gör denna tolkning. Eftersom hans 
godkännande av de nya makthavarna har tillkommit till följd av en 
nödsituation, och betraktas som en eftergift, måste den kompletteras 
med krav på rättvisa. Jag återkommer till detta senare i texten. 

En annan fråga som är aktuell i detta sammanhang är om al-Ghazâlî, 
genom sina politiska tankegångar och sin politiska omsvängning, 
legitimerade den sekulära statens idé. Det förefaller inte som om han 
direkt skulle ha gått in för att hylla den sekulära staten. Hans främsta 
ideal är det teokratiska systemet. Däremot skulle man kanske kunna slå 
fast att hans analys av den uppkomna politiska situationen, vilken han 
gjorde på basis av sin rättsvetenskapliga tolkning, ledde till att han 
hellre accepterade det av religionen ganska måttligt intresserade 
sultänatet som garant för religionens fortlevnad, framför ett alltför 
svagt och tandlöst teokratiskt kalifat. Ett kalifat utan makt bakom 
orden hotade hela rikets inre stabilitet och därmed religionens. 
Konsekvenserna av detta, sett i ett större historiskt perspektiv, blev att 
den exekutiva staten fick en relativ handlingsfrihet gentemot den 
religiösa auktoriteten under långt tid i den islamiska världen. Den 
legitima makten baserades i första hand inte på religionens premisser, 
utan det var den militära och politiska makten som hade den avgörande 
betydelsen för maktinnehav. Detta var naturligtvis inte någon 
konsekvens av al-Ghazâlîs politiska teori utan, som tidigare framgått, 
återspeglar de islamiska politiska teoretikernas tankegångar den 
uppkomna politiska situationen. Al-Ghazâlî gav med andra ord en 
teoretisk beskrivning av den redan existerande verkligheten. Al-
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Ghazâlî gav uttryck för dessa idéer under en tid när han var djupt 
desillusionerad. Det idealiska för honom var nog att imamâtets tre 
olika aspekter skulle vara samlade i en person. 

Imâmen skulle vara profetens legitime efterföljare, styra världens 
angelägenheter och vaka över tron. Först kunde han konstatera att det 
inte gick att förena dessa funktioner i en enda person, utan uppgiften 
måste delas av två personer och en grupp: kalifen förkroppsligade 
successionen från profeten, sultanen med sin militära makt utövade 
den världsliga makten och som tredje inblandad part c ulama, de 
rättslärda, som hade till uppgift att vaka över religiös tro. Av dessa tre 
var kalifen så gott som utan någon makt, c ulama hade svikit sina 
uppgifter och det som återstod var sultanen. Al-Ghazalîs agerande kan 
snarast betraktas som en sista utväg för att vidmakthålla ett system som 
kunde garantera religionens fortlevnad i samhället. 

En annan intressant punkt som den libanesiske rättsprofessorn 
Mahmassânî påpekar i sin bok är att det var tack vare principer som 
Istisläh som nya traditioner från andra kulturer kunde vinna inträde i 
den islamiska. De nya traditionerna ansågs inte strida mot Koranen 
eller profetens tradition.241 Det vore kanske inte alltför långsökt om 
man skulle sätta al-Ghazälis användning av de persiska berättelserna i 
samband med istisläh-principen. 

241 Mahmassani, 228. 
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IV-Nasîhat al-Multìk, vändpunkten i al-Ghazâlîs 
politiska tankegångar 

Som tidigare framgått markerade verket Nasîhat al-Mulûk (Råd för 
kungar) al-Ghazâlîs definitiva övergång från den islamisk influerade 
politiska teorin till den persiskt influerade politiska teorin. Han skrev 
boken efter återkomsten från sin självpåtagna exil, således någon gång 
före eller under 1106. Det var under den här perioden som al-Ghazâlî 
åter trädde in i det offentliga livet. Han gjorde det efter att ha låtit sig 
övertalas av saljuqvesiren Fakhr al-Mulk, son till den legendariske 
Nizâm al-Mulk, som då tjänstgjorde vid saljuqsultânen Sanjars hov i 
östra Persien, i al-Ghazâlîs hemtrakter. Han dedicerade senare boken 
till samme sultân Sanjar.242 Det råder dock delade meningar om titeln 
"Österns konung"243, som al-Ghazâlî använder i inledningen av sin 
bok, verkligen syftade på sultânen Sanjar. De flesta forskare anser sig 
dock ha tillräckliga bevis för att kunna utgå från att boken har skrivits 
för sultânen Sanjar och inte hans äldre broder Muhammad. Den 
brittiska forskaren Ann Lambton hörde till dem som ansåg att al-
Ghazâlî hade skrivit boken för sultânen Muhammad, men hon ändrade 
sig i ett senare skede och anslöt sig till dem som anser att boken var 
avsedd för sultân Sanjar.244 

Det karakteristiska för den här boken är inte enbart al-Ghazâlîs 
övergivande av kalifatet, utan också det att han prioriterar helt nya 
kriterier. Bildandet av ett islamiskt mönstersamhälle av samma typ 
som exempelvis profeten Muhammads samhälle hade, med hänsyn till 
de rådande omständigheterna i den islamiska världen, inte längre 
förtursrätt för al-Ghazâlî. Det viktigaste var nu utövandet av rättvisa, 
social och politisk ordning, allas likhet inför lagen samt att få bukt med 
korruption och diskriminering. Detta var krav som hängde samman 

242Laoust, I, 205. 
243 Al-Ghazâlî,Nasîhat al-Mulûk, 1. 
244 Se vidare Lambtoiis artikel "The Theory of Kingship in the Nasîhat al-Mulûk 
of Ghazâlî", The Islamic Quarterly (London, 1954), 48 där hon skriver att boken 
var avsedd för den äldre brodern Muhammad ibn Malikshâh. I en senarae artikel, 
nämligen i "Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship", Studia Islamica, 
nr. XVn (Paris, 1963), 105, ändrar hon sin uppfattning och hävdar att boken var 
avsedd för den yngre brodern Sanjar. 
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med de rådande politiska och sociala förhållandena. Då al-Ghazâlî, 
som vi kommer att se, även i det här fallet försöker klä krav som 
rättvisa och ordning i en religiös mantel, borde man kanske se det som 
ett försök att bevara den ursprungligen religiösa ramen för vad som 
kan betecknas som hans politiska ideal. 

Liksom i sina andra politiska skrifter visar al-Ghazâlî inget större 
intresse för härskarmaktens ursprung. Detta är ett passerat stadium för 
honom. Vad som däremot intresserar honom är härskarens möjligheter 
att genomdriva de politiska målsättningarna, eller snarare att skapa 
möjligheter för dem. 

Han börjar boken med att erinra sultanen om trons betydelse. Därefter 
följer han samma mönster som i sina tidigare böcker, alltså att slå fast 
Guds enhet samt att erinra sultanen om att denne ingenting annat är än 
en skapelse bland andra Guds skapelser. När han skriver om Guds 
egenskaper är han noga med att påpeka att Gud är den allsmäktige och 
att "den verkliga makten och sultânatet tillhör Gud".245 

Övergivandet av den religiöst influerade politiska teorin i Nasîhat al-
Muluk innebär dock inte att al-Ghazalî på samma gång skulle överge 
den religiösa förankringen för sin politiska uppfattning. Även om han i 
den persiskt influerade teorin prioriterar andra kriterier än 
religiositeten hos härskaren/sultanen, "inlindas" de nya kriterierna i ett 
religiöst skal. Bland de kriterier han räknar upp för sultanen finns att 
denne skall vara gudfruktig och lyda de gudomliga lagarna. Han 
indelar denna lydnad i en privat och en offentlig del. Den privata delen 
omfattar sultanens personliga religiösa göromål eller, som al-Ghazâlî 
uttrycker det, sultanens personliga förhållande till Gud. Det rör sig om 
sådana religiösa handlingar som att be, fasta, företa pilgrimsfärden, 
betala allmosor etc. Den offentliga delen gäller däremot sultanens 
förhållande till undersåtarna, vilket enligt al-Ghazâlî bör präglas av 
utövning av rättvisa. Det är genom att skipa rättvisa mot människorna 
som sultanen kan visa sin lydnad gentemot Gud. Han skriver: 

" Vet, o, konung att trons rot består av vad som finns i hjärtat av 
kunskap och tro; och att trons grenar består a v vad som härrör från 

245 Al-Ghazâlî, JVasiiza t al-Multik, 8. 
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kroppens sju lemmar genom rättvisa och gudfruktiga handlingar. /„./ 
Handlingar som utgör trons rot är följande: Att du avstår från allt som 
är förbjudet, och att du verkställer varje uppgift som är föreskriven. 
Dessa består av två kategorier: CO Det som finns mellan dig och Gud, 
som böner, fasta, att företa pilgrimsfärden och att betala allmosor, att 
avstå från vin och olagliga handlingar. (II) Det som finns mellan dig 
och människorna, nämligen att behandla undersåtarna rättfärdigt och 
att hålla dig ifrån orättfärdighet och förtryck. Den fundamentala 
principen är /.../ att i alla frågor, som är mellan dig och människorna, 
behandla människorna på samma sätt som om du vore undersåte och 
någon annan sultan, du skall döma på samma rättvisa sätt som du själv 
skulle vilja bli behandladXPA6 

I Nasîhat al-Muluk kan mail skönja konturerna av al-Ghazâlîs sûfiska 
tänkande, vilket hade sysselsatt honom sedan den andliga krisen år 
1095, speglade i hans politiska tankegångar. Det är den s .k. moderata 
inriktningen inom sufismen, med ett intensivt intresse för döden och 
livet efter detta, som kommer till uttryck i den första delen av 
boken.247 Det viktiga hos sultanen är enligt al-Ghazâlî hans inre 
själsliv. Al-Ghazâlî räknar upp en rad egenskaper för sultanen som kan 
föras tillbaka på tankelinjer inom sufismen, bland dem att man skall se 
Gud bakom allting liksom uppmaningen att ta avstånd från de 
världsliga frestelserna. Detta var något som han själv levt upp till under 
åren då han hade dragit sig undan det offentliga livet. Sultanen 
skall,enligt al-Ghazâlî, på ett uppriktigt sätt tro på den rätta tron, dîn-i 
durust, den rätta religionen, och fullfölja dess ålägganden. Han skall 
vara inställd på att regera och utöva sin makt på ett rättvist sätt, skipa 
rättvisa och avstå från de världsliga frestelserna som att älska världslig 
makt, rikedom och njutning. Sultanen skall alltid påminna sig om att 
makten är en gåva från Gud, vilket innebär att han på domedagen 
kommer att ställas till svars för vad han gjort i denna världen. Det 
främsta kriteriet hos sultanen är rätt tro. Detta står som nummer ett på 

246 ibid., 13-14. Egen översättning. 
^47 Al-Ghazâlîs sûfiska tänkande skilde sig från den panteistiska skolan 
representerad av suffer som Bâyazîd Bastami (d.874) och Mansûr Hallâj (avrättad 
922). 
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en lista med tio grunduppfattiiingar om Gud, som hail väljer att likna 
vid "roten till trons träd".248 

"Trädet" som han skriver om har tio rötter och tio grenar. Tron utgör 
roten och gärningarna är trädets grenar. Han ser som sin uppgift att 
utförligt beskriva vad var och en av dessa "rötter och grenar" består av, 
eftersom "islams och världens herre (sultanen) skall ta hand om detta 
träd".249 

De tio grunduppfattningarna, som är en uppräkning av de gudomliga 
egenskaperna enligt den islamiska läran, är följande: Gud har ingen 
like. Gud är osynlig, "i denna värld kan man känna Gud medan i den 
andra världen kan man skåda Honom(!)"250, Gud är allsmäktig, 
allvetande, allting sker enligt Hans vilja, Han är seende och hörande. 
Det som Gud har sagt är sant och Koranen, Toran, Injîl och Zabur samt 
andra profeters böcker är Hans ord. Gud har skapat allt som finns i 
världen. Han har skapat kroppen och själen och kroppen är själens 
boning till döden som är oundviklig. Gud har sänt profeterna för att 
vägleda människorna.251 

I sina kontakter med undersåtarna måste sultanen ledas av tio principer 
som ingår i "trädets grenar".252 Dessa är följande: 
Att vara rättvis och utöva de svagas rätt. Sultanen skall alltid "törsta" 
efter kontakter med de religiöst lärda.253 Han skall inte nöja sig med att 
själv avhålla sig från att göra orätt, utan kontrollera att hans 
underlydanden följer samma linje. Han skall hålla sig från högmod och 
ilska vid sina kontakter med undersåtarna. Sultanen skall visa moralisk 
storhet och agera osjälvisk och vara ett föredöme, samt inte önska för 
andra det som han ogillar för sig själv. 

248 M-GhazàllNasÌhat al-Mulvk% 3. 
249 Ibid., 3. 
2^0 Ibid., 6. Det sista är ett tämligen kontroversiellt påstående som utrider mot en 
grunduppfattning i den islamiska läran som förklarar att Gud är osynlig. 
251 Ibid.. 7-13. 
252 Ibid., 13. 
253 Ibid.. 27. 
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Sultanen skall snarast möjligt reda ut muslimernas, undersåtarnas 
problem. Detta är t.o.m. viktigare än utförande av en rad religiösa 
plikter som exempelvis de s.k. nawafil-bönerna.254 

Som ett led i sitt sufiska tänkande uppmanar al-Ghazâlî sultanen att 
vara avhållsam med de världsliga lustarna. Sultanen skall inte vänja sig 
vid god mat, fina och ståtliga dräkter. Han bör vara avhållsam eftersom 
rättvisa blir inte möjlig utan avhållsamhet.255 

Sultanen skall inte bemöta undersåtarna strängt utan vara mild mot 
dem. Han skall också se till att undersåtarna är nöjda med honom.256 

Och slutligen skall sultanen inte söka undersåtarnas gunst i strid med 
sharîc a-rätten, ty missnöje som har tillkommit till följd av sultanens 
vägran att frångå sharîc a-rätten skadar inte hans ställning. 257 

Efter att ha klarlagt "roten" och "grenarna" av trädet fortsätter han 
diskussionen med de källor från vilka man skall "vattna" trädet. Dessa 
är två: 

1-Kunskap om den lägre världen, vad den är och varför människan har 
fötts till den. Sultanen måste veta att denna värld är blott en hållplats 
och inte den sista boningen. Människan liknar en resenär i denna 
världen. Modems sköte är första anhalten och graven den sista, hemmet 
ligger bortom den sista hållplatsen.258 

2-Kunskap om det sista andetaget. 
Människorna indelas enligt al-Ghazâlî i två grupper: A/ De som väljer 
denna värld och hoppas på ett långt liv och aldrig tänker på det sista 
andetaget. 
B/ De som alltid tänker på det sista andetaget. De tänker på hur de skall 
rädda sin tro.259 

254 ibid., 47. Nawâfil omfattar bön och fasta och andra religiösa plikter vid sidan 
av de dagliga och obligatoriska bönerna. 
255 ibid., 48. 
256 ibid., 49-50. 
257 Ibid., 50-51. 
258 ibid., 52. 
259 ibid., 65. 
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I varje avsnitt kommer hail med en rad berättelser hämtade framför allt 
från islams tidiga historia. I den första delen av boken använder han, 
med undantag för några berättelser från de kristna och judiska 
traditionerna, nästan uteslutande islamiska berättelser. I det avseendet 
skiljer sig de båda delarna av boken från varandra på ett avgörande sätt. 

Förutom rättskipning och rättvisa åt alla, som är det i särklass 
viktigaste i al-Ghazâlîs anvisningar för sultanen, finns det i verket en 
rad andra råd som närmast kan beskrivas som praktiska råd om hur 
härskandet bäst fungerar. 

I bokens andra del börjar al-Ghazâlî med att tala om rättvisa och 
politik för sultaner. Ordet siyâsat, som han använder för politik, är ett 
arabiskt ord som ursprungligen innebär "disciplin", eller "tilldelning 
av straff", men han använder det i betydelsen "utövning av politisk 
auktoritet". 

Han påminner bl.a. om vesirämbetets vikt för sultanen och citerar 
berättelser från såväl den islamiska traditionen som de persiska och 
bysantinska traditionerna. Med hänvisning till Koranen skriver han att 
även profeten uppmanades till rådslag i de beslut som hade med de 
världsliga frågorna att göra.260 Sålunda kan ingen, allra minst sultanen, 
undvara vesirens eller andra människors råd och åsikter. Al-Ghazâlî 
säger däremot ingenting om hur eller bland vilka vesirerna skall utses, 
utan nöjer sig med att påminna saljuqsultänen om persiska familjer 
som tjänstgjorde som vesirer vid de islamiska hoven, bland dem 
storvesiren Nizåm al-Mulk och hans söners tjänster för sultänatet som 
pågick under flera decennier.261 Man skulle kunna fråga sig om inte 
detta var al-Ghazâlîs sätt att visa sin tacksamhet mot familjen Nizåm 
al-Mulk som haft stor betydelse för honom som beskyddare och som 
en gång tagit hand om honom. Det var tack vare Nizåm al-Mulk som 
han utnämnts till ordförandeposten vid Nizâmîyya-hôgskolan i 
Bagdad. Men man skulle samtidigt kunna tolka det som ett utslag av 
hans realistiska/pragmatiska politiska uppfattning. Saljûqsultânerna 
var i gemen unga och obildade krigare som inte förstod sig så mycket 

260 Ibid., 175. 
261 ibid., 184-185. 
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på rikets förvaltning. Under Nizâm al-Mulk var det denne som i 
verkligheten förvaltade riket. Vesiren utövade i praktiken hela den 
verkställande makten som hade delegerats till honom av sultanen. Han 
var både civil och militär myndighet, och fattade de flesta beslut 
självständigt eller i samråd med cheferna för de olika ämbetsverken, 
tillsatte och avsatte ämbetsmän etc.262 Sultanen var alltför upptagen 
med sina krigståg och sitt nöjesliv. Al-Ghazâlî såg kanske på dessa 
vesirer som en garant för sina politiska ideal. "Dessa bevarar de gamla 
traditionerna", skriver al-Ghazalî i Nasîhat al-Mulûk.263 Det var 
kanske därför som han i Nasîhat al-Mulûk varnar sultanen för vissa 
saker i hans förhållande till vesiren. Sultanen måste iaktta tre principer 
i sitt förhållande till vesiren, anser al-Ghazalî. Det gäller för honom att 
för det första "inte skynda sig att straffa vesiren när han blir arg på 
honom. För det andra attinte trakta efter hans rikedom när han blir rik, 
och för det tredje att inte vägra honom tillträde när han ansöker om 
detta".264 

Al-Ghazâlîs intresse för vesirema kan även ses som ytterligare bevis på 
hur den politiska verkligheten influerade de islamiska politiska 
teoretikernas tänkande. Al-Ghazâlî hade tidigare sett hur despotiska 
sultaner behandlat vesirer som skaffat sig stor förmögenhet. 
Uppmaningen borde kanske ses som uttryck för en önskan om större 
rättssäkerhet i samhället! 

Man skulle möjligen kunna tolka uppmaningen till rådslag med 
vesirerna som ett utslag av den framträdande roll som 
samstämmighetsprincipen, ijmäc, spelade i den sunnitiska 
rättstolkningen, där konsensus och samstämmighet i åsikt var ett sätt att 
åstadkomma auktoritativa tolkningar eller beslut. 

I de följande kapitlen, kapitel 3-6, skriver han om diverse ämnen som 
exempelvis ämbetsmännens, de s.k. dabîrâns, betydelse för rikets 
förvaltning, sultanens storsinthet i dennes kontakt med undersåtarna 
och myndighetspersoner och de lärdas betydelse för sultänatet. 

262 Nordberg, Profetens folk, 145. 
263 Al-Ghazâlî JVasifrat al-Mulûk, 184. 
264 ibid., 176. Egen översättning. 
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När det gäller dabîrân, ämbetsmännen, ställer han en rad mycket hårda 
krav för deras rekrytering. De skulle inte enbart behärska skrivkonsten, 
alltså det som gett dem deras titel, utan de skulle också ha kunskaper på 
en rad andra områden som var av stor vikt för rikets välstånd. Av dem 
krävdes bl.a. kunskap i hur man sköter konstbevattningsanläggningar. 
Gemensamt för flertalet av regionerna i det islamiska riket var att 
jordbruk, p.g.a. de alltför små regnmängderna, knappast var möjligt att 
bedriva utan konstbevattning. Det gällde att bygga påkostade 
kanalsystem eller underjordiska tunnlar som ledde vattnet till åkrarna. 
Detta var ett stort företag som krävde central planering och var dyrbart 
och krävde stor arbetsstyrka. Det var enbart centralmakten som 
ekonomiskt och organisatoriskt kunde klara av sådana projekt. En av 
härskarens viktigaste uppgifter bestod därför i tillsynen av dessa 
kostsamma anläggningar.265 Al-Ghazâlî vill lägga ansvaret på 
ämbetsmannakåren, då statsmakten alltför ofta inte klarade av eller 
negligerade underhållet av anläggningania, vilket ledde till regionala 
katastrofer. 

Bland andra krav som han räknar upp för rekrytering av 
ämbetsmännen nämns kunskaper om "dagens och nattens längd under 
olika årstider", kunskaper i stjärnornas, solens och månens rörelser, 
matematik, geometri, kalenderkunskap, "det som har med jordbruket 
att göra", medicin, vindarnas rörelse under årstiderna, poesi och sist 
men inte minst gällde det att äga ett "gott humör".266 

Boken slutar med något så ovanligt som några råd rörande sultanens 
relation till kvinnor. Han höjer en varningens röst när det gäller 
sultanens förhållande till kvinnorna. Kvinnorna beskrivs som 
"värnlösa", "mindre intelligenta än männen" och sist men inte minst 
opålitliga. Och för att bekräfta detta påstående hänvisar han till såväl 
islamiska som persiska traditioner, som mestadels går ut på att män i 
sitt göromål inte skall förlita sig på det motsatta könet. Al-Ghazâlîs 
misstänksamhet mot kvinnorna kan förklaras med hänsyn till 1000-
talets mansdominerade värld, där man såg på kvinnan på ett 
nedvärderande sätt. Men man skulle ändå kunna ställa frågan varför 
han nämner allt det här i en furstespegel. Troligen härrör det från hans 

265 Nordberg, Profetens folk, 217-220. 
266 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk, 189-190. 
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tidigare negativa erfarenheter av kvinnornas inblandning i de politiska 
spelen. Där fanns t.ex. en av saljûqsultânen Malikshâhs hustrur, Terken 
Khâtûn, och hennes inblandning i de politiska intrigerna i samband 
med utseendet av e fterträdaren till kalifen al-Muqtadi samt hennes 
deltagande i maktkampen efter Malikshâhs död.267 

Al-Ghazâlî hade personligen blivit inblandad i de här affärerna, vilket 
troligen kostat honom ett antal år av bortovaro från det offentliga livet. 
Samtidigt skall man komma ihåg att sultanernas harem under vissa 
perioder fungerade som riktiga lobbykanaler. Jag kommer att diskutera 
al-Ghazâlîs syn på kvinnorna mer ingående när jag jämför hans bok 
med andra kungaspeglar. 

Nasîhat al-Mulûk, en bok med två stilar 

Al-Ghazâlîs uppläggning av boken har inte helt utan anledning givit 
upphov till en del problem och spekulationer. Boken består till synes 
av två helt skilda delar. Den första delen, som utgör en fjärdedel av 
hela texten, är som en sammanfattning av al-Ghazâlîs tidigare böcker, 
exempelvis Ihya9 cUlûm al-Dîn (Religionsvetenskapens 
pånyttfödelse) och Kîmîya-yi Sacådat (Lyckans alkemi). Det finns 
ingenting i denna del av Nasîhat al-Muluk som inte finns i Ihya 9 

cUlûm al-Dîn eller Kîmîyâ-yi Sacadat. När han exempelvis skriver om 
"grenarna till trons träd", där han bl.a. diskuterar rättvisan och 
påminner sultanen om att avhålla sig från det otillåtna, är det i stort sett 
en upprepning av vad han tidigare har fört fram i Kîmîyâ-yi 
Sacadat.26S Till och med ett antal berättelser som han nämner i denna 
del av Nasîhat al-Muluk finner vi i hans tidigare böcker.269 

Han försöker ge en islamisk förankring till rättvisans utövande och 
räknar upp tio "principer" som rör sultanens utövande av rättvisa. Al-
Ghazâlî framställer sultânen som en herde vars uppgift är att se till att 

267Laoust, I, 215. 
268 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk, 13-51. Al-Ghazâlî, Kîmîyâ-yi SacàdaU 525-
542. 
269 Se exempelvis berättelsen om den andre kalifen cUmar i al-Ghazâlî, Nasîhat al-
Muluk, 24. Jmf. Kîmîya-yi Sacädat% I, 533. Samma berättelse finns i Nizâm al-
Mulks furstespegel Siyåsat Nåma, 16. 
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"hjorden"270, dvs. människorna, får bästa möjliga tillsyn. Detta är 
möjligt genom utövande av rättvisa. Sålunda handlar boken enbart om 
sultanen, eftersom människornas förhållande till sultanen är absolut 
lydnad. 

Han citerar ett antal uttalanden, tillskrivna profeten Muhammad, i 
vilka denne tar upp rättvisa hos härskare. Lägg noga märke till att i alla 
dessa citat använder al-Ghazâlî begreppet "sultan", vilket är ett sentida 
begrepp i den islamiska terminologin. Begreppet sultan förekommer 
såväl i Koranen som i tidig islamisk litteratur, men då i betydelsen av 
ett abstrakt begrepp som föreställer makt.271 Det är först under senare 
delen av 800-talet som sultan i betydelsen den "sekulära" eller militära 
maktens representant förekommer i islamisk litteratur. Begreppet 
användes för första gången i en krönika av den islamiske 
historieskrivaren Tabari.Där var det i samband med att den 
c abbäsidiske kalifen al-Muc tamids bror Muwaffaq, som allmänt ansågs 
vara den som verkligen styrde riket, åren 875-76 anförde en militär 
expedition för att slå ner ett uppror i sydöstra Persien som leddes av 
kopparslagaren Yac qub Leith.272 

Här nedan följer ett urval citat tillskrivna profeten: 
Han skriver bl.a. att profeten lär ha sagt att: "En dags rättvisa av en 
rättvis sultan är lika med sextio års bejande." Eller att "I räkenskapens 
dag finner endast sju g rupper något skydd, dessa är rättvisa sultaner, 
unga män som...". Eller att "Vet vid Gud! som Muhammads liv ligger i 
Hans händer, att varje dag förs ett antal av den rättvise sultanens 
gärningar till himmelen och dessa är lika mycket värda som alla hans 
undersåtars gärningar. Varje bön han (sultanen) gör räknas som sjuttio 
tusen böner." "Den käraste hos Gud är en rättvis sultan medan den mest 
avskyvärde är en orättvis sultan." "Det hårdaste straffet i domedagen 
drabbar den orättvise sultanen."273 

270 Al-Ghazâlî, Nasica* al-Mulûk,ll-i2. 
271 Angående förekomsten av ordet sultan i Koranen se följande verser: 3:151, 
4:91, 144, 153, 6:81, 7:33, 16:100,17:33,80, 22:71, 28:35, 30:35, 69:29. 
272 Von Grunebaum,127-128. 
27^ Al-Ghazâlî,JVasihaf al-Mulvk% 15-19. Jmf. al-Ghazâlî, Kîmîâ-yi Sacadat, vol. 1, 
ed. Hussein Khadîw Jam (Teheran, 1986), 527. 
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En annan princip som al-Ghazâlî nämner behandlar sultanens 
bundenhet till de islamiska lagarna. Sålunda skall sultanen alltid vara 
beredd att ta emot eller rådgöra med de religiöst lärda, eller som han 
uttrycker det, "längta efter mötet med de religiöst lärda".274 

En annan aspekt av sultanens rättvisa är att alltid följa förnuftet och 
inte låta sig styras av sina lustar. Samtidigt skall han inte enbart nöja 
sig med att personligen följa rättvisans principer, utan se till att hans 
medarbetare och utvalda också skall behandla människorna på ett 
rättvist sätt.275 Det rör sig med andra ord om en kontroll uppifrån 
utförd av sultanens person som, enligt al-Ghazâlîs uppfattning, skall 
fungera som en allsmäktig justitieombudsman med gudomlig fullmakt. 

Den andra delen av Nasîhat al-Mulûk% som utgör resten av boken, 
börjar med en deklaration om sultanens ställning. Deklarationen går ut 
på att Gud har valt två grupper bland människorna, vilka Han har 
upphöjt över andra, allt detta för att leda människorna. Dessa två 
grupper är profeterna och sultanerna. Profeternas uppgift består i att 
vägleda människorna, medan sultanerna skall "hålla människorna ifrån 
varandra".276 Deklarationen slutar med att han förklarar sultanen 
som"Guds skugga på jorden" och att människorna skall lyda sultanen. 
Den bild som al-Ghazâlî förmedlar i sin bok är bilden av en härskare 
som av nödvändighet måste stå utanför de övriga i samhället. Detta för 
att han skall kunna göra det som Gud har utvalt honom till. Härskaren 
är inte utvald av människorna och heller inte ansvarig inför dem, utan 
bara ansvarig inför Gud. 

Han avslutar det hela genom att förankra påståendet i den islamiska 
läran. Han citerar bland annat ett antal koranverser, vilka han tolkar 
som stöd för sitt påstående. Han citerar bl.a. följande två verser: "I, som 
tron, lyden Gud och lyden aposteln och dem, som äga att befalla bland 
eder!"271 och " Säg, O, Gud, herradömets Herre, du giver herradömet åt 
vem du vill och tager herradömet från vem du vill, du upphöjer vem du 

274 Ibid., 27. 
275 Ibid., 36-38. 
276 Al-Ghazâlî,Nasîhat a 1-Mulûk% 81. 
277 Koranen, 4:62. 
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vill och förnedrar vem du vill. I din hand är allt g ott; du är förvisso 
allsmäktig" ,278 

Han avslutar deklarationen med att ännu en gång, precis som i första 
delen av boken, fastslå att det är rättvisan som ligger till grund för det 
som han kallar den sanne eller den verklige sultanen. Som en 
påminnelse erinrar han läsaren, dvs. sultanen, om vad profeten 
Muhammad har sagt: "Riket består med ogudaktighet, dock inte med 
orättvisa."279 Som en bekräftelse av detta påstående hänvisar han till 
de persiska kungarnas sätt att styra riket. Sett ur den islamiska 
synvinkeln var dessa otrogna men det som höll ihop deras rike var 
rättvisan. "Världens välstånd och dess nedgång hänger på kungarna (läs 
sultanen)." skriver han och fortsätter, "Om kungen är rättvis skapas 
välstånd och befolkningen känner sig trygg såsom det var under de 
persiska kungarna Ardashîr, Afrîdûn, Bahrâm-i Gur och Kasra 
Anûshîrvân, medan om sultanen är orättvis världen störtas i fördärv 
såsom det var under perserkungarna Dahhäk och Afrasîyâb (den 
kriminelle Yazdagird)."280 

Det som särskiljer Nasîhat al-Muluks andra del från den första, och 
även från al-Ghazâlîs andra böcker, är framför allt förekomsten av ett 
stort antal, närmare bestämt ett sextiotal, berättelser som behandlar de 
förislamiska persiska kungarnas konst att styra sitt rike. Berättelserna 
framställer de persiska kungarna som förebilder för saljuqsultänerna. 
De persiska kungarna skall, enligt al-Ghazâlî, med få undantag ha 
utövat rättvisa och det är i just detta man, enligt al-Ghazâlîs 
förmenande, bör söka nyckeln till deras framgång. Dessa skall ha styrt 
och haft makten i Persien i över 4000 år!281 

Al-Ghazâlî, framställs allmänt som en framstående teolog som 
dessutom tillhör den ashc arîtiska riktningen inom teologin, vilken 
betraktas som strikt konservativ i jämförelse med andra riktningar och 
som har gjort sig känd för att ställa religionen före allting annat. Här 

278 Ibid., 3:25. 
279 Al-Ghazâli.iVasiiia* al-Mulûk% 82. 
280 Ibid., 83. 
281 Ibid., 82. 
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uppträder al-Ghazâlî dock som eil ren och skär persisk nationalist.282 

Han använder sig här av persiska dikter, till skillnad från i den första 
delen av boken och i sina andra böcker, framför allt dem som han skrev 
på persiska. 

Han berättar exempelvis om de persiska kungarnas traditioner under 
nyårs- och skördefestlighetema, de s.k. Nauruz- och Sadeh-festerna 
som lever vidare hos iranierna än idag trots islams närvaro i Iran i över 
1400 år. Under dessa festligheter tilläts allmänheten personligen 
framföra sin klagan hos kungen. Al-Ghazâlî lovordar de persiska 
kungarnas behandling av undersåtarna och beskriver hur ödmjukt 
dessa ställde sig framför domarna ifall någon framförde något 
klagomål över kungen.283 Han påminner om en sägen där perserna får 
gudomligt stöd: "Det finns i berättelserna att Gud sände en 
uppenbarelse till profeten David att denne skulle säga till sitt folk att 
dessa inte skall svära åt perserna. Ty det var de som utvecklade jorden 
så att Guds tjänare kunde leva på jorden".2*4 Samme al-Ghazâlî skriver 
i en tidigare bok att Nauruz- och Sadeh-festerna härrör från den 
hedniska persiska religionen och måste förbjudas och att ingen ens får 
nämna dessa, samt att allt som säljs till dessa fester, som exempelvis 
svärd, sköld, lerpipor etc., skall betraktas som förbjudna/otillåtna 
föremål och handlingen skall betraktas som ett brott mot sharîc a-
lagarna, trots att dessa föremål i sig inte är förbjudna. Detta för att det 
påminner om persernas seder, vilka han i detta sammanhang kallar för 
gabran. Han föreslår att man skall fasta under dessa fester och när det 
gäller Sadeh-festen skriver han: "Denna kväll skall man inte ens tända 
lampan så att ingen skall se elden."285 

Ett annat exempel på al-Ghazâlîs kritiska hållning mot perserna hittar 
vi i boken Ihyåy cUlum al-Din (Trosvetenskapens pånyttfödelse) där 
han bland annat behandlar "ätandets seder" för den som skall följa 
islams sanna väg. Han passar i detta sammanhang på att kritisera 
persernas bordskick, alltså deras sed att äta maten med bestick. Enligt 
al-Ghazâlî härrör denna sed ursprungligen från deras högmod. 

282 Se vidare Nasîhat a 1-Mulvk. 81,82,107, 140,145 147 och 171. 
283 Ibid., 167. 
284 Ibid., 82-83. 
285 Al-Ghazâlî, Kîmîâ-yi Sa'âdat, I, 522. 
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Perserna ville alltså inte "besudla" sina fingrar med maten. Å andra 
sidan nämner han en rad andra skäl angående fördelarna med att äta 
maten med fingrarna, däribland att matsmältningen skulle 
underlättas.286 Han kritiserar också perserna för att de sitter tysta vid 
maten. Enligt al-Ghazâlî skall man inte sitta tyst under måltiden utan 
prata om det som är brukligt, om de goda människorna m.m.287 Al-
Ghazâlî skriver också om umayadkalifen cUmar ibn cAbd al-c Azîz 
som skulle ha skickat ut ett dekret och avrått sina underly danden från 
att efterapa persernas sed när det gäller att var för sig tvätta händerna 
efter maten. Att flera människor tvättar sina händer på samma gång 
och i samma kärl är bevis på ödmjukhet, skriver al-Ghazâlî, och 
avråder från att följa persernas tradition.288 

Den andra delen av Nasîhat al-Mulûk skiljer sig från den första och 
tidigare böcker på ytterligare en punkt: vid beskrivning av sultanerna 
använder sig al-Ghazâlî av begreppet farr-i îzadî, gudomlig ljus.289 

Han använder det vid ett par tillfällen men första gången är i början av 
den andra delen av boken där han tar upp ämnena "Om rättvisa, politik, 
kungarnas förehavanden, tidigare kungars biografi och krönika".290 
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begreppets innebörd. Diskussionen föregås av en berättelse tillskriven 
Aristoteles. Denne skall ha tillfrågats om vem som, förutom Gud, 
skulle kunna kallas för Malik, (kung, sultân). Aristoteles svarar, enligt 
berättelsen, på frågan genom att räkna upp de egenskaper som en kung 
skall besitta. Dessa egenskaper är: kunskap, barmhärtighet 
(försköning), tålamod, medlidande, förbarmande, generositet och 
förlåtelse. Stora män, skriver al-Ghazâlî, är enligt Aristoteles 
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286 Al-Ghazâlî, Ihyå >cUlûm al-Dîn, vol. 2, 9-10. 
287 Ibid., 13. 
288 Ibid., 15. 
289 Al-Ghazâlî,Nasîhat a1-MulÛk. 80,127. 
290 Ibid., 81. 
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Begreppet farr-i îzadî härstammar från den förislamiska persisk-
zoroastriska kulturen. I dess ursprungliga form innebär farr-i îzadî en 
manifestation av de heliga elementen, eld eller ljus storhet och 
auktoritet som Gud ger till profeter och rättfärdiga kungar. Begreppet 
har dock förlorat mycket av sin zoroastriska innebörd hos al-
Ghazâlî.292 Här används det med samma betydelse som gudomlig 
skugga, zill Allah, ett gudomligt majestät som reflekteras i sultaner. 
Begreppet är enligt honom en paraply beteckning på en rad egenskaper, 
vilka är sexton till antalet: 

Förnuft, kunskap, skarpsinnighet, förmågan att uppfatta saker, god 
fysik, kulturell bildning, ridkonst och dess tillämpning, mod och 
djärvhet, noggrannhet, gott temperament, rättfärdighet i betydelsen att 
ge de svaga och förtryckta rätt, vänlighet, storsinthet, tolerans och 
måttlighet, att visa omdöme och förutseende i affärer, att studera 
berättelser om tidigare muslimska ledare samt att undersöka tidigare 
kungars förehavanden. Slutligen förklarar al-Ghazâlî att det sista, att 
studera tidigare kungars förehavanden, är av ytterst stor vikt eftersom: 
"Dagens värld är en fortsättning av deras imperium. De regerade och 
avled sedan. Denna världs skatt är ett gott namn bland människorna 
och nästa världs skatt är goda gärningar"293 

De egenskaper al-Ghazâlî räknar upp för farr-i îzadî liknar till stora 
delar den islamiske filosofen al-Fârâbîs tankegångar då han beskriver 
härskarens, eller såsom al-Fârâbî uttrycker det, imämens egenskaper i 
hans idealstat, Madîna al-Fâdila.294 Al-Farâbî var i sin tur påverkad av 
Platons tankegångar i boken Staten.295 

Det tycks stå klart att diskursen om den gudomliga skuggan, farr-i 
îzadî, bygger på helt andra tankefigurer än islamiska. Även om al-
Ghazâlî söker islamisk grund för denna tankegång genom att hänvisa 
till koranverser för att däri ge någon form av islamisk legitimitet åt 
denna tankegång, strider tanken om sultânens utvaldhet mot den 
tidigare islamiska traditionen att härskaren skulle antingen utses av den 

292F.R.C. Bagley, Counsel for Kings (London, 1964), XLi. 
293 Al-Ghazâlî,Nasîhat al-Mulûk, 128. 
294 se vidare al-Fârâbîs bok Arâ'i ahi al-Madînat al-Fadilah, 56-61, 94-97. 
295 EU. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam (Cambridge, 1958),133. 
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islamiska menigheten eller få folkets förtroende, bayc a.296 Al-Ghazâlî 
tycks i detta avseende ha varit påverkad av saljûqvesiren Nizâm al-
Mulk. Även han skriver i början av sin bok om sultanens utvaldhet: "I 
varje epok väljer Gud en av sina tjänare som han utrustar med kungliga 
egenskaper. I hans händer lägger Han världens och tjänarnas väl. 
Genom honom stänger Gud ondskans portar."297 Bland de första 
egenskaper Nizâm al-Mulk räknar upp hos sultanen är rättvisa som i 
sin tur omfattas av de egenskaper som ingår i farr-i îzadî. 

I Jawahîr al-Qur'ân, (Koranens juveler), ett av hans verk som tillkom 
under perioden 1095 t.o.m. 1105, kommenterar al-Ghazâlî det heliga 
kriget mot de otrogna. I samband därmed ger han ett omdöme om dem 
som strider mot den sannfärdige sultanen, sultân-i haqq.298 Denne har 
enligt al-Ghazâlî åtagit sig de politiska angelägenheterna som 
representant för profeten. Sultânen sköter rikets affärer i egenskap av 
profetens representant. "Att strida mot dem som har gjort uppror mot 
den sannfärdige sultanen, sultân-i haqq, för att stävja oroligheter och 
förvirring, fitna, är en uppgift som vilar på systemet, dvs. sultanen. Han 
har i egenskap av ställföreträdare för profeten och i likhet med kalifen 
åtagit sig politiken och ledningen av riket"299 

I det avseendet jämför al-Ghazâlî sultânen med kalifen då han inte ser 
någon skillnad mellan dessa två beträffande den uppgift de skall utföra. 
Trots att al-Ghazâlî beskriver sultânen som profetens representant 
finns det här inget tal om sultanens utvaldhet som i Nasîhat al-Muluk. 
Härskarens främsta uppgift består i att axla profetens uppgift som den 
världslige ledaren. Han preciserar detta på följande sätt: "Att bekämpa 
dem som förnekar religionen, dvs. de otrogna (som även omfattar dem 
som gjort uppror mot den s.k. sannfärdige sultânen), för att dessa inte 

296 Al-Ghazâlî ,Nasîhat al-Mulûk, 82. Han hänvisar bl.a. till följande koranvers: 
"Säg, O, Gud herradömets Herre, du g iver herradömet åt vem du vill och tager 
herradömet från vem du vill, du upphöjer vem du vill och förnedrar vem du vill. I 
din hand är allt gott; du är förvisso allsmäktig." Koranen 3:25. 
297 Nizâm al-Mulk, SiyasatNåma, 11-12. 
^98 Al-Ghazâlî, Jawahîr al-Qur'an% (Koranens juveler) persisk översättning 
Hussein Khadîw Jam, 3:e uppl. (Teheran, 1986), 40. 
299 Ibid>% 40. 
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skall kunna åsakma muslimerna någon skada i deras förtjänande av sitt 
uppehälle, macîsha% och religionsutövning, diyana"300 

Al-Ghazâlî, som hela tiden har gjort sig känd för att vara en strikt 
religiös tänkare och framstående teolog, visar sig behandla sultanernas 
obetydliga intresse för religionen på ett för utomstående 
uppseendeväckande försumligt sätt. Han har ändå i ett tidigare kapitel 
behandlat vikten av vad han kallar den rätta religionen, dîn-i durust. 
"Det bästa för sultanen är den rätta religionen", skriver han, "eftersom 
religionen och sultânatet är som två bröder som har fötts av samma 
moder."301 Sultanen bör följa religionens påbud och bestraffa dem som 
inte hörsammar dess lagar. Han går så långt att han skriver att 
undersåtarnas bundenhet till religionen hänger nära samman med 
sultanens bundenhet till religionen.302 Han påminner sultanen om att 
religiös oreda leder till svårigheter för riket, och oreda i sultânatet 
innebär problem för religionens tillämpning. Ändå nöjer han sig i det 
här aktuella fallet med att, med hänsyn till den bistra verkligheten, 
uppmana sultanen till måttlighet. Han inskränker sig till att nämna att 
de ständiga nöjesvanorna hindrar sultanen i hans ämbete. Och för att 
sätta kraft bakom orden berättar han att även de persiska kungarna var 
måttliga i sitt nöjesliv. De indelade, enligt al-Ghazâlî, dygnet i fyra 
delar. En fjärdedel för att bedja till Gud!, en fjärdedel för att uträtta 
människornas ärenden och för att utöva rättvisa och rådslå med de visa, 
en fjärdedel för att äta och sova och njuta av livet och en fjärdedel för 
jakt och liknande nöjesverksamhet.303 Han nämner särskild den 
persiske kungen Bahrâm som bar suffixet Gur, eftersom han var så 
förtjust i att jaga vildåsna (Gur betyder vildåsna på persiska). Denne 
Bahrâm-i Gur delade, enligt al-Ghazâlî, in dagen i två delar. Den ena 
hälften för att uträtta folkets ärende och utöva rättvisa, den andra 
hälften för att gå på jakt.304 

Intressant att notera i detta sammanhang är att när al-Ghazâlî skriver 
om de persiska kungarnas nöjesliv nämner han sådant som att spela 

300 Ibid., 40. 
301 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulvk, 106. 
302 Ibid., 106-109. 
303 Ibid., 136. 
304 Ibid., 136. 
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bräde, schack, hästpolo och sist men inte minst att dricka vin. Han 
skriver även i andra sammanhang om persiska kungars och islamiska 
ledares vindrickade utan att anmärka på detta ur religiös synvinkel. Al-
Ghazâlî skriver exempelvis om den mest berömde av perserkungarna 
Anûshîrvân den rättvises "måttliga" dryckesvanor samt om 
vindriekande vid c abbäsidkalifen Ma^muns hov utan att lägga några 
religiösa aspekter på det.305 Samme al-Ghazäli deklarerar i boken 
Kîmîyâ-yi Sacådat att det är förbjudet att dricka vin och att det är 
förbjudet att delta i en sammankomst där vin serveras.306 

Enligt Al-Ghazâlî skall de persiska kungarna ha lyckats regera över ett 
blomstrande och välmående Persien i över 4000 år just genom sitt 
utövande av rättvisa och upprätthållande av social ordning, det senare 
en direkt konsekvens av det förra.307 Kännetecknande för de berättelser 
och ibland även de historiska fakta som han återger i boken är att de i 
allmänhet är överdrivna eller uppdiktade. Ett mönster som 
uppenbarligen inte var så främmande för denna period. När han 
exempelvis skriver om de persiska kungarnas regeringstid, varvid han 
ger en lång och detaljerad lista över hela den persiska kungalängden, 
förekommer siffror från fyra månader till 1000 år!308 

Ironiskt nog kan man notera att enligt al-Ghazâlîs uppräkning tillhör 
den längsta regeringstiden, 1000 år, kungen Dahhäk, som han beskriver 
som grym, förtryckare och mördare, medan de kungar som framställs 
som rättvisa, exempelvis Anûshîrvân, "kronan för alla persiska 
kungar",309 regerade "bara" 48 år. Den som regerade längst bland de 
"rättvisa" kungarna var enligt al-Ghazâlîs källor kungen Jamshîd, som 
regerade i 700 år. Näst längst regerade kungen Afrîdûn, 500 år. 

Det är viktigt att påpeka att förekomsten av ett stort antal islamiska 
berättelser i den andra delen av Nasîhat al-Muluk inte innebär att al-
Ghazâlî på något sätt skulle ha övergett det persiska föredömet. De 

305 Ibid., 112 och 250. 
306 Al-Ghazâlî, Kîmîyâ-yi Sa'âdat, I, 524. 
307 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk. 82. 
308 Ibid., 84-96. 
309 Ibid., 95. 
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islamiska ledarna som återfinns i berättelserna följer i persernas 
fotspår. Även de islamiska berättelserna är starkt överdrivna. 

Al-Ghazâlî berättar en berättelse om umayadkalifen cUmar ibn c Abd 
al-c Azîz, under vilkens tid muslimerna hade drabbats av missväxt och 
svält. Enligt berättelsen uppsökte en delegation för en arabisk stam 
kalifen och beskrev stammens situation som mycket svår och bad att få 
utdelning av säd och andra förnödenheter från kalifatets magasin. 
Delegationen motiverade sitt krav på följande sätt : "Det som finns i 
magasinet tillhör antingen Gud, folket eller dig själv. Om det tillhör 
Gud behöver Han det inte, och om det tillhör folket tillhör vi folket 
och om det tillhör dig själv så ge det till oss som allmosor, ty om du 
inte gör det kommer Gud att bestraffa dig."31° Kalifen blev tårögd av 
det han hörde och instämde i vad delegationen hade framfört och 
beordrade att de skulle förses ur magasinet. Men han bad delegationen 
att be för honom inför Gud. "Araben tittade mot himmelen och bad: 
'O, Gud A.y behandla cUmar ibn cAbd al-cAzîz som han behandlade 
dina tjänareNär bönen tog slut började det regna, däremellan började 
det hagla och haglen träffade en gammal tegelsten som öppnade sig. I 
tegelstenen fanns en skrift I skriften stod att : Detta är en bekräftelse 
från Gud som skyddar cUmaribn Q Abd al-cAzîz för elden".3n Samma 
historia finns i något förkortad version i vesiren Nizäm al-Mulks 
furstespegel, Siyåsat Näma.3il 

Tabell i: 

310 Ibid., 119. 
311 Ibid., 119-120. 
312 Nizâm al-Mulk, Siyåsa t Näma, 82-83. 
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Berättelser och legender i Nasîhat al-Multìk 

Islamiska Persiska Kristna Judiska Grekiska Övrigt 

Dell 8 0 3 3 0 3 

Del 2 kap. 1 35 28 0 2 10 0 

Kapitel 2 3 8 0 0 1 1 

Kapitel 3 10 2 0 0 1 0 

Kapitel 4 11 3 0 0 0 0 

Kapitel 5 13 12 0 0 7 0 

Kapitel 6 7 6 0 0 1 4 

Kapitel 7 16 1 0 1 0 5 

Total 143 60 3 6 20 13 

Den franske Ghazâlî-forskaren H. La ou st anser att al-Ghazâlîs avsikt 
med användningen av de persiska berättelserna var att genom 
återgivande av dessa påvisa islams överhöghet. Min uppfattning, 
däremot är att man bör söka förklaringen till al-Ghazâlîs agerande på 
annat håll.313 Laoust stödjer sitt påstående på följande citat ur Nasîhat 
al-Mulûk. Al-Ghazâlî skriver: "Men Gud sände profeten, och det var 
genom hans välsignelse som ogudaktighetens rike förvandlades till 
islams och trons rike."314 Fortsättningen av det ta avsnitt handlar om 
det goda namnet och vikten av att härskarna skall lämna ett gott 
eftermäle efter sig. Laoust förbigår helt att al-Ghazâlî där skriver: 
" Världen utvecklades i rättvisa genom hans (islams profets) religion. 
Denna epoks konung var Anûshîrvân. Denne var den mest rättvise 
bland Persiens konungar och detta (hans rättvisa) våren välsignelse av 
att vår profet föddes under hans tid./.../ Islams profet tyckte att det var 
en ära att han hade kommit till världen under denna konungs tid."315 

Det vore felaktigt att enbart med utgångspunkt i detta något 
dubbeltydiga citat förklara att al-Ghazâlîs avsikt med de persiska 

313 Laoust, 1,211. 
314 Ibid., 211. 
315 Wolidtu fi z am ani al-malik al-c adii wa huwa Nûshîrvân. Al-Ghazâlî, Nasîhat 
al-muluk, 98-99. 
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islamiska ledarna som återfinns i berättelserna följer i persernas 
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310 Ibid., 119. 
311 Ibid., 119-120. 
312 Nizâm al-Mulk, Siyåsat Mina, 82-83. 
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berättelserna skulle ha varit att påvisa islams överhöghet. 
Dubbeltydigheten minskar inte när al-Ghazâlî å ena sidan framställer 
den persiska kungen Anûshîrvâns rättvisa som en följd av att 
Muhammad föddes under hans tid, och å andra sidan citerar samme 
Muhammad som skulle ha sagt att han kände sig hedrad över att ha 
kommit till världen under en sådan rättvis härskares tid. Om den 
persiske kungens rättvisa verkligen var en följd av den "profetliga 
välsignelsen" skulle det vara motsägelsefullt för profeten att tillskriva 
den persiske kungen rättvisans ära. 

Man kan fråga sig vad det var för specifikt hos de persiska kungarna 
som fascinerade al-Ghazâlî. I de flesta fall handlar det om kungar som 
påstås ha bedrivit en form av fördelningspolitik. Dessa kungar skilde 
sig från hans tids härskare, som oftast handlade av egennytta och för att 
vinna egna fördelar. De persiska kungarna, däremot, beskrivs som 
osjälviska, de hade tagit hand om sitt folk och varit måna om 
undersåtarnas väl och ve. De hade sett till att riket utvecklats, dömt 
rättvist bland undersåtarna i enlighet med lagar och förordningar.316 

Om den persiske kungen Anûshîrvân skriver han att denne en gång 
låtsats vara sjuk och att läkarna hade ordinerat gammalt tegel från 
ruiner som det enda botemedlet för kungen. "Kungen skickade bud 
över hela riket för att hämta sådant tegel, men dessa kom alla tillbaka 
tomhänta. Ingen hade lyckats hitta någon ruin i hela väldet Kungen 
blev glad och sa att han ville med detta undersöka om det fanns någon 
ruin kvar i hans rike."317 

Al-Ghazâlî tillägger att gamla kungars främsta strävan gick ut på att 
utveckla riket, eftersom dessa var medvetna om att allt större välgång 
och utveckling skulle ge dem större territorium och fler undersåtar. De 
var medvetna om att religionen vilade på kungen, kungen på sina 
trupper, trupperna på förnödenheter, förnödenheter på ekonomisk 

316 Saljûqvesiren Nizâm al-Mulk räknar up p sultanens uppgifter när det gäller 
rikets uppbyggande. Bland dessa uppgifter finns byggande av 
konstbevattningsanläggningar, broar, försvarsmurar, vägar, rastplatser, anläggning 
av nya städer m.m. Se vidare Siyåsat Nama< 12-13. 
317 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 99-100. 
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blomstriiLg och välgång och ekonomisk välgång på rättvisa. Utan 
rättvisa flyr undersåtarna riket.318 

Traditionen att återge berättelser, ofta påhittade sådana, var ingen unik 
företeelse hos al-Ghazâlî. Även tidigare furstespegelförfattare gjorde 
på samma sätt. Det rör sig med all sannolikhet om en genre som 
tillhörde denna period. Bland de mest betydelsefulla, som även kom att 
påverka al-Ghazâlî, hittar vi saljuqvesiren Nizäm al-Mulk. Även han 
var förtjust i den persiske kungen Anûshîrvân och återgav gärna 
berättelser om honom i sin bok Siyäsat Nåma. Många av de historier 
som finns i Siyâsat Nåma återfinner vi i al-Ghazâlîs bok. Myten om de 
persiska kungarna eller de islamiska ledarna beskriver ett förgånget 
paradis och ger i allmänhet en idyllisk, uppdiktad och verklighetsskygg 
bild av dessa kungars eller islamiska ledares tid. Myterna och 
legenderna använder en symbol- och ikonvärld som är en omskrivning 
av verkligheten, där det mer handlar om hur verkligheten borde vara 
beskaffad än hur den i själva verket tedde sig. Användningen av 
myterna och legenderna/berättelserna återspeglar snarast en mentalitet 
hos furstespegelförfattarna, enligt vilken legenden/berättelsen och 
myterna speglar sådana föreställningar om samhället och 
människornas förhållande till varandra som furstespegelförfattarna 
föredrog. Det var mindre viktigt om det funnits motsvarigheter i den 
förislamiska persiska verkligheten eller den tidiga islamiska eran eller 
ej. Därigenom kunde dessa bidra till att locka sultanerna till stereotyper 
som var goda, godhjärtade, rättvisa, osjälviska m.m. 

Såsom det framgår av tabell nr. i är antalet islamiska berättelser vida 
större än de persiska historierna i Nasîhat al-Muluk. Trots detta ser 
man nästan samma tendens i de islamiska berättelserna. Även de är 
idylliserade och förskönade på ett sådant sätt som vi har sett hos de 
persiska historierna. Samma sak gäller för de grekiska, judiska och 
kristna berättelsenia. Det är med andra ord inte berättelsernas ursprung 
som har någon avgörande betydelse för tänkarens tendens till den 
glorifiering, som är så kännetecknande för Nasîhat al-Mulvk% utan det 
är al-Ghazâlî själv som tror sig kunna vinna gehör för sina idéer genom 
att använda berättelser från en förgången guldålder som troligtvis 
aldrig har existerat. Det må så vara om det handlar om persiska kungar 

318 Ibid., 100-101. 
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318 ibid., 100-101. 
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eller profeten Muhammad eller andra gestalter i den tidiga islamiska 
historien. 

En del forskare inom den islamiska fronten, om än en liten grupp, går 
så långt att de anser att den andra delen av Nasîhat al-Mulûk är en 
förfalskning.319 Man hänvisar till de disparata skrivstilarna, det 
omfattande bruket av persiska berättelser och dikter samt 
prioriteringen av andra kriterier än religionen och deklarerar den andra 
delen av boken som ett falsarium; den är ett sentida alster som har 
sammanförts med den ursprungliga boken, dvs. nuvarande första delen, 
i efterhand. En närmare granskning av den första delen visar dock att 
av det sextiotal berättelser som behandlar den persiska traditionen 
förekommer ingen i den första delen. Å andra sidan utgår en majoritet 
bland de västerländska forskarna ifrån att boken är skriven av al-
Ghazâlî och att han har varit påverkad av den persiska traditionen. 

Man bör också komma ihåg att de som hävdar att den andra delen av 
Nasîhat al-Mulûk inte tillhör al-Ghazâlî inte har lagt fram 
ovedersägliga bevis för detta påstående. Att beakta är också att äldsta 
bevarade handskriftexemplaren av boken, liksom den arabiska 
översättningen av den känd under namnet al-Tabr al-Masbvk som 
kom ut ungefär ett sekel efter originalets utgivning, omfattar båda 
delaina. 

En annan faktor som inte får glömmas i detta sammanhang är att man 
redan i al-Ghazâlîs tidigare politiska bok, al-Mustazharî. kan se tecken 
på ett uppbrott från de islamiska idealen. Redan där upphöjer han 
kalifen till samma nivå som de persiska kungarna och därmed har han 
brutit mot de tidigare islamiska idealen enligt vilken kalifen, en vanlig 
människa, skulle väljas av den islamiska menigheten och i 
samstämmighetens tecken, dvs. i enlighet med ijmäc -principen. 

Trots alla de anmärkningar som har nämnts här ovan tycks ändå boken 
ha skrivits av al-Ghazâlî. Fastän man inte finner något svar på vissa 
anmärkningar, och att det finns vissa motsägelsefulla påståenden i 
boken, genomsyras såväl den första som den andra delen av en rad nya 
tankegångar som innebär en avvikelse från den religiöst influerade 

319 ge exempelvis Hatam Qâdirî, Andîsha-yi siyäsi-yi Ghazåll (Teheran, 1991). 
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politiska teorin. Den persiska influensen är alltför tydlig i båda delarna 
av boken för att kunna negligeras. Detta gäller inte minst valet av 
härskare som jag har belyst tidigare. 

En annan faktor som talar för att den andra delen av Nasîhat al-Mulûk 
är ett verk av al-Ghazâlî är att detta synsätt inte var främmande för 
tiden. Al-Ghazâlî var ingen pionjär i sitt arbete. Användning av 
liknande berättelser var inte ovanlig hos samtida tänkare. Han tycks 
bygga sin politiska diskurs på de tankefigurer som redan florerade i 
1000-talets islamiserade Persien, och som tycks ha fått visst fotfäste i 
den här delen av den islamiska världen. 

A andra sidan kan vi spåra en del av de berättelser om de persiska 
kungarna i tidigare islamiska verk och samtida furstespeglar. Ett sådant 
verk är den bok som tillskrivs Abu cAli Maskuya (d. 1027), vars 
persiska översättning heter Jåvidån Khirad (Evigt förnuft). Ytterligare 
en bok som kan ha använts av al-Ghazâlî är Tårlkh-i Baråmeka 
(Barmakidernas historia), eftersom han på ett par ställen i Nasîhat al-
Mulûk skriver om den persiska familjen barmakiderna.320 

Det finns åtminstone två andra furstespeglar, Qåbus Nåma (ca 1081) 
och Siyåsat Nåma (1090), som också de skrevs på persiska och är 
influerade av liknande tankegångar. Al-Ghazâlî hade nära kontakter 
med författaren till en av dessa furstespeglar, saljûqvesiren Nizâm al-
Mulk. Den senare använde sig av samma tankegångar i sin bok Siyåsat 
Nåma. Även hos Nizâm al-Mulk är sultanen utvald av Gud, världens 
härskare och herre, ansvarig för religionen och världen, den högsta 
instansen för skipande av rättvisa och garant för ordning, säkerhet och 
stabilitet. "I varje tidsålderskriver vesiren, "utväljer Gud en av sina 
skapade varelser, pryder och utsirar honom med kungliga dygder och 
anförtror honom världens välfärd och sina tjänares frid. Han ålägger 
denne man att tillsluta korruptionens, förvirringens och missämjans 
portar och förlänar honom sådan värdighet och sådant majestät i 
människornas ögon och hjärtan, att de i skuggan av hans rättvisa må 
leva i ständig säkerhet och alltid önskar att hans regering måtte 
fortfara,"321 

320 Se exempelvis al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 201-205. 
321 Nizam al-Mulk, Siyåsat Nama, 11. 
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I likhet med al-Ghazâlî poängterar Nizâm al-Mulk vikten av att 
sultanen med de persiska kungarna som förebild personligen deltar i 
skipandet av rättvisa. "Konungen får icke undandraga sig att två gånger 
i veckan själv sitta och undanröja orättfärdighet, utkräva vedergällning 
av förtryckare, skänka rättvisa och lyssna till sina undersåtar med sina 
egna öron, utan någon mellanhand"322 

I islam förankrar även vesiren sina krav, som bär en tydlig prägel av 
persiska traditioner. Han citerar profeten som skall ha sagt att: "I 
domedagen förs alla som har haft makt över människorna med 
bakbundna händer. Om han hade varit rättvis, cadii, kommer bandet att 
lossas från hans händer. Om han hade varit orättfärdig kommer han att 
störtas i helvetet med sina händer bakbundna"323 (Se vidare nästa 
kapitel) 

De här tankegångarna finner vi t.o.m. hos makthavarna, saljûqsultânen 
Sanjar, som al-Ghazâlî dedicerade sin bok till skrev i ett av sina brev 
till kalifens vesir att "Vi har emottagit världens kungadöme av 
världens Herre, stor vare Hans makt. Vi har fått detta i arv."324 Han 
skriver i samma brev att han har fått sina konungliga egenskaper från 
sin far sultanen Malikshäh, som enligt Sanjar, hade "farr-i 
izadi",gudomlig glans.325 1 ett annat brev skrev sultanen: 

"Since God most high entrusted the keys of the climes of the world 
into the hand to our government and power and clothed us with 
garments of honour, we have devoted our efforts to exalting the 
dignity and raising the rank of the governors of outlying provinces, 
and our thought to their desires, so that the o bject of our rule and that 
which is desired by us in the ordering and administration of the 
provinces of the empire and the protection of the representatives and 

322 Ibid., 18. 
323 Ibid., 8-9. 
324 c Abbâs Eghbâl Ashtîyânî, Vizärat dar cAhd-i Salâtîn-i Saljûqî az Târîkh-i 
Tashkîl ta Maig-i Sultan Sanjar (Vesirämbetet under saljûqerna från dess bildande 
till sultanen Sanjars död), (Teheran, 1959), 305. Jmf. Lambton, "Quis Custo diet 
Custodes", 129-130. 
325 Eghbâl Ashtîyânî, Vizärat dar cAhd-i Salatîn-i Saljûqî..., 303. 
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slaves of God, glory be to Him, who are placed in our hands as a trust 
from Him, is achieved by the dignity of their administration and 
supervision."326 

326 Lambton, "Quis Custodiet Custodes", 130. 
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V-Tre medeltida persiska furstespeglar 

För att kunna ge eii bild av den tradition som omgav furstespeglarna 
kommerjag i detta avsnitt att göra en komparativ studie mellan valda 
delar ur al-Ghazâlîs bok och två andra författares kungaspeglar vilka 
skrevs under denna period, mitten av 1000-talet fram till första 
decenniet av 1100-talet. Dessa två böcker är Qâbûs Näma 
(Qâbûsboken) av cUnsur al-Mac ali Kay Kâvûs ibn Iskandar ibn Qâbûs 
ibn Vushmgîr och Siyâsat Näma (Politikens bok) av saljuqvesiren 
Nizâm al-Mulk. Jag kommer att analysera det karakteristiska för samt 
det särskiljande mellan dessa tre furstespeglar för att därigenom kunna 
sätta in al-Ghazâlîs arbete i dess idéhistoriska kontext. Dessa 
furstespeglar, som skrevs på persiska och en annan som skrevs på 
turkiska,327 är bland de första i denna tradition och kan sägas ge en bild 
av en litterär och politisk tradition som var unik i sitt slag. 

Likheter och skillnader 

De tre furstespeglaina liknar varandra på en rad punkter, nämligen att 
alla skrevs under slutet av 1000-talet och början av 1100-talet och att 
de skrevs på persiska av författare med hög ställning i samhället. Kay 
Kâvûs var en lokal härskare i ziy är dynastin, Nizâm al-Mulk var en 
framstående och erfaren vesir med trettioårig tjänst bakom sig och al-
Ghazâlî var en framstående skriftlärd och teolog med insyn i rikets 
affärer efter sin tjänst som föreståndare för en av tidens främsta 
lärocentrum i Bagdad. Ytterligare ett band som förenade de tre var att 
alla var av persiskt ursprung. 

Nizâm al-Mulk och al-Ghazâlî skrev sina furstespeglar för saljûqiska 
sultâner (ursprungligen centralasiatiska turkar), medan Kay Kâvûs' 
furstespegel var avsedd för sonen som skulle efterträda honom på 
tronen. 

Kännetecknande för de tre furstespeglarna är deras pragmatism. Till 
skillnad från de islamiskt influerade furstespeglarna, t.ex. al-Mâwardîs 

327 se vidare Yûsuf Khâss Hâjib, Kutadgu Bilig, ed. R.R. Arat (Ankara, 1947-
1949). 
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Abkam al-Sultâniyya, som framhöll religionen och religiositeten som 
det främsta kriteriet för härskarna har dessa furstespeglar en annan 
profil. Det är inte religionen som lyfts fram som det främsta kriteriet 
för en god härskare, utan religionen kan fortleva tack vare ett stabilt 
samhällsklimat, vilket i sin tur bygger på rättssäkerhet i samhället. 
Detta betyder dock inte att furstespeglarna avsäger sig den religiösa 
eller, bättre uttryckt, den islamiska traditionen. De kan ändå sägas vara 
religiösa. Visserligen är religiositeten inte det främsta kriteriet, men de 
rör sig hela tiden inom ramen för den islamiska kulturen och dess 
referensramar. Nizâm al-Mulk och al-Ghazâlî talar båda om den rätta 
religionen, dîn-i durust.328 

Nizâm al-Mulk skriver att den rätta religionen är det bästa som finns 
för sultanen, "eftersom kungadömet och religionen är som två 
bröder".329 Varje gång riket drabbas av störningar rubbas också 
religionen ur sin jämvikt skriver Nizâm al-Mulk. Dessa två hänger 
samman: störningar i den ena leder till störningar i den andra. 
Problemet uppstår eftersom "Folk med den orätta religionen, 
Baddînân, och de upproriska, (de som sprider fördärv), mufsidån, 
uppstår. Varje gång det uppträder störningar i religionen uppstår 
oroligheter i riket och de upporiska skadar sultanens glans och 
storslagenhet, innovation, bidcat% blir uppenbar och schismatikerna, 
khawårij, blir starka."330 Om jag har tolkat furstespeglarna rätt 
förefaller det som om det mest allvarliga hotet uppkommer när riket 
drabbas av störningar. När så sker upphör möjligheterna för 
religionens fortlevnad i samhället. I ett oroligt samhälle med kaotiska 
förhållanden kan innovatörer agera fritt, medan i ett samhälle där 
ordning och reda råder och sultânen är utrustad med den rätta 
religionen kan varje försök till innovation stoppas på ett tidigt stadium. 

Al-Ghazâlî är inne på liknande tankegångar och även han påstår att den 
rätta religionen är det bästa som finns för sultânen. Religionen och 

328 Al-Ghazâlî, Nasîhat a1-Mulvk, 106, 109. Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nama, 13, 
80. 

329 Nizâm al-Mulk, Siyäsat Nåma, 80 . 
330 Ibid., 80. 
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sultânatet är som två bröder som har fötts av samma moder, skriver 
han, och hänvisar till samhörigheten mellan dessa två.331 

Väl medveten om sultanernas bristande kunskaper och intresse för 
religionen är Nizäm al-Mulk och al-Ghazâlî också överens om att det 
är "nödvändigt" att sultanen fördjupar sig i de religiösa frågorna. Ett 
bra sätt är att regelbundet umgås med de religiöst lärda, förslagsvis en 
eller två gånger i veckan, skriver Nizäm al-Mulk. Han tillägger att 
sultanen måste visa respekt mot de lärda och betala deras lön ur 
statskassan. Genom att umgås med de lärda får sultanen lära sig 
"korantolkning, berättelser om profeten Muhammad, berättelser om de 
rättvisa kungarna och tidigare profeter och därmed kan han koppla av 
från denna världens göromål. Sultanen skall lyssna på de lärdas dialog 
och ställa frågor om det är någonting han inte förstår". På så sätt 
kommer sultanen efter en tid att ha lärt sig det mesta om den rätta 
religionen och då finns det ingen risk att innovatörer eller de som 
tillhör den orätta religionen vilseleder sultanen. Sultanen blir härmed 
mer rättrådig och riket styrs inte genom sultanens lust eller 
innovation.332 Al-Ghazâlî uppmanar också sultanen att sträva efter 
umgänge med de religionslärda.333 

Med religionslärda syftar man på de religiöst utbildade teologerna som 
var de främsta uttolkarna av sharîc a-rätten. Al-Ghazâlî kom så 
småningom med allt fler kritiska synpunkter på denna grupp. Den 
hårdaste kritiken, som han gav uttryck för efter sin anslutning till 
sûfîsmen, gällde inte meningsskiljaktigheter med skriftlärda från andra 
rättsskoleinriktningar, utan kritiken gick ut på att de skriftlärda hade 
svikit sina skyldigheter. Av tradition hade skriftlärda och sûfîer en 
ganska kritisk, om inte fientlig, inställning gentemot varandra. De 
förespråkade olika metoder när det gällde uppnående av sann in gen. De 
skriftlärda förespråkade den rationella och inte så sällan den blinda 
trons väg, medan sûfîerna hyllade hjärtats och den individuella 
upplevelsens metod. Al-Ghazâlîs skilde sig dock från den traditionella 
kritiska hållningen mellan de skriftlärda och sûfîerna. Hans ogillande 
gick framför allt ut på att de skriftlärda, c ulama, enligt al-Ghazâlî, 

331 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 106. 
332 Nizâm al-Mulk, SiyâsatNâma, 79. 
333 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulukt 27. 
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befann sig i ett tillstånd av dvala. De vai antingen alltför upptagna med 
det världsliga livet, eller så hade de helt enkelt vänt ryggen mot världen 
och därmed svikit sin uppgift som de som skulle axla profetens mantel 
eller åtminstone uppfostra och vägleda makthavarna.334 

Det intressanta i detta sammanhang är att båda furstespegelförfattarna 
skriver om "den rätta religionen", dîn-i durust, vilken står i kontrast till 
den s.k. "orätta religionen". Det räcker med andra ord inte med en 
allmän religiös utbildning, utan det gäller för sultanerna att lära sig den 
rätta religionen för att kunna bekämpa den religiösa oppositionen. 
Detta skulle kunna tolkas som ett återkommande mönster som följer 
furstespeglarna från början till slut, nämligen att de skriver om olika 
hotbilder som äventyrar sultânatets existens. I det här fallet kommer 
hotet inte från upproriska emirer eller nomadtrupper, utan religiösa 
grupper. Dessa beskrivs allmänt som "innovatörer" eller folk med "den 
orätta religionen". Bortsett från de turkiska och turkmenska 
nomadtrupperna uttrycktes oppositionen mot sultanatet inte i 
ekonomiska eller politiska motsättningar mellan olika intressegrupper 
eller klasser utan det rörde sig om religiösa motsättningar vilka kunde 
vara en omskrivning av maktpolitiska intressen bakom konflikten. I 
verkligheten handlade det om ismâcîlîter eller andra shîcîtiska 
grupperingar, samt andra rättsskoletilhörigheter inom den sunnitiska 
grenen. Det faktum att vesiren Nizâm al-Mulk är den bland 
furstespegelförfattarna som ägnar mest utrymme åt beskrivningen av 
denna hotbild - han ägnar nästan en fjärdedel av sin bok åt 
beskrivningen av denna typ av faromoment - förstärker misstankarna 
om att det grundläggande syftet med religionsundervisningen inte i 
första hand var att göra sultanerna fromma eller bundna till religionen. 
Nizâm al-Mulks ställning skilde sig från andra författare av 
furstespeglar genom att han var direkt inblandad i det politiska 
maktspelet. Ett hot mot sultanatet drabbade honom på ett direkt sätt. 
Furstespeglarnas släpphänta inställning gentemot sultanernas 
uppenbara avsteg från sharîc alagarnas moraliska och etiska regler är 
ytterligare ett bevis på att det inte var religiositeten som var det 
primära syftet med religionsundervisningen. Fromma och religiösa 
sultaner vore nog idealiska för furstespegelförfattarna, men 

334 Al-Ghazâlî, Ihyå>cUlum al-Dîn% vol. 1,141-160. 
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verkligheten var sådan att sultanernas bundenhet vid religionen var av 
kosmetisk karaktär. 

Vesiren Nizâm al-Mulk citerar ett yttrande av profeten Muhammad 
som lyder på följande sätt: "Rättvisa är religionens ära, sultanens styrka 
och i den finns de 'ädlas' och 'allmänhetens' bästa". Nizâm al-Mulk 
tolkar de utvalda som militären och folket i allmänhet, al-c amma som 
undersåtarna.335 Även om författarna i många avseenden hänvisar till 
andra kulturer än den islamiska försöker de ändå anknyta till den 
islamiska referensramen. När Nizâm al-Mulk eller al-Ghazâlî vill 
påvisa rättvisans och rättfärdighetens betydelse för den politiska 
stabiliteten och "den ekonomiska tillväxten" hämtar de sina förebilder 
från den persiska kulturen, men allt detta skall bidra till skapande av ett 
samhälle där religionen har de bästa möjligheterna att verka. Det är 
intressant att se hur såväl Nizâm al-Mulk som al-Ghazâlî söker grunda 
den ändrade prioriteringen när det gäller religionen i själva religionen. 
I sina uppmaningar till sultânen erinrar de denne om ett uttalande, 
hadîth, av profeten Muhammad som lyder: "Riket består med 
ogudaktighet, dock inte med orättvisa."336 

Gemensamt för alla tre författare är att de har en mer tolerant syn på 
härskarnas avsteg från de religiösa reglerna religionens roll tonas ner. 
Furstespeglarna visar en mer oortodox hållning gentemot härskarnas 
avsteg från de islamiska lagarna. Detta kan sättas i samband med 
härskarnas obetydliga kunskaper i religionen men också deras 
ointresse. Under saljuqernas tid, åtminstone efter Malikshâh (d.1092), 
förlorade religionen sin exklusiva roll som den ideologiska basen för 
härskarmakten. Religionen fanns dock kvar i form av ett kosmetiskt 
yttre. Som exempel kan man nämna furstepeglarnas syn på sådana 
frågor som alkoholförtäring och homosexualitet (pedofili). I religiösa 
kretsar skulle en härskare med sådana "laster" betraktas som syndare 
och behandlas därefter. I Qâbûs Nâma skriver författaren att han 
varken kan uppmana sonen att avhålla sig från alkohol (vin) eller att 
han skall dricka alkoholhaltiga drycker, eftersom han säger sig veta att 

335 "Al-Cadlu cizziddîn wa quwwatu al-sultanu wa fîhî salâh al-khâssa wa al-
cazzima" Nizåm al-Mulk, Siyâsat Nâma, 65. 
336 "Al-mulkuyabqå znaca al kufr wa layabqa znaca al-zulm" Al-Ghazâlî, Nasîhat 
a 1-Mulvk, 82. Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nåma% 15. 
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sonen inte skulle respektera en sådan vädjan. "Ungdomen gör som de 
vill", skriver han. Han erkänner att han själv slutade dricka 
alkoholhaltiga drycker först när han hade passerat femtio års ålder.337 

Han skriver: "Om du avhåller dig från drickandet kommer du att få 
såväl denna världens som en hinsides världs fördelar. Gud kommer att 
vara nöjd med dig, och du slipper människornas förebråelse /.../ och du 
kommer att vara framgång srik i härskandet",338 

Författaren är dock medveten om sonens vanor och i stället för att 
blunda för dessa kommer han med olika, råd för hur sonen skall befatta 
sig med alkoholen. Det gäller råd som har att göra med hälsan, som 
exempelvis att han skall vänta med att dricka vin till minst tre timmar 
efter maten, vilket han sätter i samband med matsmältningen.339 Andra 
råd är att han skall hålla sig hemma, undvika dåligt sällskap, dricka 
måttligt, dricka under bestämda tider, "ej bli berusad före gästerna",340 

ej dricka på torsdagskvällar (troligen p.g.a. att fredagen var en islamisk 
helgdag och att det fanns en rad uppgifter som härskaren skulle uträtta 
under fredagar), undvika samlag under berusning,341 inte dricka på 
morgonen, eftersom han dels kommer att drabbas av melankoli och 
dels kommer att sova när folket är vaket etc.342 

Samma typ av uppmaning gäller synen på homosexualiteten eller 
rättare sagt pedofili. Måttlighet och variation är två givna motton. 
Sexualiteten måste få drivas av lusten och skall inte göras som en plikt, 
anser författaren. Härskaren skall ha ett gott förhållande till såväl sina 
konkubiner som till hovpojkarna. Den bästa årstiden för umgänge med 
pojkarna är sommaren!343 

337 Kay Kâvûs, Qâbûs JVâma, 67. 
338 ibid., 67> 

339 Ibi(68> 

340 ibid., 74. 
341 ibid., 86. 
342 ibid., 68-70. 
343 ibid., 86-87. 
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Liknande tankegångar, även om de är inte så detaljerade, återfinner vi 
hos Nizam al-Mulk och al-Ghazalî. Den senare skriver exempelvis om 
vinets goda inverkan på synen.344 

Nizam al-Mulk nämner detta i förbigående när han diskuterar de 
kungliga budbärarnas uppgifter. Han menar att dessa förutom sina 
ordinarie uppgifter skall samla underrättelseuppgifter om de härskare 
som de sänds till. Bland annat skall budbäraren ta reda på mottagarens 
sexuella läggning. Vid en närmare beskrivning framgår det att 
budbäraren skall undersöka om härskaren är attraherad av kvinnor 
eller pojkar.345 Uppenbarligen var homosexualiteten och i det här fallet 
pedofili, trots de islamiska rättslagarnas, sharîcas, klara 
avståndstagande och förkastelse, en utbredd företeelse bland härskarna 
under den här perioden. Lägg märke till att furstespegelförfattarna inte 
gör någon större nummer av detta uppenbara religiösa avsteg, utan 
nöjer sig med att uppmana till måttlighet. 

I ett antal berättelser i såväl Nasîhat al-Muluk som Siyåsat Nåma 
förekommer episoder som handlar om kalifernas eller sultanernas 
vindrickande utan att författarna anmärker på att detta strider mot den 
islamiska sharT arätten. Al-Ghazâlî är möjligen en aning mer observant 
när han genom berättelsens huvudfigurer påstår att undersåtarnas 
vindrickande i härskarens sällskap är opassande då vinets 
berusningseffekt gör att undersåten glömmer sina gränser.346 

Nizam al-Mulk berättar vid ett tillfälle en berättelse om 
ghaznavidsultänen Mahmuds vindrickande med en av sina turkiska 
befälhavare, sipahsälar. När denne skall lämna palatset råder sultanen 
honom att stanna kvar i palatset eftersom han kan gripas av "polisen", 
muhtasib, och pryglas för att ha druckit vin. Berättelsen slutar med att 
befälhavaren grips och pryglas och polisen, muhtasib, visar ingen 
hänsyn för att denne för befäl över 50000 man. Poängen med denna 
berättelse är inte förbudet om den islamiska sharîc arättens bannlysning 
av vindrickande, utan rättsstaten och allas likvärdighet inför lagen och 

344 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk% 227-228. Han återger här ege ntligen vad en 
persisk vesir skulle ha sagt. 
345 Nizam al-Mulk, Siyåsat Nåma, 129. 
346 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk, 249-250. 
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som Nizâm al-Mulk uttrycker det: "När staten och politiken vilar på en 
fast grund skipas rättvisa så som vi berättade i denna berättelse"241 

När Nizâm al-Mulk på sista sidan i sin bok skriver om själva 
alkoholförtäringen är hans råd till sultanen måttlighet. Han skriver: 
"Drick dig inte berusad och ägna inte hela din tid åt jakt, beseende av 
sevärdheter och vindrickande. Visa då och då din tacksamhet gentemot 
Gud, betala allmosor, be de nattliga bönerna, fasta och gör goda 
gärningar så att du vinner båda värld arna. Var måttlig i allting. Islams 
profet sade: Var måttliga i alla avseenden, ty detta är det bästa'."348 

Furstespeglarna liknar varandra på ytterligare en punkt och det är deras 
användning av tankegångar hemmahörande i den förislamiska persiska 
traditionen. I Qäbus Nama lyfts de persiska idéerna fram på ett sätt 
som skiljer sig något från Nasîhat al-Mulûk och Siyåsat Nåma. 
Författaren är noga med att påpeka sitt persiska ursprung och att han 
härstammar från perserkungen Anûshîrvân den rättvises familj. Enligt 
honom är användningen av persernas traditioner knuten till 
författarens persiska ursprung och släktskapet med de legendariska 
persiska kungarna. I slutet av kapitel 7 skriver han att " Jag har nämnt 
goda råd från Anûshîrvân den rättvise, persernas konung, för att du 
skall ta del av dessa, lära dig och tillämpa dem. Ty att tillämpa denne 
konungs råd är d esto nödvändigare för oss som är de nne konungs 
ättlingar"249 Det åtföljande kapitlet (kapitel 8) är i sin helhet ägnat åt 
ett fyrtiotal moraliska råd och uppmaningar från den persiske kungen 
Anûshîrvân.350 

Medan al-Ghazâlî och Nizâm al-Mulk har gjort de persiska 
tankegångarna till sina och klätt dem i islamiska termer, dvs. en 
islamisering av de ursprungligen persiska idéerna, och därmed gjort 
idéerna till rätt islam, framställer författaren till Qäbus Nama dessa 
tankegångar i egenskap av dessas kungliga majestät. Som exempel kan 
nämnas al-Ghazâlîs och Nizâm al-Mulks användning av den 

347 Nizâm al-Mulk, Siyâsat Nåma% 60-62. För Nizâm al-Mulks syn på 
alkoholförtäringen se vidare bl. a. följande sidor: 118,161, 239-240. 
348 »xhair al-ûmûr awsatahâ". Ibid., 330 
349 Kay Kâvûs, Qabûs Nama, 50. 
350 ftid., 51-55. 
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ursprungligen persiska föreställningen om kungen som Guds utvalde. 
Det framgår på intet sätt att denna ursprungligen är hämtad från 
persiska kungaspeglar. Al-Ghazâlî använder sig av arabiska termer när 
han diskuterar de två grupper vilka enligt honom skall vara utvalda, 
dvs. profeter och kungar. Om den senare gruppen, sultanerna, skriver 
han: "Al-Sultânu zil Allahi fi al-ardi", sultanen är Guds skugga på 
jorden.351 Han använder alltså en arabisk formulering i en persisk text 
och därmed tycks han vilja ännu en gång betona att denna utvaldhetens 
idé är av islamiskt ursprung. 

Trots likhetenia skiljer sig furstespeglama från varandra på ett tydligt 
sätt. Man kan klart utläsa vilken ställning respektive 
furstespegelförfattare har. Qabûs Nâma är av speciell sort då den mera 
är en privat angelägenhet. Boken är avsedd för en bestämd person. 
Sonen skall uppfostras med hjälp av denna bok och bakom penndragen 
ser man de faderliga uppmaningarna som skall hjälpa sonen att styra 
riket, eller, om det råkar bli så att han inte lyckas behålla sin makt, att 
han skall kunna leva ett gott liv. 

I detta särdrag kan man ändå se en slående likhet. Oavsett vem de skrev 
för liknar alla tre furstespeglama varandra i det att de är skrivna för 
enskilda personer. De är inte skrivna för en bredare publik eftersom två 
av dem är beställningsverk och dessutom saknade det stora flertalet 
människor läskunnighet. De vanliga människorna hade inte någon 
större roll i sultånatets styrelse, varför böckerna inte kunde ha varit 
avsedda för dem. Folkets roll hade i furstespeglarnas samhällsbild 
minimerats till lydiga skattebetalare. Om vi nu bortser från en del 
vanligt förekommande artighetsfraser och diverse överdrifter, samt 
stycken där sultanen lyfts upp till skyarna, vilket tycks ha varit en 
genre och kanske den enda inkörsporten till diskussionen kring 
sultanens ställning, är böckerna heller inte avsedda för eftervärlden. 

Furstespeglama ger inte någon genomgående fördelaktig bild av 
sultänatet. Det är inte sultänatet som är föredömet för kommande 
generationers härskare. Idealtypen sökes hela tiden i en svunnen 
guldålder i Persien eller den tidiga islamiska historien. Sultanen har, 
trots exempelvis al-Ghazälis beskrivning att denne skulle vara österns 

351 Al-Ghazâlî, Nasîhat a1-MulÛk. 81. 
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konung, malik-i sharq,352, eller islams konung, pâdishâh-i islam,353 

mycket att lära av de forna härskarna. Samma sak gäller Nizam al-
Mulk som i inledningen till sin bok öser lovord över den saljuqiske 
sultanen Malikshah. Han skriver: "Om riket under vissa kalifers tid har 
varit stort har dessa å andra sidan aldrig varit befriade från uppror. 
Men i våra dagar finns det, med Guds hjälp, ingen i hela världen som 
tänker emot eller har slutat lyda (denna härskare). Gud må bevara 
denna regering (daulat) till domedagen och hålla detta rikes 
fullkomlighet från de onda ögonen så länge människorna lever under 
denna herres tidevarv (khudavand-i ruzigär) av rättvisa och politik 
(siyåsat) och är sysselsatta med att be (ducä-yi khair) för den."354 

Trots alla dessa lovord söker Nizam al-Mulk inte orsakerna till 
sultanens förträfflighet i hans eget sätt att härska. Enligt Nizam al-
Mulk skall orsaken till sultanens storhet sökas i att Gud har bestämt att 
hans tidevarv skall likna gamla tider och sultanens sätt att styra riket 
liknar de forna konungars styrelsesätt. Det är likheten med de gamla 
tiderna som är den största förtjänsten och detta är en lycka som ingen 
tidigare har haft.355 Det kan också tänkas att han genom detta ville 
kombinera lärdomen från de gamla tiderna med den islamiska 
traditionen. 

Gud har, enligt Nizam al-Mulk skänkt sultanen, som han väljer att kalla 
khudâvand-ic älam shähanshäh-i ac zam, världens herre och den store 
konungarnas konung, två egenskaper som har gjort att han har blivit en 
stor härskare. För det första att kungadömet i alla generationer ända 
tillbaka till "den store Afrasîyâb" funnits i hans släkt och för det andra 
försett honom med de egenskaper som en konung behöver. Dessa 
egenskaper är gott utseende, gott temperament, rättvisa, manlighet, 
mod och djärvhet, kunskap, ridkonst och dess tillämpning, att kunna 
hantera alla vapen, barmhärtighet mot undersåtarna, medkänsla och att 
skydda människorna från de onda och förtryckarna. Dessa egenskaper 
som påminner om den gamla persiska traditionen. Till detta 
tillkommer egenskaper som att infria avgivna löften, att ha den rätta 

352 Ib id., 1 
353 Ibid., 293. 
3 54 Nizam al-Mulk, Siyåsat Noma, 13-14. Egen översättning. 
355 Ibid., 13. 
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religionen, att äga god tro, att be, fasta och vallfärda, att visa respekt 
gentemot de rättslärda och fromma och avlöna dem som arbetar med 
kunskap. 

Såväl al-Ghazâlî som Nizäm al-Mulk passar på att i sina böcker 
framföra sina kritiska synpunkter på sultanen och det kritiska 
tillståndet i riket i olika sammanhang.356 

Sett ur denna synvinkel skulle man kunna dra slutsatsen att 
furstespeglarna inte syftar till att övertyga de efterkommande eller 
samtida rivaler i vare sig den islamiska eller den kristna världen om 
sultänatets storhet och ståt. Det överglänsande söks hela tiden i en 
svunnen guldålder, närmare bestämt de förislamiska persiska 
kungarnas era och den tidiga islamiska epoken. 

Skillnaderna är dock tydligast mellan al-Ghazâlîs och Nizäm al-Mulks 
furstespeglar. Al-Ghazâlî rör sig på ett allmänt plan, det skulle kunna 
beskrivas som makronivå, medan Nizäm al-Mulks bok är mer detaljrik 
och ser på problemen med rikets förvaltning på mikronivå. Nizäm al-
Mulk är mer intresserad av sådana frågor som tjänstefolkets klädsel 
och bestyr vid hovet, om hur man skall bemöta allmänheten etc. Han 
skriver: "Konungens bestyr måste mätas med hans storhet."357 Han ser 
på problemet med ögonen hos en vesir, som har god inblick i rikets och 
hovets olika vardagliga göromål. 

För Nizäm al-Mulk är frågan om att behålla makten av stor vikt. På ett 
tidigt stadium lanserar han idén om kungliga spioner, vars främsta 
uppgift är att spionera på tjänstemännen snarare än att spionera på 
befolkningen. Ett av de främsta villkoren för att skapa 
förutsättningarna för "rättsstaten" är enligt honom, att tjänstemännen 
från när och fjärran sysslar med vad de blivit tillsagda att göra inte 
driva ett eget herravälde. I det avseendet är såväl al-Ghazâlî som 
Nizäm al-Mulk överens om att spionera på tjänstemännen, även om 

356 $e exempelvis följande uttalande av Nizäm al-Mulk, "Om denna epoks 
härskare beordrar sina lägsta tjänstefolk att de skall infinna sig i sällskap med 
(staden) Balkhs förtroendeman eller (staden) Marvs borgmästare i ett rerligiöst 
möte kommer de inte att hörsamma honom" Siyasat Nama, 327. 
357 Ibid., 125. Se även 120-122,123,124. 
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Nizâm al-Mulk behandlar frågan mer omsorgsfullt och detaljerat. Han 
diskuterar exempelvis användningen av duvor för att snabbt underrätta 
sultanen om vad som försiggår runt om i riket, vilket passar väl in i 
hans planer på att bygga upp en stark centralmakt.358 1 det avseendet 
motsätter han sig det traditionella turkiska styrelsesättet som gärna 
styckar upp makten mellan olika makthavare inom härskarfamiljen. 
Enligt den turkiska klantraditionen tillhörde makten hela den styrande 
familjen. 

Spionage i denna bemärkelse stred mot nomadernas traditionella 
samhällsstruktur. En ledare som hade valts av krigarna och under lång 
tid varit med och deltagit i krig tillsammans med dessa kunde helt 
enkelt inte bara vända sig från sina före detta medkämpar. Detta 
passade bättre det urbana samhället och den persiska traditionen, enligt 
vilken härskaren var envåldshärskare och inte delade med sig 
någonting av makten. Den persiska uppfattningen om härskaren var 
sålunda främmande för nomadenia. Furstespeglarnas krav på spionage 
är inte enbart ett tecken på deras maktgirighet, utan kan också tolkas 
som att de ville hålla sig informerade, men detta medförde att man 
avlägsnade sig från det klassiska turkiska styrelsesättet, som gärna 
styckade upp riket. Under sultanen Tughrul Begs tid kunde det hända 
att i en stad i provinsen Khurâsân lästes fredagsbönen i hans namn och i 
en annan stad lästes bönen i brodern Dåvuds namn.359 

De tidiga saljuqsultänerna ignorerade helt, i enlighet med 
nomadsamhällets mentalitet, användningen av spioner. Nizâm al-Mulk 
citerar ett uttalande från saljuqsultänen Alp Arsalan, en av de tidiga 
saljuqsultanerna, som motiverar sitt beslut att inte anställa spioner, 
sähib khabar. Sultanen tror inte på spioner eftersom han utgår ifrån att 
sultanens vänner inte skulle bry sig om spionen, medan sultanens 
fiender skulle försöka köpa dennes lojalitet. Sultanen håller det mycket 
sannolikt att spionen hela tiden skulle förse honom med felaktig 
information som hans fiender hade lagt i hans mun.360 Sultanens ord 

358 Ibid., 100,101,116. 
359 Ibii al-Athîr, Al-Kåmil fi al-Târîkh . IX, 327-328. 
360 Nizâm al-Mulk, Siyâsat Noma, 95-96. 
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vittnar om dennes tro på sitt manskap samt det sunda omdömet som 
ännu inte smittats av det urbana samhällets problem.361 

Berättelser, en normativ källa eller litterär genre 

Gemensamt för samtliga furstespeglar i denna studie är deras 
användning av berättelser. Dessa uppfyller syftet att de styrker en 
tankegång genom att påvisa historiska exempel på en tankegångs 
framgång eller misslyckande. Många faktorer pekar på att 
användningen av berättelser har varit en del av furstespeglarnas 
litterära genre. Med genre menar jag ett speciellt sätt att skriva men 
också ett speciellt sätt att tillgodogöra sig berättelser. För att 
understryka någonting tog man gärna berättelser till hjälp. Dessa 
utgjorde ett medel med vars hjälp man sökte bekräfta sina egna 
utsagor, dvs. de fick en normativ roll. Den utbredda användningen av 
berättelser från olika kulturer visar att det inte är berättelsernas 
ursprung som var av värde, utan betydelsen låg i sättet att tillgodogöra 
sig dessa som har den avgörande betydelsen. De må ha varit islamiska, 
persiska, kristna, judiska eller grekiska, de fanns där för att tjäna 
samma syfte, nämligen att understryka vikten av en teori eller ett 
påstående. Det är inte berättelserna som ligger till grund för de olika 
tankegångarna, utan snarare tvärtom: det är furstspegelförfattarnas 
politiska uppfattning som motiverar användningen av dessa. 

Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning detta var ett medvetet 
försök från författarnas sida. Tre faktorer kan tänkas driva författana 
till ett sådant förfaringssätt: den pragmatiska inställningen, det 
sunnitiska politiska synsättet, som gick ut på att ledarskapet tillhörde 
den som faktiskt hade makten, och slutligen författarnas egenintresse. I 
sitt arbete har de onekligen påverkats av idéströmningar från andra 
kulturer, bl.a. den persiska kulturen. Detta tog sin början redan under 
de tidiga c abbäsidkaliferna, men användning av det persiska språket 
dateras till senare tid. Man kan alltså inte blunda för intresset för den 
persiska traditionen hos samtliga författare. 

361 w. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, E.J.W. Gibb Memorial 
Series, New Series, No. 5 (London, 1928), 306. 
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I al-Ghazâlîs fall rör det sig dessutom om en total omsvängning när det 
gäller synen på perserna. I sina tidigare böcker hade han en helt annan 
syn på perserna än i Nasîhat al-Muluk. Då var det teologen, den 
skriftlärde eller sûfîn al-Ghazâlî som talade och då beskrevs persernas 
traditioner som hedniska eller i bästa fall förkastliga seder och 
traditioner sprungna ur högmod.362 1 Nasîhat al-Muluk är det den 
politiske teoretikern och Pragmatikern al-Ghazâlî som för ordet och 
därav den stora omsvängningen. Och som vi har kunnat se tidigare 
finns det ett klart samband mellan den socio-politiska situationen med 
de centralasiatiska turkarnas närvaro i det politiska livet och det 
persiska inflytandet. Furstespegelförfattarns persiska ursprung samt 
turkarnas förtjusning i den persiska s.k. guldåldern och det faktum att 
turkarna härskade över Persien kan vara viktiga orsaker till 
furstspegelförfattarnas flitiga användning av den persiska traditionen. 
Man skulle också kunna se furste spegelförfattarnas flitiga hänvisning 
till den persiska traditionen som ett tecken på deras pragmatism. De 
hade upptäckt turkarnas intresse för den glamorösa persiska guldåldern 
och såg till att utnyttja detta till egen fördel. 

En viktig faktor som inte får förglömmas är att samtliga 
furstespegelförfattare i denna studie, till skillnad från exempelvis al-
Mâwardî och andra religiöst influerade politiska tänkare, var av 
persiskt ursprung. Det kan ha inneburit att vissa med stor sannolikhet 
hade lättare att ta till sig de idéer som förmedlades av de förislamiska 
persiska furstespeglarna medan andra medvetet vidareförde dem. En 
fråga som man kan ställa sig i detta sammanhang är om de skrev i 
enlighet med någon speciell genre, vilken kunde sätta i samband med 
de persiska furstespeglarna. Det fanns ett antal persiska verk 
tillgängliga för dem.363 

362 ge exempelvis hans kommentarer kring persernas seder i samband med 
matfortärmg i tidigare avsnitt. 
363 Bland de viktigaste persiska skrifter som förekommer i al-Ghazâlîs Nasîhat al-
Mulûk och andra furstespeglar under 1000-talet kan man nämna följande: Kår 
Nåma-yi Ardashîr-i Båbakån (Ardashîr Babakâns krigskrönika, skriven ca 600 
ef .kr.), Nåma-yi Tansar be G oshnasp (Tansers brev ti ll Goshnasp), Pand Nåma 
(Rådboken), Khudåy Nåma (Herreboken), Yådgår Nåma (Hågkomstboken), 
cAhda Nåma-yi Ardashîr (Ardashîrs fördragsbok), Vasîyyat Nåma-yi Anûshîrvân 
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Den tillgängliga forskningen visar att de islamiska krönikörernas och 
furstespeglamas hållning till den persiska traditionen, alltså persernas 
egen framställning av sin forna historia, var okritisk och förbehållslös. 
De persiska traditionerna återges ungefär samstämmigt av ett stort 
antal islamiska författare. I detta avseende går en del författare gärna 
till överdrift. Al-Ghazâlî skriver om c abbäsidkalifen Ma5mûn som 
öppnar den persiske kungen Anûshîrvân den rättvises grav och ser det 
märkliga att "hans ansikte och kläder (Anûshîrvans ansikte och kläder 
som då hade legat i graven i över ett par århundraden) var helt orörda 
och fräscha, ingenting hade förruttnat. Kungen bar på en ring med en 
röd sten, vars like Ma >mun aldrig tidigare hade skådat. På den var detta 
inristat:'Storhet är av godhet och inte tvärtom".364 

Den persiska mytologin om den första människan och den första 
konungen, som förekommer som ett led i de persiska furstespeglarna, 
är ett talande exempel. Den danske forskaren Arthur Christensen visar i 
sin bok Les types du premier homme et du premier roi, dans Vhistorie 
Vegendaire des Iraniens att berättelserna om den forste persiske kungen 
Kîyûmarth365 återges delvis eller i sin helhet i flertalet islamiska 
krönikörers beskrivning av den förislamiska perioden.366 Denne 
Kîyûmarth beskrivs som en av Adams eller Noas söner, eller så 
framställs han i en del krönikor som Adams och Evas fader. Enligt den 
sista versionen skall Kîyûmarth ha blivit uppäten av ondskans 
företrädare, Ahriman, men två droppar av hans sädesvätska rann i 

(Anûshîrvâns testamente till sin son), Vasîyyat Nâma-yi Shapûr (Shâpûrs 
testamente), Vasîyyat Nama-yi Parviz (Parviz' testamente). 
364 »ße]j meh 22a meh beh", Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 138. Denna berättelse 
återfinns i en annan version i ar-Rawandîs krönika när han diskuterar kungarnas 
rättvisa. Se vidare Râhat us-Sudûr wa ayat us-Survr, 71-71. 
365 Ordet Kîyûmarth återfinns i zoroastriernas he liga bok, Avesta, och är ett 
sammansatt ord , dv s. Gaya Mare tan. Gay a är från roten gay och betyder liv. 
Kîyûmarth eller Gayômard eller Gayômart eller Gayôkmart är benämningen på 
människan, nämligen "dödlig levande". Se vidare A. Christensen Les types du 
premier homme et de premier roi, dans l'historié légendarie des Iraniens s. 80. 
366 se exempelvis Fars Nâma av Ibnu 'l-Balkhî, E.J.W. Gibb Memorial Series, 
New Series I, (London, 1921), 9. Eller Târikh-i Guzida av amdullah Mustawfî, 
E.J.W. Gibb Memorial Series, vol. XIV (London, 1910), 81, där han skriver om 
Kîyûmarth. 
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jorden och växte efter 40 år ut som två rabarberliknande växter 
varefter de förvandlades till en man och en kvinna, dvs. Adam och Eva. 

Al-Ghazali nämner Kîyûmarth som persernas första kung, utan att 
närmare gå in på detaljerna. Arthur Christensen granskar ett stort antal 
muslimska krönikörers beskrivning av persernas mytologiska 
framställning av de första kungarna. Dessa krönikörer har varit 
verksamma från tidig medeltid ända fram till mitten av 1500-talet. 
Gemensamt för alla är att de, i den mån de har skrivit om persernas 
tidiga historia, har återgett persernas egna starkt mytologiserade och 
glorifierande historieskildring, blandad med egna funderingar.367 

Al-Ghazâlîs följer samma tradition när han i den andra delen av 
Nasîhat al-Mulûk oförbehållsamt räknar upp de persiska kungarna 
från den tid dessa tog över makten fram till islams uppkomst. Al-
Ghazâlîs tidsangivelser angående de persiska kungarnas regeringstid 
stämmer i det stora hela med de islamiska krönikörernas tidsangivelser, 
vilka i sin tur är hämtade från persiska källor och den persiska 
mytologin.368 

Furstespegelförfattarnas användning av de överdrivna berättelserna, 
både beträffande de mytologiska berättelserna från det förislamiska 
Persien och den islamiska tiden, kan tänkas härstamma från en annan 
litterär genre. Det är den särskilda form som bl.a. den svenske 
forskaren Tor Andrae skriver om i sin bok I myrtenträdgården. Han ger 
en ny infallsvinkel som kan vara av intresse att notera i detta 
sammanhang. I sin beskrivning av islamiska mystikers språkbruk 
uppmärksammar han deras påhittade samtal med "kristna munkar", 
"ensamma värnlösa flickor", "gamla män vars ögonbiyn hänger över 
ögonen och vars hud liknar en utsliten skinnsäck" eller andra märkliga 
figurer. Tor Andrse anser att "orientalen" från islams 

367 Christensen, 83-264. 
368 se exempelvis krönikan Kitâb al-Fihrist% av Ibn al-Nadim från slutet av 9 00-
talet, där han skriver om det persiska språket och dess skrivstil. Han skriver:"Det 
sägs att den förste som talade på persiska var Kîyûmarth, som perserna kallar 
Gelshäh (Malik al-Tîn). Dessa betraktar honom som mänsklighetens fadef. Al-
Nadim, Muhammad ibn Ishâq, Kitâb al-Fihrist, persisk översättning av 
Muhammad Rida Tajaddud, 3:e uppl. (Teheran, 1987), 20. 
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uppbyggelseperiod "har en särskild smak för det romantiska, det 
fängslande och färgrika".369 Andrse jämför denna litterära form med 
kristna predikanters och prästers sätt att använda fromma berättelser, 
vars sanningsvärde varken predikanter eller församlingen lade så stor 
vikt vid.370 Det rör sig alltså om en genre med vilkens hjälp författaren 
önskar göra sina förmaningar och tänkespråk intressanta för sina 
läsare. Det kan tänkas att det i al-Ghazâlîs fall handlar om en blandning 
av olika faktorer, dvs. att han använde sig av tillgängligt material och 
att hans diskurs på ett omedvetet sätt påverkades av de tankegångar 
som förmedlades i dessa furstespeglar, samt att han själv i hög grad 
tillämpade denna litterära genre för att göra sina tankegångar mer 
intressanta för sina läsare, de turkiska sultanerna. 

Den första persiska kungatraditionen från den förislamiska perioden 
gjorde sitt inträde i den islamiska världen så tidigt som under 700-talet. 
En c abbäsidisk ämbetsman av persiskt ursprung vid namn Ibn al-
Muqaffac (720-756) introducerade den genom att översätta ett antal 
persiska furstespeglar från pehlevi, det medeliranska språket, till 
arabiska. Bland de verk som han översatte kan nämnas Khudaynama 
(Herreboken), från sassanidemas tid som handlade om fabulosa och 
historiska traditioner i det förislamiska Persien, Âçin Nama 
(Reglementboken), som gav en bild av institutioner, traditioner och 
hierarkin i de persiska sassanidiska hoven och Tåj Nâma (Kronboken), 
som handlade om endera av de persiska kungarna Anushirväns eller 
Khusrau Parviz1 liv.371 Från dessa översättningar finns endast ett fåtal 
fragment bevarade, däremot existerar en annan översättning som har 
bevarats i sin helhet, boken Nama-yi Tansar bi Goshnasp (Tansars brev 
till Goshnasp). Boken handlar om den vise mannen Tansars råd och 
maningar till den persiske kungen Goshnasp, och det finns stora 
likheter mellan denna litterära genre och senare persiskt influerade 
furstespeglar i den islamiska världen. 

369 Tor Andrae, I myrtenträdgården, studier i tidig islamisk mystik (Lund, 1981), 
23. 
370 Ibid., 23. 
371 F. Gabrieli, "Ibn al-Muqaffac i The Encyclopaedia of Islam, vol. HL (Leiden, 
1971), 844. 
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Ibii al-Muqaffac nöjde sig inte enbart med att översätta böckerna till 
arabiska, utan blandade in sina egna tolkningar i dessa. Enligt vissa 
källor finns det inte två exemplar av samma bok vars innehåll stämmer 
med varandra.372 1 den sistnämnda boken jämför han vissa stycken med 
strikt zoroastriskt innehåll med Gamla testamentet, förmodligen för att 
göra det intressant för de muslimska läsarna. På andra ställen kommer 
han med egna kommentarer och förtydliganden om bokens innehåll 
eller berättelser från andra böcker. En av berättelserna i boken är 
hämtad från en av hans tidigare översättningar, det gäller berättelsen 
om "apornas kung" som härstammar från den indiska boken 
Panchatantra, som på arabiska fick titeln Kalîla wa Dimna.373 När 
samma verk översattes till nypersiska 500 år senare, 1230-31, försåg 
den persiske översättaren, Ibn Esfandiyär, samma berättelse med 
persiska och arabiska dikter, koranverser och sägner från den fjärde 
kalifen c A1Î.374 

Ibn al-Muqaffac s bidrag begränsades inte enbart till hans tolkningar 
från pehlevi till arabiska, utan han var en mångsidig översättare. En av 
hans mest berömda översättningar är boken Kalîla wa Dimna 375 en 
samling moraliserande djurfabler från Indien som hade överförts från 
sanskrit till pehlevi och han återgav den i sin tur på arabisk prosa.376 

Ibn al-Muqaffac tycks vara den som skrev den första bok som kan 
liknas vid en furstespegel i den islamiska världen. Det gäller de två 
böcker som han gav ut vid sidan av sina översättningar, alltså de båda 
verken Âdab al-Kabîr och Risala eller Kitåb fi al-Sahâba. 

Böckerna ger råd till härskarna och hovmännen, och de uppmaningar 
som framförs liknar till stora delar persiska furstespeglars råd och 
anvisningar, och tycks också vara hämtade från dessa källor, men även 

372 Arthur Christensen, Les types du premier homme et de premier roi, dans 
l'historié légendarie des Iraniens, Persisk översättning av Ahmad Tafaddoli & 
Dzaleh Âmûzgâr, Nimvniha-yi Nakhustîn Insân va Nakhustîn Shahriyâr dar 
Târîkh-i Afsåni yi Iranian (Teheran, 1984), 83. 
373 Näma-yi Tansar be Goshnasp, ed. Mojtabâ Minovi (Teheran, 1932), VI. 
374 Ibid., VI. 
375 se vidare Tarjuma-yi Kalîla wa Dimna, ed. Mojtabâ Minovi (Teheran, 1964), 
I. 
376 Albert Hourani, De arabiska folkens historia (Lund, 1992), 59. 
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författarens egna erfarenheter vidarebefordras. Moralen i texterna är i 
det stora hela praktiskt inriktad. Råden begränsas till skarpsiimighet 
och användningen av passionerna för människans egennytta. 
Medlidande och religiös inlevelse lyser helt med sin frånvaro i dessa 
böcker.377 

Ibn al-Muqaffac s andra bok Kitåb fi la-Sahâba reflekterar dessutom 
hans samtida samhällsmiljö och de religiösa och sociala problemen. 
Han skriver vidare om kalifatets förhållande till den militära eliten, 
valet av topptjänstemän vid hovet, juridiska och administrativa 
skiljaktigheter etc.378 

Många av de tankegångar som förekommer i dessa böcker återfinner 
man hos al-Ghazâlî och andra furste spegelförfattare. En sådan 
tankegång är den om persernas storhet och överlägsenhet på olika 
områden till vilken al-Ghazâlî ganska ofta återkommer i sin bok. I 
verket Nåma-yi Tansar bi Goshnasp (Tansars brev till Goshnasp) delar 
författaren in jorden i fyra olika områden. Det första behärskas av 
turkar, dvs. från väster om Indien till öster om romarnas rike, den 
andra delen härskar romare, berber och kopter över, den tredje delen 
regeras av svarta och berber och den fjärde delen tillhör perserna, vilka 
härskar över ett område från Balkh i Centralasien i öster, Azarbaijan 
och Armenien i norr, Eufrat i väster och Oman i söder. "Dessa 
(perserna) är jordens utvalda", skriver Tansar och fortsätter: "Ty 
kungadömet har funnits hos dem sedan Iraj ibn Afrîdûns tid."379 

Författaren fortsätter med att beskriva persernas överlägsenhet. "Vårt 
folk är det mest överlägsna, ty Gud har gett dem turkarnas ridkonst, 
indiernas klokhet och godhet och romarnas tekniska färdighet."380 

Författaren nöjer sig inte med att beskriva persernas överlägsenhet när 
det gäller deras kunnande inom de olika konsterna och deras kunnande 
inom förvaltningen av k ungadömet, utan han utvecklar också något 
som bär drag av en rasteori då han räknar upp persernas biologiska 
försteg. De anses äga de måttligaste biologiska egenskaperna. 

377 Gabrieli, 884. 
378 Ibid., 884. 
379 Nåma-yi Tansar be Goshnasp, ed. Mojtabâ Minovi (Teheran, 1932), 40. Egen 
översättning 
380 Ibid., 40-41. 
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"Persernas hudfärg är varken kolsvart eller extremt vit, deras hår är 
varken lockigt som de svartas eller formlöst som turkarnas..."381 

De persiska kungarna beskrivs som de bästa på jorden. " Våra kungar 
har aldrig ägnat sig åt plundring, mord och osedligt handlande, utan de 
har alltid satt stopp för dessa. De är inte kända för ogudaktighet och 
otrohet./.../ De byggde upp städerna./.../ En persisk här på tu sen man 
kunde besegra tjugotusen man...".382 Författaren kan visserligen inte 
förneka persernas historiska nederlag i kriget mot den babylonske 
härskaren Nebukadnesar, utan skyller nederlaget på ofördelaktiga yttre 
omständigheter som dåligt väder, brist på vatten och sjukdomar.383 

En annan tankegång som förekommer i furstespeglarna är att 
härskarna uppmanas till rättfärdighet. I den aktuella furstespegeln 
betraktas rättvisa som en urgammal tradition som har sina rötter i 
zoroastriernas heliga bok Avesta, medan orättvisan är någonting som 
härrör från människorna som har glömt de gamla föreskrifterna.384 

Den ohämmade glorifieringen av de persiska kungarna begränsades 
inte enbart till de bevarade eller översatta furstespeglarna. Ibn al-
Muqaffac s översättningar låg senare till grund för många islamiska 
historikers och krönikörers beskrivning av den persiska historien. De 
viktigaste bland dessa som levde före al-Ghazâlî var Ibn Qutayba (d. 
889), Dinâwarî (d. 895), Tabarî (d. 923), MascÛdî(d. 956)JHLamza-yi 
Isfahan! (d. 961), Thacalibî(d. 1038), Bîrunî (d. 1048) och slutligen 
den kanske viktigaste av dessa, den persiske nationalskalden Firdausî 
(940-1020), som i sitt stora verk Shah Nama (Kungaboken), förser de 
persiska kungarna med samma hjälte gloria som fanns i de bevarade 
persiska traditionerna i en poetisk gestalt.385 Även senare muslimska 
tänkare tog till sig den positiva bilden av persernas era. Den muslimske 
historiefilosofen Ibn Khaldûn beklagar exempelvis att kalifen ^mar 
förstörde arvet från perserna när han besegrade den persiska armén. 
Han kallar perserna "mänsklighetens vise" och ställer sig i ledet för 

381 Ibid., 41. 
382 ibid., 41. 
383 Ibid., 42. 
384 MirLovi, Nâma-yi Tansar, 10-11. 
3&5 Christenseii, 84. 
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dem som tror på den s .k. persiska cirkeln. Han citerar den persiske 
kungen Anûshîrvân, den rättvise, som påstås ha sagt följande om 
statens stabilitet: "Kungen existerar genom armén, armén genom 
pengar, pengar genom skatter, skatter genom odling, odling genom 
rättvisa, rättvisa genom fullkomnandet av ämbetsmännen, 
fullkomnandet av ämbetsmännen genom ministrarnas rättrådighet och 
alltsammans först och främst genom härskarens personliga 
övervakaning av sina undersåtars tillstånd och hans förmåga att 
uppfostra dem, så att det är han som härskar över dem och inte 
tvärtom."3*6 

Även muslimska härskare påstås ha uttryckt häpnad över perserna och 
deras långvariga härskande. Umayadkalifen Sulaymän ibn c Abd a l-
Malik skall ha uttryckt sig på följande sätt:"Jag förundras över 
perserna för att de härskade mer än ett tusen år utan att behöva vår 
hjälp en enda timme, medan vi har härskat i över ett hundra år utan att 
kunna vara utan deras hjälp en enda timmeZ"387 

Al-Ghazâlî rör sig i liknande tankebanor när han skriver om rättvisan. 
Skillnaden mellan al-Ghazâlî, de islamiska krönikörerna och de 
persiska furstespeglarna tycks då ligga i att han använder den persiska 
hjältemyten eller andra traditioner som en källa ur vilka han hämtar 
normativa svar, dvs. bekräftelse för sina idéer och frågeställningar 
angående rättvisa och politisk stabilitet. När al-Ghazâlî exempelvis 
skriver om rättvisan på ett ställe i Nasîhat al-Muluk citerar han 
uttalanden av profeten Muhammad, sûfîn Hassan al-Basrî, den persiske 
sassanidvesiren Buzurgmehr, de båda grekiska filosofenia Platon och 
Sokrates, den grekiske härskaren Alexander den store samt ett antal 
islamiska gestalter. Allt för att understryka vikten av sina tankegångar 
om rättvisa hos sultanen och att sultanen skall visa respekt för 
religionen.388 Denna tankegång kommer bäst till uttiyck i det citat 
som al-Ghazâlî tillskriver Sokrates: "Sokrates säger att ett tecken för 

386 ibn Khaldun, Prolegomena, introduktion till världshistorien, svensk övers. 
Ingvar Rydberg, (Lund, 1989), 56. 
^^Nurullâh Kasâ'î, Madâris-i Nizamîyya va Ta 'thîrât-i cIlmî va Ejtemacî-yi an, 
(Nizamîyya högskolor och deras veten skapliga och social betydelse) 2:a uppl. 
(Teheran, 1984), 26. 
388 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk> 149-154. 
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den konung som önskar behålla kungadömet är att religion och rättvisa 
är som två vänner i hans hjärta."3*9 

Ytterligare en intressant detalj i detta sammanhang är att flertalet 
furstespeglar skrevs på persiska. 

Metoden med att understryka varje tankegång med berättelser är så 
inrotad hos en del tänkare att en sådan trivial sak som belöning eller 
bestraffning av tjänstefolket måste underbyggas med berättelser från 
såväl den persiska som den islamiska traditionen. Nizäm al-Mulk 
nämner två islamiska och tre persiska berättelser som bekräftelse på 
sina tankegångar när han diskuterar frågan om tjänstefolkets belöning 
eller bestraffning.390 

Furstespeglarnas tendens att försköna den gångna eran framgår bäst av 
Nizäm al-Mulks hänvisning till ghaznaviderna. Detta är ännu ett bevis 
på furstespeglarnas användning av berättelser från det förgångna i ett 
normativ syfte. Enligt historiska källor hade ghaznavidernas ständiga 
krigståg till bl.a. Indien stora negativa konsekvenser för de folk som 
levde under deras herravälde. Den mest berömda av 
ghaznavidsultänerna var Mahmud, vars krigståg till Indien i första 
hand gjrodes för att komma åt Indiens rikedomar. Dessa rikedomar 
delades framför allt mellan sultanen, soldaterna och den härskande 
familjen. Det hände också att krigsbyten användes för att bygga 
magnifika byggnader, den stora moskén i staden Ghazna har 
tillkommit på detta sätt. Huvuddelen av befolkningen fick dock ingen 
del av dessa krigsbyten. Sultanens återkommande krigståg slukade 
enorma summor som befolkningen skulle betala. Inför en av dessa 
krigsoperationer beordrade sultanen insamling av en stor summa under 
två dagar. Till följd av dessa åtgärder tog jordbruket stor skada, 
jordbruksmark ödelades och stora områden förvandlades till öken när 
konstbevattningsanläggningar förföll beroende på dålig skötsel.391 

Samma historiska källor talar om godtyckliga ingripanden av 
ghaznavidsultänerna. De berättar om vesirer vars egendom 

389 Ibid., 151-152. 
390 Nizäm al-Mulk, Siyäsat Nåma, Ì1A-Ì16. 
391- Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, 287. 
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konfiskerades på ett godtyckligt sätt, minskande befolkningsantal etc. 
Situationen blir så outhärdligt att aristokratin (stora jordägare) vänder 
sig till turkmenska och turkiska härskare i Transoxania för hjälp.392 

Under sultanen Mahmuds tid indelades befolkningen i två grupper, 
dels si av soldaterna som betalades av sultanen och i gengäld skulle 
garantera ordningen i samhället, dels resten av befolkningen, som 
sultanen såg som sin uppgift att försvara mot interna och externa 
fiender. De senare skulle visa absolut lydnad mot sultanen och betala 
sina skatter. Varken slavsoldaterna eller befolkningen hade någon rätt 
att kritisera sultanen.393 

Den islamiske krönikören Ibn al-Athirs beskrivning av ghaznavidernas 
era står i direkt motsättning till furstespeglarnas förskönande bild av 
denna period. Han skriver att under denna era "fylldes landet med 
orättvisor och tyranni. Folket bad till Gud att befrias från 
ghaznavidernas våld. Landet hade lagts i ruiner och befolkningen 
minskat."394 

Karaktäristiskt för furstespegelförfattarna var att de varnade för vad 
som enligt deras uppfattning kunde hota ordningen och stabiliteten i 
samhället. Ett sådant problem som uppmärksammades av Nizäm al-
Mulk var de titlar som härskaren tilldelade olika ämbetsmän. Det är 
egentligen inte antalet titlar som bekymrar honom, utan det faktum att 
missbruket av titlar suddar ut gränserna mellan olika 
samhällskategorier och rubbar samhällsordningen. Detta i sin tur leder 
till ytterligare kaos och oordning i samhället. Nizäm al-Mulk håller i 
likhet med andra tänkare från den här tiden fast vid tanken att 
ordningen i samhället har ett nära samband med klara skiljelinjer 
mellan olika samhällskategorier. Han skriver: "Riket kommer att vara 
bestående (stabil) om sultanen är rättvis och vaken/.../ att han tar 
lärdom av det förgångnas traditioner och har en framgångsrik vesir, 
som känner till traditioner och egenskaper (i detta ämbete). Då 
kommer denne (vesiren) att tillrättalägga alla affärer på ett 
tillfredsställande sätt och ge alla titlar deras rätta innebörd..." m395 De 

392 Ibid., 293. 
393 Ibid., 291. 
394 Ibn al-Athîr, Al-Kåmil fi al-Tàrîkh , IX, 292. 
395 Nizäm al-Mulk, Siyåsat Nâma% 212. 
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islamiska furstespeglanias syn på ordningen och stabiliteten skiljer sig 
på ett avgörande sätt från den förislamiska persiska traditionen. I den 
senare var ordningen av gudomlig karaktär. Den som försökte 
exempelvis störta kungen rubbade den gudomliga ordningen och var 
ondskans medlöpare.396 1 den islamiska traditionen ges ordningen inte 
en gudomlig karaktär, utan snarare en allmännyttig sådan. I kaoset 
härskar svärden som al-Ghazâlî uttrycker det och ett sådant förhållande 
är varken till allmänhetens eller religionens gagn. 

Den gemensamma nämnaren mellan den förislamiska persiska eran, 
sämämderna och ghaznaviderna är att alla tre byggde på en stark 
centralmakt. Det är intressant att notera att Nizäm al-Mulk hade god 
insyn i ghaznavidernas styrelsesätt. Han började sin politiska karriär 
hos dem men å andra sidan tillhörde han en rik lantägarfamilj, vilket 
innebär att han och hans familj måste ha drabbats av ghaznavidernas 
ökade krigskostnader och skatter. Det är osannolikt att tänka sig att han 
inte skulle ha känt till de problem som var förknippade med 
ghaznavidernas styre. Han kan inte ha undgått att se de förhållanden 
som beskrivs i bl.a. Ibn al-Athîrs krönika. Enligt historiska källor var 
landägama bland de ledande grupperna som sökte hjälp utifrån för att 
störta såväl sâmânîdernas som ghaznavidernas centraldespotiska 
herravälde.397 Till skillnad från den persiska s.k. guldåldern som tycks 
ha nått författarna på olika omvägar kunde Nizäm al-Mulk på nära håll 
följa ghaznavidernas behandling av undersåtarna. 

Det är nästan samma förhållanden som han och al-Ghazäli vill 
bekämpa i sina böcker, men han väljer ändå att skönmåla 
ghaznavidernas era. Det mer sannolika är såsom C. E. Bosworth 
påpekar i sin artikel i The Cambridge History of Iran, att det var Nizäm 
al-Mulks stora förtjusning över ghaznavidernas centralmakt som var 
den drivande kraften bakom hans ständiga hänvisning till dessa som ett 
föredöme för saljuqerna.398 Detta pekar ännu en gång på det faktum att 

396 Gudmar Aneer, Imam Ruhullåh Khumainî, Sah Muhammad Riza Pahlavî and 
the Religious Traditions of Iran , 28. 
397 C.E. Bosworth, "The Pol itical and Dy nastic History of the Iranian World 
(A.D. 1000-1217)", i The Cambridge History of Iran, vo l. 5 (Cambridge, 1968), 
16. 
398 Ibid., 56. 
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berättelser och legender oavsett deras ursprung tjänade samma syfte, 
nämligen att styrka och ge tyngd åt en tankegång som lades fram av de 
politiska tänkarna. 

Vid sidan av den kollapsade samhällsordningen är Nizam al-Mulk 
bekymrad över turkarnas behandling av folk från olika 
trosinriktningar när det gäller utnämningen till olika ämbeten. Nizam 
al-Mulk förespråkar strikt renlärighet för tjänstemän inom 
förvaltningen. Med renlärighet syftar han på hanafiter och shaficîter 
och allra helst folk från provinsen Khurasan i östra Persien.399 Han är 
framför allt bekymrad över att ismâc îlîterna skall infiltrera olika 
ämbeten. Han beklagar saljuqernas släpphänthet. "Idag existerar inget 
urskiljande, en jude, en zoroastriei400, en avfälling401, en khårijit4021 

eller en Qarmati (ismacilit) kan bli turkarnas ledare. De visar vare sig 
någon entusiasm för religionen, omsorg för rikedomarna eller 
barmhärtighet mot undersåtarna /.../I turkarnas hov finns numera 
många av dessa. Efter varje turk springer två hundra sådana och de ser 
till att ingen från Khurasan får plats inom förvaltningen".403 

För att understryka vikten av detta påstående och vinna sultanens 
uppmärksamhet använder sig Nizam al-Mulk av den beprövade 
metoden att använda berättelser. Han nämner 16 berättelser och 
korancitat - alla med islamisk ursprung - för att fastställa att 
tjänstemännens renlärighet hör till de viktigaste kriterierna. Senare i 
boken, i kapitel 43,44 och 45, skriver han om de irrläriga och deras hot 
mot rikets säkerhet. I kapitel 44 nämner han en nästan 21 sidor lång 
berättelse som redogör för hur den persiske kungen Anûshîrvân den 
rättvise, under sin ungdom, när han fortfarande var prins, tvingades 
avsätta sin far från tronen för att kunna bekämpa de irrläriga 
mazdakiderna. Denne berättas ha gillrat en fälla och lurat in och 

399 Nizam al-Mulk, Siyåsat Nåma, 215. 
400 Nizam al-Mulk använder begreppet Gabr, dvs. ickemuslismka perser. 
401 Nizam al-Mulk använder begreppet Rafidi, som var en vanlig benämning på 
shf iter. 
402 Nizâm al-Mulk syftar på en grupp.s.k. bokstavstrogna som redan under 700-
talet fördrevs till Nordafrika. 
403 Ibid., 215. 
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mördat över 12000 mazdakider under en och samma natt för att en 
gång för alla sätta stopp för deras verksamhet.404 

Användningen av uppdiktade berättelser kan ses som en omskrivning 
av verkligheten, där det mer handlar om hur verkligheten borde vara 
beskaffad än hur den i själva verket tedde sig. Skildringarna är en 
förtäckt kritik mot den rådande situationen samtidigt som de 
återspeglar en viss mentalitet hos furstsepegelförfattarna. Legenderna 
och myterna som förekommer i dessa berättelser speglar sådana 
föreställningar om samhället och människornas förhållande till 
varandra som furste spegelförfattarna värderade högt, oavsett om det 
fanns motsvarigheter i den förislamiska persiska verkligheten eller den 
tidiga islamiska eran. Dessutom uppfyllde dessa syftet att locka de 
turkiska sultanerna till nya stereotyper. I berättelserna hade härskarna 
oavsett deras ursprung blivit stereotyper som var goda, godhjärtade, 
rättvisa, osjälviska m.m. De var alltså tydliga motbilder till de samtida 
härskarna. Al-Ghazâlî uttrycker här och var sin besvikelse över de 
samtida härskarna och då tar han fasta på härskarnas absoluta makt som 
har gjort dessa nyckfulla och att de agerar på ett godtyckligt sätt. Han 
skriver: "Stackars den som tvingas till umgänge med kungarna, ty 
dessa känner ingen förpliktelse gentemot vänner, släktingar, barnen 
eller sina tjänare. De har ingen skam i kroppen, utom när de behöver 
deras kunskap eller hjälp. När de har fått det de sträv ar efter är det slut 
med deras vänskap och lojalitet. Deras agerande baseras på hyckleri. 
De förringar sina egna misstag, men de förstorar andras .U405 

I Nasîhat al-Muluk förekommer ca 245 berättelser varav 143 är 
islamiska, 60 persiska, 3 kristna, 6 judiska. 20 grekiska och 13 övriga. I 
Siyäsat Nåma förekommer 113 berättelser varav 81 är islamiska, 23 
persiska, 2 judiska, 3 grekiska och 4 övriga. I Qåbus Nåma 
förekommer ca 125 berättelser varav 46 är islamiska, 13 persiska, 11 
grekiska och 1 övrig. Dessutom finns det 54 visdomsord tillskrivna 
perserkungen Anûshîrvân den rättvise i Qabus Nåma. 

Statistiken ger en samstämmig bild när det gäller förekomsten av olika 
berättelser, den visar att antalet islamiska berättelser är vida större än 

404 Ibid., 257-287. 
405 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk, 145-146. Egen öve sättning 
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de persiska berättelserna eller berättelser från andra kulturer. Det som 
är viktigt att notera i detta sammanhang är att tendensen är densamma 
hos nästan alla berättelser, nämligen att författarna försöker med hjälp 
av en förskönad bild av den gångna historien få härskarna att 
uppmärksamma bokens huvudsakliga budskap. Berättelser från olika 
kulturer blandas friskt efter ett visst mönster. Det är alltså inte fråga 
om en spåradisk förekomst, att de står ensamma utan något samband 
med varandra. Berättelserna förekommer i förhållande till varandra 
och vävs samman i ett mönster och oavsett härkomst uttrycker de i 
stort sett samma budskap, nämligen rättvisans och rättssäkerhetens 
betydelse för stabiliteten i samhället och de konsekvenser som följer av 
detta. Det är dock inte berättelsernas härkomst, som enligt min 
uppfattning, har den avgörande betydelsen för tänkarnas tendens till 
mytologisering. Till grund för detta förfaringssätt ligger snarare deras 
tro att de genom en idylliserad bild av en förgången guldålder - vilket, 
troligtvis aldrig har existerat - skulle kunna vinna gehör för sina idéer. 

Gemensamma berättelser i Siyâsat Nâma och Nasîhat 
al-Multik 

Det förekommer 16 berättelser i Siyâsat Nâma och Nasîhat al-Mulûk 
som är nästan lika varandra. Av de ssa finns två stycken i den första 
delen av Nasîhat al-Mulûk och resten i den omdiskuterade andra delen 
av boken. Al-Ghazâlîs nära samarbete med Nizäm al-Mulk torde ha 
haft en avgörande betydelse i detta sammanhang. Det är inte osannolikt 
att al-Ghazäli hade tillgång till Nizäm al-Mulks furstespegel, en tanke 
som inte verkar allt för otrolig, eftersom Nizäm al-Mulk var al-
Ghazâlîs främste beskyddare och det var han som såg till att al-Ghazâlî 
kunde stiga i sin karriär. Det var Nizäm al-Mulk som utsåg al-Ghazali 
till den åtråvärda posten som Nizämiyya-högskolans ordförande i 
Bagdad. En annan möjlig förklaring är att båda hade tillgång till 
samma källor. 
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Åtminstone vid ett tillfälle uppger al-Ghazâlî att han har hämtat 
historien från Siyåsat Nåma.406 De gemensamma berättelserna gäller 
enbart den islamiska och persiska traditionen. Berättelserna är dock 
inte i alla lägen identiska, al-Ghazâlî har gjort en del ändringar som gör 
det möjligt att anta att han åtminstone i en del fall måste ha haft 
tillgång till samma källmaterial som Nizâm al-Mulk. Al-Ghazalî har i 
några fall förkortat historierna,407 ändrat huvudpersonerna,408 eller den 
plats där händelsen skulle ha inträffat. 

En berättelse handlar om den rättrådig härskaren som påstås ha blivit 
döv och fruktar att inte kunna skipa rättvisa bland sina undersåtar p.g.a. 
sitt handikapp. I Siyåsat Näma är skådeplatsen för denna händelse 
okänd, men att döma av sammanhanget kan man utgå från att han 
syftar på det förislamiska Persien, medan hos al-Ghazâlî samma 
händelse sker i Kina.409 Al-Ghazalî nämner samma berättelse i två 
tidigare böcker, nämligen Biyå> cUlvm al-Din och Kûnîyâ-yi Sacådat 
I Ihyä* är det en from man som har rest till Kina men i övrigt stämmer 
berättelsen överens med den version som finns i Nasîhat al-Mulûk4101 
boken Kîmîyà-yi Sacådat återfinns samma berättelse och även där sker 
händelsen i Kina och även där är det en from man som påstås ha rest till 
Kina och ger råd till sin tids kalif.411 

406 Al-Ghazâlî börjar historien med att nämna att : "Det står i boken Sîyar al-
Mulûk (det arabiska namnet på Siyåsat Nåma) att...". Se vidare Nasîhat al-Mulûk, 
122. 
407 vid ett tillfälle förkortar al-Ghazâlî, Nizâm al-Mulks nio sidor långa berättelse 
till en ochen halv sida. Se vidare Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nåma, 19-28. Al-Ghazâlî, 
Nasîhat al-Mulûk, 122-124. 
408 J en berättelse vars huvudbudskap är att sultanen måste ha hjälp av en god och 
tillförlitlig vesir berättas historien om en persisk vesir vid namn Râst Raushan, "om 
skulle ha bedragit och varit trolös mot sin konung. I Nizâm al-Mulks version heter 
konungen Bahram-i Gur, medan al-Ghazâlî i sin version kallar honom Gashtasb. 
Al-Ghazâlî har för övrig t kraftigt förkortat berättelsen från Nizâm al-Mulks tio 
sidor till två sidor. Se vidare Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nåma, 31-41. Al-Ghazâlî, 
Nasîhat al-Mulûk. 154-157. 
409 Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nåma, 19. Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 31. 
410 Al-Ghazâlî, Ihyà>cUlûm al-Dîn, vol. 2, 755. 
411 Al-Ghazâlî, Kîmîyà-yi Sa'adat, 536. 
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Det är svårt att avgöra vilken version som var den riktiga eller om det 
över huvud taget var en sann historia. Men det är enligt min mening 
inte detta som är det väsentliga. Exemplet visar på ett tydligt sätt hur 
furstespeglarna ser på berättelser och legender. Dessa utgör en 
normativ källa, vilka författarna ser till att dra bästa möjliga fördel av. 
Berättelsernas ursprung hade inte en avgörande betydelse. Naturligtvis 
såg man till att välja dessa eller rättare sagt förlägga deras ursprung till 
de kulturer som ansågs viktiga i sammanhanget. Det huvudsakliga var 
budskapet som förmedlades via dessa historier. Uppläggningen av 
historien om den döve härskaren hos al-Ghazâlî visar bilden av en 
härskare som är verkligen mån om rättvisan i samhället och trots sitt 
handikapp försöker skipa rättvisa. Han börjar berättelsen med att en 
from man, en asket, zahid, gick till sin tids kalif, det framgår dock inte 
vilken kalif det är fråga om. Kalifen ber honom om ett gott råd. Den 
fromme mannen berättar att han under sin resa i Kina träffade en 
härskare, malik, som hade blivit döv. Han finner härskaren gråtande 
och frågar denne varför han gråter. "Härskaren svarar :'Jag gråter inte 
för att jag har blivit döv, jag är rädd för at t en förtryckt skulle uppsöka 
mig och komma till min port och ropa på mig utan att jag hör det, men 
jag tackar Gud för att jag fortfarande kan se. Jag har befallit att alla 
som har klagomål skall klä sig i rött\Härskaren satte sig, berättar den 
fromme mannen, varje dag på en elefant och gick runt i staden och 
kallade till sig alla som bar röda kläder och hörde vad de hade att 
berätta och skipade rättvisa."412 

Den okände fromme mannen kunde lika gäma varit al-Ghazâlî själv 
som talar till sultanen. I berättelsen vänder sig mannen till den icke 
namngivne kalifen och ställer följande fråga: "O, de troendes herre, 
amîr al-mucminin, detta var en icke-troendes, kåfirs, medkänsla med 
Guds tjänare, du är troende och profetens ättling, begrunda din 
medkänsla med dina tjänare"413 

När författarna skriver om de persiska kungarnas rättfärdighet är 
texterna identiska nästan till bokstaven, vilket är något som kan tolkas 
som att al-Ghazâlî använt sig av Siyåsat Näma. Berättelsen som följer 
här nedan spelar en central roll i båda furstespeglarna. Furstespeglarnas 

412 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk. 31-32. 
413 Ibid., 32. 



154 

resonemang kring sultanens rättfärdighet och jämställdheten inför 
lagen bygger till största delen på denna berättelse som de har hämtat 
från den persiska traditionen. Lägg märke till att de muslimska 
författarna hänvisar inte till islamiska lagar angående allas jämlikhet 
inför lagen som bygger på Koranens grundläggande tes att den bäste 
inför Gud är den gudfruktigaste.414 De bygger heller inte på legender 
om profeten eller de första kaliferna som i de flesta islamiska källor 
beskrivs som rättrådiga och rättfärdiga, utan väljer hellre att åberopa 
"förislamisk-persiska", "gudfruktiga" envåldshärskare som har 
samhällets bästa för ögonen och förespråkar jämställdhet inför 
lagen 415 De skriver: "Det sägs att de persiska kungarnas tradition var 
att de vid vårdagjämningsfesten, Nauruz, och höstfesten, Mihrigån, 
lämnade audiens för allmänheten. /.../ Konungen tog emot alla 
klagomål och om något av klagomålen gällde honom personligen gick 
han ner från tronen och satte sig jämsides med käranden. Den högste 
religiöse ledaren, Mubad-i Mubadån, fick döma mellan parterna. 
Kungen hade beordrat domaren att i första hand ta upp målen som 
gällde klagomål mot honom. Kungen sade till Mubad-i Mubadån: Det 
finns ingen större synd hos Gud än synden som begås av konungen. 
Konungen visar sin tacksamhet gentemot Gud genom att behålla sina 
undersåtar, skipa rättvisa bland dem och befria undersåtarna från de 
orättfärdiga. Om konungen skulle vara orättfärdig kommer armén att 
bli orättfärdig och glömma Gud/.../ Guds vrede kommer att drabba 
dem och världen läggs i ruiner och de kommer alla att dödas för sina 
synder och kungadömet lämnar deras släkte. Du Mubad!Ha Gud inför 
ögonen så att du skall döma rättvist. Ty om jag i morgondagen 
(domedagen) blir tillfrågad av Gud kommer jag att hänvisa till dig och 
du kommer att bära alla skuldef[ 416 

Båda författarna är rörande överens om rättvisans betydelse för riket 
och citerar exakt samma berättelse, hadîth, tillskriven profeten 

414 se exempelvis följande v ers:" Människor, Vi hava förvisso skapat eder av man 
och kvinna och indelat eder i flock och stammar, för att I skolen känna varandra. 
Peu frmste av edçrMôr Gud är den gudfruktigaste bland eder; Gud är förvisso 
den Vetande, den Insiktsfulle " Koranen 49:13. 
415 Al-Ghazali beskriver i sina tidigare verk dessa kungar som hedningar vars 
seder strider mot islam Se exempelvis Kîmîyâ-yi Sacàdat, vol. I, 522. 
416 Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nama, 57-59. Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk , 167-170. 
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Muhammad, vars andemening stämmer överens med berättelserna om 
de persiska kungarna. De skriver: "Rättvisa är religionens ära, 
sultanens styrka och i den finns de 'särskildas' och 'det vanliga folkets' 
bästa."417 

En övervägande majoritet av de id entiska berättelsenia, ett tiotal till 
antalet, handlar om härskarens rättfärdighet eller rättvisans 
betydelse.418 Detta kan tyda på en gemensam uppfattning hos 
furstespegelförfattarna, nämligen att de såg sina verk som en av de få 
kanaler genom vilken de kunde få fram sitt budskap om att rikets 
framtid hängde på skapande av ett rättvist samhälle. 

Det mest intressanta exemplet gäller en berättelse som handlar om 
förhållandet mellan en härskare och hans överbefälhavare, sipahsälär. 
Enligt historien har härskaren mycket nära och vänskapliga relationer 
med sin överbefälhavare. Härskaren får dock höra att överbefälhavaren 
utan hans tillstånd bestraffat en slav som påstås ha begått ett brott. 
Härskaren kallar till sig befälhavaren och försöker på ett demonstrativt 
sätt göra klart för honom vem som bestämmer i riket. Han befaller 
överbefälhavaren att välja de hundra bästa svärden ur härskarens 
vapenförråd och när han har gjort det befaller han honom att han skall 
välja de tio bästa svärden bland de hundra bästa och till slut de två bästa 
svärden bland de tio bästa. När han har valt de två bästa svärden säger 
härskaren till honom att placera båda svärden i en svärdsskida. 
Befälhavaren svarar genast att det skulle vara omöjligt att placera två 
svärd i en samma skida. Genom denna demonstration visar härskaren 
att det är bara en som bestämmer i riket, nämligen han själv. Eller som 
Nizâm al-Mulk uttrycker det: "Gud har valt konungen till domare." 
Överbefälhavaren förstår då att han har begått ett misstag och gör 
avbön. 

Om vi bortser från att al-Ghazâlîs version är något kortare än Nizâm 
al-Mulks, är berättelsen så här långt exakt likadan hos båda författarna. 
Det enda som skiljer de båda berättelserna åt är huvudaktörerna och 

417 "Al-Cadlu cizz al-dîn wa quwwat al-sultani wa fihi salâh al-khassa wa al-
c amma". Nizâm al-Mulk, Siyâsat Näma, 65. Al-Ghazâlî, Nasîhat a 1-Mulûk% 149. 
418 Se vidare Nizâm al-Mulk, SiyâsatNâma% 65, 66, 80, 81, 82, 194. Al-Ghazâlî, 
Nasîhat al-Mulûk% 115,149,153, 158. 
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platsen för händelsen i respektive furstespegel. I Nizâm al-Mulks 
version tilldrar sig händelsen i det förislamiska Persien och kungen är 
den sassanidiske kungen Khusrau Parvîz och befälhavaren Bahrâm-i 
Chûbîn, medan i al-Ghazâlîs version utspelar historien sig hos den 
muslimsk-persiska dynastin saffaridema. Härskaren heter c Amro Leith 
och befälhavaren Abu Jc afar Zeydavîyya.419 

Samma sak upprepas i samband med en annan berättelse, en som 
handlar om härskarens storhet. Storheten uttrycks genom lämnande av 
gåvor. I Siyåsat Namä är det den persiske kungen Anûshîrvân den 
rättvise som är huvudaktör, medan det i Nasîhat al-Mulvk är den 
c abbäsidiske kalifen Härun al-Rashîd som spelar huvudrollen. 

Det är möjligt att båda författarna hade hämtat historierna från samma 
källa och att någon av dem har ändrat huvudpersonerna för att därmed 
betona vikten av det budskap som framförs i berättelserna. Vid båda 
tillfällena är det al-Ghazäli som har islamiska aktörer för berättelsenia. 
Oavsett om det var han som ändrade på huvudaktörerna i berättelsen 
eller inte, visar detta att al-Ghazäli inte har följt sin föregångare på ett 
slaviskt sätt. Exemplen visar ännu en gång furstespeglarnas tendens att, 
genom åberopande av historiskt kända personer, vilja understryka 
vikten av det budskap man vill förmedla. 

Ihstitutionaüsering kontra kaos och oordning 

Ett kännetecken för furstespeglarna är att de förespråkar inrättandet av 
olika institutioner vars uppgift är att ta hand om olika uppgifter inom 
riket. Under den aktuella perioden inrättades en rad institutioner, 
dîvân, till följd av de persiska byråkraternas inflytande. Bland dessa 
kan nämnas dîvân-i vazîr, vesirämbetet, dîvân-i aclä, ett ämbete som 
omfattade flera olika institutioner och fungerade som regeringskansli. 
De institutioner som ingick i det tidigare var dîvân-i istifa, 
motsvarigheten till statskassan, vars överhuvud kallades Mustaufi al-
mamâlik. Där ingick också dîvân-i ishrâf, som i sin tur indelades i ett 
antal underordnade institutioner, däribland dîvân-i muc amila wa 
qîsmat, vars uppgift var att övervaka alla transaktioner. Dîvân-i ard, 

419 Nizâm al-Mulk, Siyasat Nâma, 98. Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 157. 
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som övervakade alla militära förläningar, iqtâc at, tillhörde också dessa 
institutioner. Vidare fanns det dîvân-i shûrât och muhtasib, polisen, 
dîvân-i barîd, posten, som även hade hand om 
underrättelseverksamheten då postens tjänster begränsades till hovet. 
Till detta kom ett särskilt ämbete som tog hand om härskarens privata 
angelägenheter och dîvân-i qâdî, domarämbetet m .m.420 

Nizäm al-Mulk var en varm förespråkare av inrättandet av ämbeten 
och institutioner som skulle ta hand om diverse uppgifter. Detta tolkar 
jag som att han hade en önskan att etablera en stark centralmakt. I sin 
bok skriver han om en rad sådana ämbeten som vesirämbetet, vazîr,421  

domarna, qâdî (qudât, pl.),422 polisen, shahna, spionerna, Sâhibân-i 
khabar.423 Där nämns också statskassan, khazana, amîr hâjib-i buzurg, 
en form av handläggare och kammarherre som hade tillträde till 
sultânen, amîr haras eller chub dârân, som fungerade som en sorts 
inrikesminister, som utdömde straff och var mycket fruktad bland 
befolkningen.424 

Al-Ghazâlî ägnar ett par kapitel av sin bok åt att beskriva vikten av 
dessa institutioner för sultânatet. Det gäller framför allt vesirämbetet, 
vizarat, och de s.k. sekreterarna, dabîrân. Al-Ghazâlî ställer, som 
tidigare framgick, hårda krav när det gäller rekrytering av ämbetsmän. 
Al-Ghazâlî är dock inte lika detaljerad i sin beskrivning av dessa 
institutioner som Nizäm al-Mulk, vilket skulle kunna förklaras med att 
den senare hade lång erfarenhet av arbetet vid hovet. 

Al-Ghazâlî hade all anledning att förespråka inrättandet av 
institutioner, eftersom den politiska, demografiska och ekonomiska 
kartan hade förändrats på ett väsentligt sätt efter saljûqsultânen 
Malikshâhs död. Inbördeskriget som utbröt efter hans död ledde till 
sultânatets försvagning och därmed kunde man inte stå emot trycket 

420 w. Barthold,Turkestan Down to the Mongol Invasion, 229. Se vidare Ann 
K.S. Lambton, "The Internal Strycture of the Saljuq Empire" i The Cambridge 
History of Iran, vol. 5 (Cambridge, 1968), 257-260. 
421 Nizäm al-Mulk, SiyåsatNåma, 30-42. 
422 Ibid., 56-62. 
423 Ibid., 85-96. 
424 Ibid., 181-186. 
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från ytterligare skaror av turkmenska nomader som från Centralasien 
vällde in i sultânatet framför allt i Khurâsân.425 Situationen var ytterst 
akut under sultanen Sanjars tid, och det var för denne al-Ghazâlî skrev 
sin furstespegel. Sultanen Sanjars öde var att besegras av en av dessa 
stammar, den s.k. Ghuzz-stammen. Sultanen tillfångatogs och flera 
städer i Khurâsân plundrades. Sultânen levde i fångenskap i tre år 
innan han lyckades fly men dog bara ett år efter flykten i 72 års 
ålder.426 

Man måste dock påpeka att existensen av institutioner i sig inte 
automatiskt innebar att dessa skulle ha agerat på ett självständigt sätt. 
Sultânens obegränsade maktbefogenheter gjorde det möjligt för 
honom att ingripa när som helst i de olika institutionernas arbete. Som 
exempel kan man nämna vesirämbetet som var den i särklass starkaste 
institutionen. Vesiren befann sig trots sina stora maktbefogenheter i en 
mycket farlig position. Hans makt hade delegerats till honom av 
sultânen. Vesiren var sultanens tjänare och inte statens och det var av 
stor betydelse att vesiren vann sultânens gunst. Ett problem förknippat 
med institutionernas o själv ständighet var att till och med de olika 
ämbetena, och i det här fallet vesirämbetet, blev personliga snarare än 
institutionaliserade. Detta bidrog i sin tur till att sultânerna såg 
vesirernas rikedom och makt som ett hot mot sig själva och därav har 
vi de otaliga exemplen på saljûqsultâner som dödat eller avskedat sina 
vesirer sedan dessa hade lyckats skaffa stora rikedomar. I storvesiren 
Nizâm al-Mulks fall var det så att han vid sidan av sina enorma 
rikedomar dessutom hade placerat ett stort antal av sina släktingar i 
nyckelpositioner i olika ämbeten runtom i riket427 Med tanke på dessa 
förhållanden är det inte så underligt att när al-Ghazâlî skriver om 
vesirerna i sin bok väljer han att i första hand vädja till besinning när 
det gäller sultanens förhållande till vesiren.428 

Ett annat ämbete som styrdes hårt av sultânen var domarämbetet, 
dîvân-i qudât. Bärarna av detta ämbete valdes av sultanen men hämtade 

425 C JE. Bosworth, "The poli tical and Dynastic History of the Iranian World 
(A.D. 1000-1217)", i The Cambridge History of Iran (Cambridge, 1968), 151. 
426 Zahir al-Dîn Nîshâpûrî, Saljuq Noma, 48-52. 
427 aJU! k.s. Lambton, "The Internal Strycture of the Saljuq Empire", 265-266. 
428 Al-Ghazâlî, Nasîhat a1-Multik, 176. 
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sin ursprungliga auktoritet från de islamiska lagarna, sharic a. 
Domarnas handlingsfrihet begränsades dock i verkligheten av sultanen 
eller de lokala makthavarna. De hade i första hand att ta hänsyn till 
sultanens, de lokala makthavarnas eller emirernas intressen. 
Förklaringen till sultanernas intresse för detta ämbete bör sökas delvis i 
domarnas nära kontakter med befolkningen och delvis deras kontroll 
över moskéerna. Det ingick i domarnas uppgifter att utse moskéernas 
böneledare, imâmerna, vars uppgift bl.a. var att predika fredagsbönens 
khutba i den sittande härskarens namn.429 Vesiren Nizâm al-Mulk 
förespråkar en noggrann kontroll över domarna från sultanens sida. 
Detta för att "muslimernas liv och egendom ligger i deras händer". Den 
typ av kontroll han rekommenderar skiljer sig dock något från 
sultanernas. Vesiren är mån om att domarnas ekonomiska situation 
skall tryggas samtidigt som de som väljs till ämbetet skall vara 
gudfruktiga och kunniga på sitt område.430 Han skriver vidare att 
under profeten Muhammads tid var det han själv som dömde bland 
människorna, men väl medveten om sultanernas okunnighet i detta 
hänseende överlåter han gärna uppgiften till domarna. Det 
huvudsakliga för honom är att rättvisa skipas i samhället. Han avslutar 
detta avsnitt med ett uttalande adresserat till sultanen: "Från profeten 
Adams tid fram till idag har det i varje rike där rättvisa skipats 
makten funnits kvar hos de rättrådiga under många år".431 

Arbetet med att grunda olika institutioner följer ett klart och 
konsekvent mönster i furstespeglarna, nämligen att skapa 
förutsättningar för en stark centralmakt. Vidare var detta ytterligare ett 
steg i strävandet efter att ersätta de turkiska och turkmenska 
nomadtraditionerna med persiska traditioner. Detta innebar att 
sultanens direkta inblandning i rikets affärer minskade, eftersom han 
skulle delegera sina uppgifter till byråkraterna. 

Byråkratins framväxt skedde på bekostnad av nomadsamhällets 
normer. I nomadsamhället hade härskaren varit direkt inblandad i de 
flesta beslut som fattades, i det nya samhället minskade dock hans 
inflytande över beslutsprocesserna, som i stället allt mer kom att styras 

429 i\rLQ K.S. Lambton, "The Internal Structure of the Saljuq Empire", 271. 
430 Nizâm al-Mulk, Siyâsat JVama, 56. 
431 Ibid., 57. 
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av institutionerna. Härskaren skulle emellertid inte lämna rikets öde 
helt och hållet åt institutionerna, utan furstespeglarna förutsätter att 
han skall ha klar insyn i institutionernas verksamhet.432 Detta eftersom 
det är sultanen som står till svars för sina tjänstemäns handlingar på 
"domedagen". 

Furstespeglarna kan sägas stå för institutionalisering och 
avpersonifiering av makten. Sett ur denna synvinkel kom 
furstespeglarna, trots sina konservativa ställningstaganden i en rad 

0 
frågor, att föra in radikala förslag i den politiska debatten. A ena sidan 
försökte man ersätta den turkiska politiska traditionen och å andra 
sidan avsåg de lära sultanen att styra med andras rådslag. 

I furstespeglarna kan man skönja konturerna av ett idealtypiskt 
samhälle vars främsta kännetecken är att människorna inte är lämnade 
åt sultanens eller de lokala härskarnas godtycke. Rikets angelägenheter 
sköts till stor del av institutioner, vilka består av utvalda män med goda 
kunskaper inom vitt skilda områden. 

Institutionerna själva befinner sig under ständigt granskning av 
sultanen för att dessa inte skall överskrida sina befogenheter. Resultatet 
blir ett rättvist system vars framgång garanteras av en dubbel 
kontrollmekanismen, innebärande att dess arbete inte störs av sultanens 
godtycke samtidigt som institutionerna kontrolleras av en högre 
instans. Trots att det i furstespeglarna är sultanen som framställs som 
den främsta vinnaren i detta system är det naturligtvis allmänheten och 
befolkningen som gynnas mest av den sociala och politiska stabiliteten. 

Med institutionaliseringen avsåg man dessutom bekämpa det kaos och 
oordning som de oberäkneliga turkmenska nomadstammarna ställde 
till med. Institutionaliseringen kan också ses som en åtgärd som avsåg 
skapa ordning och hierarki i samhället. Nizäm al-Mulk var till följd av 
sin maktposition som vesir en furstespegelförfattare som inte nöjde sig 
med att enbart förespråka grundandet av institutioner. Under sin 
trettioåriga tjänst vid de saljuqiska hoven arbetade han målmedvetet 

432 se exempelvis Nizarn al-Mulks diskussion kring nödvändigheten om sultanens 
insyn i bl.a. "polisens" (shahnas), domarnas (Qudâts) och andra ämbetsmäns arbete 
som ett led i arbetet med att skapa ett rättvist samhälle: Ibid., 63-78. 
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för inrättandet av institutioner. Bland dessa var två institutioner av stor 
vikt. Den ena var den flera hundra tusen man stark armén bestående av 
slavar och vanliga militärer från olika folkgrupper och raser, vars 
främsta syfte var att minska sultânatets beroende av de oberäkneliga 
turkmenska nomadtrupperna. Armén avlönades antingen via 
statskassan, det gällde framför allt slavmilitärerna,433 eller via 
förläningar, iqtac ät. Parallellt med detta sände han de turkmenska 
nomadtrupperna till avlägsna områden för att delta i det heliga kriget, 
mot kristna i Anatolien och Kaukasus eller ismac iliterna i Syrien.434 

Den andra viktiga institutionen var Nizâmîyya-hôgskolorna. Han 
etablerade sådana högskolor i ett tiotal städer utspridda från 
Centralasien till Bagdad. De tjänade inte bara som religiösa högskolor 
vars syfte var att bekämpa andra rättsskoleinriktningar och "kätterska" 
rörelser, utan de blev ett forum för att utbilda och rekrytera tjänstemän 
till byråkratin. 

Nizâmîyya-hôgskolorna bidrog också till att närma och integrera två 
betydande grupper i det islamiska samhället. Det gällde byråkrater och 
tjänstemän som närmade sig de religiösa. Under lång tid hade dessa två 
grupper stått långt ifrån varandra i denna del av det islamiska riket. 
Detta kan sättas i samband med att man inte hade lyckats med att göra 
en syntes av de islamiska och persiska traditionerna. Nizâmîyya-
hôgskolorna blev dock ett forum där dessa två grupper kom närmare 
varandra. Detta ledde så småningom till att byråkrater och 
tjänstemännen islamiserades i allt högre grad samtidigt som de 
religiösa iraniserades i ett högre grad. Dikotomin mellan den 
förislamiska persiska och den islamiska traditionen kom dock att 
kvarstå, detta trots att integrationen dem emellan under saljuqemas tid 
gick längre än tidigare 435 

433 Nizam al-Mulk, SiyäsatNåma% 134. 
434 c e. Bosworth, "The polit ical and Dyn astic History of the Iranian Worl d 
(A.D. 1000-1217)", 198. 
4 3 5  h.ajr. Gibb, "An Interpretation of Islamic History", Studies oil the 
Civilization of Islam, ed. Stanford J. Shaw & William R. Polk (London, 1962), 24-
25. 
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Vesirämbetet 

Nästa exempel på furstespeglarnas användniiig av framför allt den 
persiska traditionen som en normativ källa hittar vi i diskussionen 
kring vesirernas betydelse för sultânatet. Nizâm al-Mulk behandlar 
frågan på två ställen i sin bok. Första gången är det i den första delen av 
boken, således innan han avsattes från sitt ämbete. Där uppmanar han 
sultanen att t.o.m. spionera på sin vesir för att försäkra sig om dennes 
lojalitet. Nizâm al-Mulk påminner sultanen om att en dålig vesir skulle 
kunna ruinera hans rike. Han återger en lång persisk berättelse om 
perserkungen Bahräm-i Gur vars vesir hade förrått honom och 
kungens möte med en herde som hade hängt sin hund för dennes 
kärleksaffärer med en varginna som gjorde att hunden inte ingrep när 
varginnan tog herdens får. Nizâm al-Mulks slutsats av den långa 
berättelsen är att kungen är hjordens herde och att han noga måste 
beakta vesirens handlingar och hela tiden hålla sig underrättad om 
dennes göromål.436 

Nästa gång han skriver om vesirämbetet är det i den andra delen av 
boken. Då har han avsatts från sitt ämbete och det framgår klart att han 
är besviken över det som har hänt och gärna vill slå ett slag för egen 
räkning. Han påminner sultânen om att under de persiska kungarnas tid 
gick såväl kungadömet som vesirämbetet i arv från fader till son. Han 
skriver: "Under de persiska kungarna, från Ardashîr-i Babakåns tid 
fram till den siste av dessa kungar, Yazdagird, efterträdde sönerna sina 
fäder på kungatronen. På samma sätt efterträdde vesirernas söner sina 
fäder på tjäns ten. Detta var brukligt ända fram till islams uppkomst 
När kungadömet upphörde hos perserna, upphörde också vesiratet från 
vesirerna hus,"437 

Efter detta konstaterande nämner han en rad historiska personligheter 
vars framgång enligt Nizâm al-Mulks förmenande i första hand 
berodde på goda vesirer. Bland dem han nämner finns namn som 
Salomo, Mose, Jesus, Muhammad, en rad persiska kungar som Kay 

436 Nizâm al-Mulk, SiyåsatNåma, 30-42. 
437 Ibid., 234. 
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Khusrau, Manûchihr, Afrasîyâb, Gashtasb, Rustam, Bahrâm-i Gûr och 
slutligen Anûshîrvân den rättvise. Därefter följer en rad islamiska 
kalifer och härskare som kalifen Ma'mun, den persiska 
härskarfamiljen sâmânîderna, ghaznavidsultânen Mahmud etc. 
Intressant att notera i detta sammanhang är att samtliga islamiska 
härskare som nämns har den gemensamma nämnaren att de har haft 
persiska vesirer. En av de islamiska berättelser som Nizäm al-Mulk 
nämner i detta avsnitt handlar om en muslimsk härskare som jämför 
sitt rike med profeten Salomos rike. Han får dock höra av en av 
hovdignitärerna att hans rike skiljer sig på en punkt från Salomos och 
det är att han saknar en värdig vesir. När härskaren frågar om denne 
känner till någon sådan värdig vesir , får han svaret att den han söker 
heter Jc af ar-i Barmak. Bland de egenskaper som nämns om denne 
Jc af ar-i Barmak är att han är perser och att hans förfäder ända tillbaka 
till perserkungen Ardashîr-i Bäbakäns tid har tjänstgjort som vesirer 
vid de persiska hoven.438 

Al-Ghazâlî behandlar frågan om vesirämbetet i första hand ur islamisk 
synvinkel. Han påminner sultanen om att Koranen uppmanar 
Muhammad till rådslag i de beslut som har med de världsliga frågorna 
att göra. Likaså erinras han om en annan koranvers där Mose ber till 
Gud att utse brodern Aron till hans "vesir". Av detta drar al-Ghazâlî 
slutsatsen att sultanen inte kan undvara vesiremas rådslag.439 1 direkt 
anslutning till detta konstaterande skriver han om perserkungen 
Ardashîr-i Bâbakân - samma perserkung som figurerar i Nizäm al-
Mulks berättelse - som svarar på följande sätt när han ställs inför denna 
fråga: "Vem är den bäste medhjälparen för kon ungen?" Kungen 
svarar: "En bra, vis, godhjärtad och hederlig vesir med vilken han kan 
rådslå och dela sina hemligheter"440 

Al-Ghazâlî är inte lika kategorisk som Nizäm al-Mulk när denne 
hävdar att vesirerna skall utses bland persiska familjer, utan nöjer sig 
med att påminna saljuqsultänen om persiska familjer som tjänstgjorde 
som vesirer vid de islamiska hoven. Bland dem storvesiren Nizäm al-
Mulk, liksom hans söner som utförde tjänster åt sultänatet under flera 

438 Ibid., 234-235. 
439 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulvk, 175. Se vidare Koranen 3:159 och 20:29. 
440 Ibid., 176. 
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decennier.441 Tillvägagångssättet är dock detsamma som hos Nizâm al-
Mulk, alltså att al-Ghazâlî legitimerar sina tankegångar om 
vesirämbetet med hjälp av berättelser från olika kulturer. Han hänvisar 
till inte mindre än åtta persiska och tre islamiska berättelser och 
legender samt en grekisk berättelse och en berättelse om profeten 
Salomo 442 

Bland de egenskaper han räknar upp för vesirerna finns att dessa skall 
känna till och bevara det förgångnas traditioner. De skall inte lägga 
större börda på undersåtarna än vad dessa orkar med och alltid ha 
kungadömets bästa för ögonen.443 Trots att al-Ghazâlî inte går närmare 
in på begreppet "traditioner" kan man utgå från att han syftar på den 
svunna guldålder som såväl perser som muslimer och greker figurerar 
i. Han känner till de turkiska sultanernas bristfälliga kunskaper om 
rikets förvaltning och deras godtyckliga behandling av sina närmaste 
och undersåtarna. Uppmaningen till kännedom och bevarande av 
traditioner kan troligen sättas i samband med att al-Ghazâlî såg dessa 
vesirer som en garant för sina politiska ideal. 

Al-Ghazâlî tycks vara djupt påverkad av den politiska verklighet som 
rådde i den islamiska världen, eftersom en hel del av hans råd och 
uppmaningar kan sättas i direkt samband med hädelserna under hans 
tid. Han har från nära håll kunnat följa sultânemas despotiska 
behandling av bl.a. vesirerna. Därför varnar han sultânen för att 
fortsätta på den inslagna vägen, en politisk kurs som ledde till en nästan 
total avsaknad av rättssäkerheten i samhället. I sitt förhållande till 
vesirerna måste sultanen, enligt al-Ghazâlî, iaktta tre viktiga principer: 
för det första att "inte skynda sig att straffa vesiren när han blir arg på 
honom, för det andra att inte trakta efter hans rikedom när han blirrikt 

och för det tredje att inte vägra honom tillträde när han ansöker om 
detta."444 

Furstespeglarnas uppmaning till rådslag kan tolkas som ett uttryck för 
en oro över svårigheten att styra landet på rätt sätt, samt ett försök att 

441 Ibid., 184-185. 
442 Ibid., 175-185. 
443 Ibid., 184. 
444 Ibid., 176. Egen översättning. 
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bevisa att rådslag med andra personer var viktiga i beslutfattandet. Man 
skulle också kunna se furstespegelförfattarnas betoning av rådslag med 
vesirerna i ljuset av författarnas starka tilltro till den s.k. 
samstämmighetsprincipen, ijmac, som hade en framträdande plats i den 
sunnitiska rättstolkningen. Denna princip som grundades på konsensus 
och samstämmighet i åsikt var ett sätt att åstadkomma auktoritativa 
tolkningar eller beslut inom rättstolkningen. Att döma av det historiska 
materialet var, med undantag för Kay Kâvûs, såväl al-Ghazâlî som 
Nizâm al-Mulk djupt religiösa. Al-Ghazâlî var dessutom en 
framstående teolog med ett stort antal teologiska verk bakom sig. 
Nizâm al-Mulk var också känd för att ha grundat Nizâmîyya-
högskolorna, som i första hand var religiösa högskolor. 

I Qabus Nama är budskapet om vesirämbetet till skillnad från Siyasat 
Näma och Nasîhat al-Mulûk inte riktat till sultânen, utan till 
författarens son, Gîlânshâh, som skall hörsamma faderns råd om han 
skulle få tjänsten som vesir vid något hov. Sonen uppmanas att vara 
hederlig och rättvis mot sin herre, dvs. sultânen/kungen, och inte vara 
egoistisk i sina handlingar. Han skall dessutom hålla sig väl med 
militären genom att ge dem stora gåvor och behandla dem rättvist och 
vara ärlig och hederlig mot dem. När han tillträder tjänsten skall han 
inte på en gång avstänga de tidigare funktionärerna, eftersom de då 
kommer att ställa till besvär för honom. Han skall i första hand tänka 
på att bygga upp "rikets ruiner" innan han börjar samla rikedom för 
egen räkning, eftersom han då får tio gånger mer rikedom och 
befolkningen blir nöjd med hans insatser.445 

Kay Kâvûs nämner en persisk berättelse som handlar om en persisk 
kung som avsätter sin vesir för att utse en annan. Kungen erbjuder den 
avsatte vesiren att välja ett s.k. iqtâc, underhållslän, för att han skall 
kunna försörja sig och sin familj resten av livet. Den avsatte vesiren 
säger dock att han vill ha ett underutvecklat område. Kungen skickar 
bud för att leta igenom hela riket för att hitta ett sådant område, men 
buden kommer alla tillbaka utan att ha hittat något. Kungen blir glad 
och återinsätter sin gamla vesir för dennes förtjänster för att ha byggt 
upp och utvecklat hans rike.446 

445 Kay Kâvûs, Qâbvs Nâma, 216-217. 
446 Ibid., 217. 
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Andemeningen i berättelsen är i stort sett identisk med en av de 
berättelser som al-Ghazâlî använder i sin bok. Den enda skillnaden är 
att hos al-Ghazâlî är det den persiske sassanidkungen Anûshîrvân den 
rättvise, som iklär sig rollen som den som har utvecklat landet. I al-
Ghazâlîs version låtsas sassanidkungen vara sjuk och uppger att läkarna 
har ordinerat gammalt tegel från ruiner som det enda botemedlet för 
kungen. Allt detta för att kontrollera om det finns något område i hans 
rike som är underutvecklat.447 

Som det framgår av de här två berättelserna är det samma tankegång 
som genomsyrar båda författarnas verk. I båda fallen är det den 
tilltänkte adressatens motsvarighet i den svunna guldåldern, vesiren 
eller kungen, som får spela huvudrollen som rikets uppbyggare och 
skapare av förutsättningar för rikets välstånd. Båda episoderna utspelar 
sig under det som brukar benämnas guldåldern i Persien och båda 
författarna rör sig med samma tankegångar: att makthavaren inte 
enbart skall tänka på sig själv, utan se till att landet utvecklas. Här kan 
man återigen tänka på de existerande idéströmningar som fanns i den 
delen av den islamiska världen under 1000- och 1100-talen, och de 
politiska teoretikerna använde sig av dessa på det sätt som passade 
deras avsikter. 

Likheterna mellan furstespeglarna i detta avseende begränsas dock inte 
enbart till detta exempel. I direkt anslutning till avsnittet om vesirens 
egenskaper kommer Kay Kâvûs osökt till frågan om rättvisan. Till 
skillnad från al-Ghazâlî och Nizâm al-Mulk som riktar sina krav på 
rättvisa till sultânen, riktar Kay Kâvus kravet på rättvisa till vesiren, 
eftersom det i hans fall är vesiren som är huvudaktören i furstespegeln. 

Spioneri 

Kay Kâvûss idéer om vesirämbetet skiljer sig från andra furstespeglar i 
denna jämförelse på ytterligare en punkt och det är dess rikedom på 
olika detaljer. Medan de andra furstespeglarna nöjer sig med att 
beskriva vesirämbetets nytta för sultânen kommer han med olika råd 

447 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-MulÛk% 99-100. 



167 

och anvisningar om hur vesiren skall agera i olika sammanhang. Ett 
sådant sammanhang gäller om sultanen skulle vara minderårig. Detta 
var vanligt i den islamiska världen under denna period, flertalet 
sultaner som efterträdde Malikshäh var inte mer än tonåringar. Med 
tanke på att minderåriga härskare var lättpåverkade ville Kay Kâvûs att 
hans son i egenskap av vesir skulle gardera sig gentemot illvilliga 
rivaler eller fiender. Därför är tanken på att vesiren skall spionera på 
sultanen inte främmande för honom. Han skriver: "Lämna honom 
(Kungen, sultanen) aldrig ensam, var där han är så att dina fiender inte 
skall få chansen att baktala dig infö r kungen /.../Håll dig underrättad 
om kungens tillstånd och göromål. Gör hans närmaste till dina spioner 
så att du känner till varje andetag s om kungen tar. På så sätt kan du 
förbereda dig och kan besvara alla frågo r han ställer till dig och finna 
dina motmedel mot varje gift som sprids mot dig. Håll dig likaså 
underrättad om de andra kungarnas tillstånd. De skall, fiender eller 
vänner, inte ha druckit ett glas vatten utan att dina rapportörer har 
underrättat dig om saken. Du skall veta lika mycket om de andra 
kungarna som du känner till om din egen Aerre".448 1 likhet med andra 
furstespegelföifattare kommer Kay Kâvûs med en rad berättelser för 
att styrka sina tankegångar om vesirens roll. Han nämner två islamiska 
berättelser vars syfte är att bestyrka vesirernas rätt till spioneri mot 
såväl härskaren som andra ämbetsmän.449 

Tanken på spionage mot underlydande finner vi också hos de andra 
furstespegelförfattarna. Denna tanke tycks grunda sig på en strävan att 
till varje pris behålla makten. Detta kommer tydligast till uttryck i 
Qâbûs Nåma, som på ett naket och icke klädsamt sätt beskriver hur 
vesiren eller sultanen skall gå till väga. Han skulle mycket väl kunna 
betecknas som en förtida motsvarighet till Machiavelli i den islamiska 
världen. När Kay Kâvûs två kapitel senare skriver om sultanens 
uppgifter och skyldigheter, alltså om hans son skulle bli sultan, 
kommer han med helt andra anvisningar när det gäller förhållandet till 
vesirämbetet. Då har huvudaktören återigen bytt roll. Därför skall 
sonen i egenskap av sultan skyddas från vesirens intriger. 
Kungen/sultanen har sin egen vazîr al-vuzarä, vesirernas vesir, dvs. sitt 
eget förnuft. Sultanen skall akta sig för att bli alltför beroende av sin 

448 ibid., 218-219. Egen översättning. 
449 Ibid., 219-222. 
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vesir. Han skriver: "Om vesiren säger någonting om någon skall du 
inte åtgärda saken med detsamma. Överväg saken, fundera om det är 
till hans fördel eller till din egen fördel. Vesiren får inte tro att du gör 
som han säger /.../ Låt inte vesirens släktingar få tjänst hos dig, 
eftersom han inte kommer att besvära sina släktingar för din skull. 
Dessa kommer att vara orättvisa mot människorna men vesiren 
kommer att förlåta dem....".450 

De andra furstespegelföifattarna kamouflerar denna strävan genom att 
framföra önskemålet under andra beteckningar. Nizam al-Mulk anser 
att sultanen bör spionera på sina underlydande för att försäkra sig om 
att dessa inte begår något tjänstefel. Detta med hänvisning till att det är 
sultanen som på domedagen kommer att stå till svars för allt som sker i 
hans rike, samt allt som hans underlydanden befattar sig med när det 
gäller rikets affärer.451 

Al-Ghazâlî talar om att sultanen inte enbart skall nöja sig med att 
personligen följa rättvisans principer, utan se till att hans medarbetare, 
underlydande och utvalda skall behandla människorna på ett rättvist 
sätt. Det rör sig i hans fall om en kontroll uppifrån utförd av sultanen 
personligen, som enligt al-Ghazâlî skall fungera som en "allsmäktig 
justitieombudsman med gudomlig fullmakt" 452 

Kvinnorna och politiken 

En frågeställning som har upptagit mig ända sedan min första kontakt 
med al-Ghazâlîs furstespegel gäller det förhållandevis stora utrymme 
som ägnades åt kvinnorna och försöket att få sultanen att mota bort 
dem från den politiska scenen. Denna frågeställning förstärktes när jag 
kom i kontakt med de andra furstespeglarna. Jag undrar hur det kom 
sig att samtliga furstespeglar bemödade sig att uppmärksamma just 
denna grupp bland alla andra grupper i samhället. Kvinnorna ingår i en 
hotbild som kan jämföras med innovatörer, bidc at guzârân, och de med 
den orätta religionen, bad dînân. De beskrivs som onda men på samma 

450 ibid., 228-229. Egen översättning. 
4^1 Nizâm al-Mulk, Siy åsatNama, 42. 
452 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Multìk, 36-38. 
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gang nödvändiga för den sexuella driften. Al-Ghazâlî citerar en icke 
namngiven vis man som påstås ha önskat sig en kortvuxen kvinna och 
när han tillfrågas varför han inte vill ha en hustru med normala mått 
svarar han: "Kvinnor är av ondo. Ju mindre av det onda desto 
bättre."453 Men det är framför allt kvinnornas inblandning i rikets 
affärer som är den största faran. Två kvinnor som rådslår med varandra 
beskrivs i en av al-Ghazâlîs berättelser som två ormar som lånar gift 
till varandra.454 

Det är inte enbart i Nasîhat al-Mulûk som al-Ghazâlî skriver om 
kvinnorna. Han skriver om dem även i boken Ihya> cUlûm al-D m 
(Tro s vetenskapens pånyttfödelse), men då gäller det mer ur en strikt 
religiöst synvinkel. Han kommer in på denna fråga när han skriver om 
giftermålets goda sidor, kvinnornas och männens skyldigheter 
gentemot varandra, vilka kvinnor som lämpar sig bäst för giftermål 
etc.455 På ett annat ställe i samma bok ger han uttryck för en 
övervägande negativ uppfattning om kvinnorna och det är i samband 
med lustarnas negativa påföljder för den troende. Han skriver bl.a. att 
kvinnorna är demonernas jaktredskap och utan köttets lust kunde 
kvinnorna inte härska över männen".456 

I Nasîhat al-Mulûk behandlas kvinnorna däremot ur en maktpolitisk 
synvinkel. Det som gör frågan om kvinnornas relation till makten 
intressant för min framställning är al-Ghazâlîs synpunkter på 
kvinnorna och deras betydelse för hans politiska omsvängning. Synen 
på kvinnorna som en del i den politiska maktstriden bör enligt min 
uppfattning uppmärksammas som en del i hans politiska omsvängning. 

Som framgår av såväl Siyåsat Nåma som Nasîhat al-Mulûk hade 
författarna för avsikt att uppmärksamma de problem som hotade 
sultänatets ställning. Där skiner det igenom att besvärlighetenia har sin 
rot i tidens händelser. Båda författarna anknyter till aktuella 
tilldragelser, vilka enligt deras uppfattning har skapat svårigheter för 
sultänatet. Ett sådant problem är kvinnornas roll i politiken. Om man 

453 Ibid., 270. 
454 Ibid., 269. 
455 Se vidare Ihya>cUlvm al-Dîn , vol. H, 41-124 
456Ibid., vol. m, 206-211. 
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jämför furstespeglarna med islamiska krönikor från den aktuella 
perioden och även före och efter denna period kan man konstatera att 
furste speglarna bryter krönikörernas tystnad om kvinnorna. Till 
skillnad från krönikörerna som nämner kvinnorna i förbigående och på 
ett statistiskt sätt tar furstespegelförfattarna problemet med kvinnorna 
på största allvar och behandlar det mycket utförligt.457 

Furstespeglarnas avsnitt om kvinnorna är intressanta för att de speglar 
författarnas kvinnosyn, men i ännu högre grad därför att där behandlas 
ett nytt fenomen som förknippades med en grupp kvinnors nya roll i 
det islamiska samhället. Trots att avsnitten berör kvinnorna rent 
allmänt är det en särskild grupp kvinnor som de har i åtanke, de 
turkiska kvinnorna. Upprinnelsen till författarnas djupa misstro 
gentemot kvinnorna skall, enligt vad jag kan förstå, inte enbart 
förklaras med deras negativa kvinnosyn och den patriarkaliska 
inställningen, utan man bör även se detta i ljuset av tidens politiska 
händelser och de förändrade demografiska förhållandena. I takt med 
c abbåsidkali fatets och därmed de islsmiska traditionernas försvagning 
spelade kvinnorna en allt större roll i politiken. I jämförelse med sina 
turkiska föregångare, ghaznaviderna, var saljuqerna i allmänhet 
mindre religiöst dogmatiska, och under deras tid kunde många av de 
turkiska traditionerna vinna terräng i den islamiska världen. Till dessa 
hörde kvinnornas allt mer framskjutna roll i politiken.458 

Många av de turkiska sultänhustruma spelade en aktiv roll i politiken. 
Några av dem hade egna kanslier, dîvân, och vesirer. Saljûqsultânen 
Tughrul Begs hustru beskrivs som en klok kvinna som anlitades av 
sultanen i rikets affärer. Det var ganska vanligt att sultänhustrur ägde 
egna gods som de själva skötte. Det hände att sultaner gav förläningax, 
iqtäc, till saljûq-kvinnor eller kvinnor som gifte sig med saljuqer av 
hög börd.459 

457 se vidare den islamiska krönikan Råhat-us-Sudvr wa Âyat-us-Surûr 
av Al-Râwandî. Han har små no tiser om kvinnorna bl.a. på följande sidor: 159, 
160, 251, 256, 299, 336, 337, 367, 396 nun. 
458 Murtida Râwandî, Târîkh-i Ij timâci-yi Iran,(Irans sociala historia), vol. 4, del i 
(Teheran, 1988), 47. 
459 Ann. K.S. Lambton, "The Internal Structure of the Saljuq Empire", 224. 
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Sultaninistruii Terkeii Khâtûn, Malikshâhs sista hustru, som var eil 
Qarakhaiiid-prinsessa, stod bakom åtskilliga intriger som exempelvis 
avsättanden av vesirer och köpslående över kalifens och sultanens 
tronföljare. Under denna period hade politik i större grad än tidigare 
förvandlats till hovintriger och kvinnorna, som i det här fallet framför 
allt bestod av sultaninistrur och sultan- och kalifmödrar, utgjorde nya 
rivaler i den maktkamp som alltjämt pågick. Under vissa perioder var 
dessa kvinnor de bästa lobbykanalerna för att påverka härskarna. 
Kvinnorna hade i ett slag förvandlats till nya rivaler för dem som ville 
slåss om makten. 

Det var framför allt turkiska kvinnor som gav sig in i denna 
maktkamp. Detta var ett arv från den turkiska traditionen där 
kvinnorna hade stor handlingsfrihet. De turkiska kvinnorna var vana 
vid en helt annan frihet än vad de islamiska och persiska traditionerna 
tillät. Till följd av nomadsamhällets uppbyggnad åtnjöt de turkiska 
kvinnorna mycket stora rättigheter och befogenheter. 

Islam var i första hand en stadsreligion och dess lagar var anpassade till 
stadslivet. Det urbana samhället med dess arbetsfördelning och 
hierarkiska system var främmande för nomadsamhällets normer där 
alla individer oavsett kön deltog i det kollektiva arbetet för stammens 
fortlevnad. Stadslivets traditioner begränsade kvinnornas frihet i 
jämförelse med nomadsamhället. Efter att de turkiska sultanerna 
erövrat den politiska och militära makten över delar av det islamiska 
riket fick de turkiska kvinnorna överta en rad traditioner som i grund 
och botten stred mot deras tidigare vanor. Sultänatets försvagade 
ställning medgav dock möjlighet att ge utlopp för tidigare invanda 
traditioner och kvinnorna var inte sena med att utnyttja tillfället till sin 
egen fördel. 

Efter att saljuqsultänatet styckats i olika områden i början av 1100-
talet lyckades allt fler kvinnor ta över makten runt om i saljuqernas 
rike. Saljuqerna i sydöstra Persien. Kerman. styrdes exempelvis under 
femton år av en kvinna vid namn Qutlugh Terkan. De turkiska 
kvinnornas framskjutna plats i den islamiska världen fortsatte även 
efter saljuqerna fall och deras efterträdare khwärazmshähiderna.460 

460 Murtida Râwandî, Târîkh-i Ijtimâ(i-yi îrân, 46-52. 



172 

Furstespeglarnas fientliga inställning mot kvinnorna borde kanske 
även ses som ett uttryck för en kulturkrock när de islamisk/persiska 
och den ursprungligen turkiska traditionerna möttes i den politiska 
maktkampen. Kvinnornas mindre "obehindrade rörelsefrihet" på den 
politiska scenen tycks ha underminerat det traditionella kulturella 
mönstret som enbart tillät männen att agera i sådana sammanhang. Det 
kan också tänkas att kvinnornas nya roll utmejslade rollerna i det stark 
mansdominerde samhället och därmed bidrog till oordningen i 
samhället. Furstespeglarnas behandling av problematiken tyder på att 
kvinnorna, som de uppfattade det, hade blivit en av de faktorer som 
bidrog till att hierarkin och samhällsordningen rubbades. 

Kvinnornas roll i de politiska hovintrigerna framgår bäst av de 
historiska berättelser som såväl al-Ghazâlî som Nizam al-Mulk återger 
i samband med dessa avsnitt. Nizam al-Mulk varnar sultanen för 
konsekvenserna av kvinnornas inblandning i rikets affärer. Men man 
borde kanske ändå tolka denna varning som en motsättning mellan 
turkarnas kvinnosyn och de religionslärdas kvinnosyn. Han skriver: 
"Konungens undersåtar får ej ta överhanden, ty dessa åsamkar stora 
problem och konungen förlorar sin glans och 'fair'.1461 Kvinnorna hör 
till denna grupp, ty deras förnuft är ej fullständigt och meningen med 
dessa äro att avla efterkommanden. De bästa bland dessa äro de äkta, de 
modesta och de gudfruktiga. Ty varje gång konungars fruar tar befälet, 
befaller de det som falleri deras tycke. De kan inte se det som männen 
kan se /.../Om kvinnor tarmakten leder det till korruption, konungens 
ståt skadas, människorna åsamkas mödor, religionen och riket drabbas 
av oordning, människorna dödas och stormännen blir förolämpade" .462 

Nizam al-Mulk går ända tillbaka till "historiens begynnelse", för att 
bevisa de ödesdigra konsekvenserna för männen om de lyder sina 
kvinnor. Enligt Nizam al-Mulk var Adam den förste mannen som 
lydde en kvinna och det slutade med att han kastades ur paradiset. 
"Adam grät i två hundra år innan Gud förlät honom."463 För att 
understryka sin uppfattning om kvinnorna nämner han tolv berättelser 

461 Nizam al-Mulk syftar på det gudomliga ljuset (gudomlig glans) farr-i ilâhî. 
462 Nizam al-Mulk, Siyasat Nåma% 242 -243. 
463 Ibid., 243. 
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varav fem persiska, fyra islamiska, en grekisk, en judisk och en om 
Adam. I de persiska berättelserna beskriver Nizâm al-Mulk hur 
kvinnornas intriger leder till mord och stridigheter och kastar 
kungariket i fördärvet. 

Den första historien handlar om den persiske sassanidkungen Kay 
Kâvûs som enligt Nizâm al-Mulk lydde under sin hustru Sudabeh. 
Denna fattar vid ett tillfälle tycke för en vacker ung man och när han 
inte besvarar hennes kärlek anklagar hon ynglingen för otukt och 
kungen blir förgrymmad och bestämmer att ynglingen måste genomgå 
ett prov för att bevisa sin oskuld då han bestrider drottningens 
anklagelser. Provet bestod i att den unge mannen skulle rida genom 
eld, vilket han lyckades med. Historien fortsätter med andra intriger 
och leder så småningom till krig mellan perserna och turkarna. 
Slutligen dödas ynglingen, varvid ynglingens fader Rustam, en 
förgrundsgestalt i persiska kungalegenden, dödar drottningen Sudabeh 
för hennes delaktighet i mordet på sin son. De islamiska berättelserna 
är ytterligare exempel på att härskaren inte skall låta sig påverkas av 
kvinnor. Nizâm al-Mulk beskriver bl.a. Alexander den stores 
framgångar som ett resultat av att han inte lät sig påverkas av 
kvinnorna.464 

Al-Ghazâlîs kvinnosyn skiljer sig inte nämnvärt från Nizâm al-Mulks. 
Trots att han använder sig av helt andra berättelser, av vilka 16 är 
islamiska, en persisk, en judisk och fem är visdomsord, är budskapet 
detsamma: män skall i sitt göromål inte förlita sig på kvinnorna. För 
al-Ghazâlî är kvinnorna värnlösa, mindre intelligenta än männen och 
framför allt opålitliga.465 Han räknar upp t io olika mentaliteter för 
kvinnor. "Den kvinnliga rasen", skriver al-Ghazâlî, "består av tio 
karaktärsgrupper och varje grupps karaktär motsvarar typiska 
kvaliteter hos en djurart."466 Han liknar kvinnornas mentalitet vid 
grisar, apor, hundar, ormar, mulor, skorpioner, råttor, duvor, rävar och 
får, varav de sista är den bästa gruppen, eftersom dessa föreställer 
lydiga och snälla kvinnor.467 

464 Ibid., 242-253. 
465 Al-Ghazâlî,iVasiiiat al-Mulûk% 261-287. 
466 Ibid., 273. 
467 Ibid., 273-275. 



174 

I likhet med sin föregångare berättar al-Ghazâlî en persisk berättelse 
som handlar om fiskaren som ville skänka sin stora fångst till den 
persiske sassanidkungen Khusrau Parviz. Kungen ger fiskaren fyra 
tusen dirham, vilket hans hustru Shîrîn misstycker med motiveringen 
att det var en alltför stor belöning för en fisk, och att kungens närmaste 
män skulle ta illa vid sig då en fiskare hade fått större belöning än de. 
Kungen övertalas av hustrun att lura till sig pengarna genom att fråga 
fiskaren om det var en han- eller hon-fisk, och vilket svar än fiskaren 
lämnade skulle kungen säga att han tyckte om det motsatta könet. 
Fiskarens svar på frågan var att det var en tvekönad fisk vilket föll i 
kungens smak och följaktligen fördubblar han fiskarens belöning. 
Historien böljar fram och tillbaka och kungens hustru gillrar nya fällor 
men den listige fiskaren klarar sig ur dessa varje gång och för varje 
gång fördubblas hans belöning. Al-Ghazâlî drar slutsatsen att man 
aldrig skall lyssna på vad kvinnorna säger.468 

Kay Kâvûs behandlar kvinnofrågan ur en helt annan synvinkel än de 
andra furstespegelförfattarna. Trots att han inte kommenterar 
kvinnornas roll i politiken skiljer sig hans kvinnosyn inte nämnvärt 
från de andra furste spegelförfattarnas synsätt. Han kommer in på 
denna fråga när han diskuterar vilken kvinna sonen skall välja som sin 
hustru och vilka kvinnor han skall avhålla sig ifrån. Idealkvinnan är 
vacker, har den rätta religionen, tycker om sin man, tar hand om 
hushållet, är dygdig och skygg och säger inte emot sin man. "Även om 
din hustru", skriver han till sonen, "skulle ha alla dessa egenskaper får 
du inte lämna dig åt henne och lyda hennes befallning." För att styrka 
sitt påstående nämner han en berättelse med anknytning till Persien och 
Grekland. Berättelsen handlar om Alexander den stores samtal med 
sina närmaste efter segern över perserna. När Alexander tillfrågas om 
orsakerna till att han vägrar gifta sig med dottern till den persiske 
kungen Dârîyush, som han hade besegrat, svarar han på följande sätt: 
"Det är ytterst olämpligt att vi, som har besegrat alla världens män, 
skall bli besegrade av en kvinna./.../Så välj aldrig en kvinna som har 
högre status än du själv", tillägger Kay Kâvûs.469 

46S Ibid., 283-284. 
469 Kay Kâvûs, Qâbus Noma, 130. 
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Nizâm al-Mulk nämner också denna berättelse men hans berättelse 
skiljer sig något från Kay Kâvûs'. I Nizâm al-Mulks version blir 
Alexander den stores svar på samma fråga följande: " Vi har besegrat 
deras män, deras kvinnor får inte besegra oss." 470 Nizâm al-Mulks 
kommentar till denna berättelse ger bilden av ett mansideal som är 
representativt för de flesta patriarkaliska kulturer. Han skriver: 
"Kungar och män med stark vil ja har alltid levt så att deras kvinnor 
inte vetat vad som dolts i deras hjärtan. De har levt fria från kvinnornas 
lustar och befallningar och har aldrig besegrats av dessa"411 

Även om de tre furstespegelförfattarnas kvinnosyn inte skiljer sig från 
varandra på något märkvärdigt sätt har Nizâm al-Mulk den mest 
aggressiva tonen mot kvinnorna. Nizâm al-Mulks misstänksamhet mot 
kvinnorna känner inga gränser. Han går så långt att han skyller det 
sassanidiska kungarikets undergång och deras nederlag mot araberna 
på kvinnorna. Han skriver att sassanidema gick under bl.a. därför att 
kvinnor och barn blandade sig i politiken. Al-Ghazâlî är av en annan 
uppfattning i denna fråga. Han vill inte gå så långt att skylla 
s as s ani dénias undergång på kvinnorna. Enligt al-Ghazâlî gick perserna 
miste om sin överhöghet därför att Gud bestämde att makten skulle 
tillfalla muslimerna.472 

470 Nizâm al-Mulk, SiyasatNama, 245. 
471 Ibid., 245. 
472 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 96. 
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VI-Rättvisa, politiskt ideal med religiösa förtecken 

Det som kallas Persiens guldålder inföll, med ett avbrott för grekiskt 
herravälde, under en period som sträckte sig från 538 f.Rr. och fram 
till 642 e.Kr., då islam infördes av de arabiska segerherrarna. Det 
karakteristiska för den persiska traditionen under denna guldålder kan 
sammanfattas i följande tre huvudlinjer: För det första beskrivs kungen 
som Guds representant på jorden. Han har gudomligt ljus, khvarnah, 
och är enbart ansvarig inför gudarna och ingen arman. För det andra är 
kungen i egenskap av mellanhand mellan gudarna och människorna 
den högsta religiöse instansen, en överstepräst. För det tredje är kungen 
rättvisans källa. Godhetens gud Ahuramazdä har valt kungen till 
rättvisans beskyddare på jorden. Kungen är sålunda ansvarig inför 
Ahuramazdä att fullfölja sitt ansvar. 
Om kungen anslöt sig till dessa huvudprinciper skulle fred, ordning, 
rättvisa och materiellt välmående härska över hans rike.473 

Det politiska ideal som al-Ghazâlî lägger fram i Nasîhat al-Mulûk är 
genomsyrat av synen att härskaren är av Gud utvald och insatt för 
undersåtarnas bästa. Sultanen är inte bara utvald av Gud utan även 
Hans skugga på jorden. Sultanen är en envåldshärskare med 
obegränsade maktbefogenheter och är inte ansvarig inför någon utom 
Gud. Sultanens främsta uppgift är, med hänvisning till såväl islamiska 
som förislamiska "historiska fakta", att främja undersåtarnas andliga 
och framför allt materiella välstånd. Detta blir i sin tur möjligt först 
när ordning och rättvisa härskar i samhället. För att uppmärksamma 
sultanen på detta väljer al-Ghazâlî en ofta förekommande metod i 
kungaspeglarna, nämligen att berätta ett stort antal berättelser som 
huvudsakligen kretsar kring temat rättvisa. 

Många och långa diskussioner har förts om vilka inspirationskällor 
som legat bakom al-Ghazâlîs övergång till den persiskt influerade 
politiska teorin. Till grund för dessa diskussioner har då legat t.ex. hans 
användning av berättelser från den förislamiska persiska traditionen, 
samt förekomsten av tankegångar som exempelvis utövandet av 

47^Aneer, Imam Rûhullah Khumainî, Sah M uhammad Riza Pahlavî and the 
Religious Traditions of Iran 10-11. 
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rättvisa, religionens och statens oskiljbarhet, kravet på social ordning 
och slutligen synen på sultanens ställning som Guds skugga på jorden. 
Vad det senare beträffar sågs sultanen som en mellanhand mellan Gud 
och människor, vilket medförde ett krav på människornas absoluta 
lydnad gentemot sultanen. I denna diskussion har det bland annat 
hävdats att al-Ghazâlî hade påverkats av persiska och/eller grekiska 
källor. 

Det är framför allt al-Ghazâlîs idéer om sultanens utvaldhet, som 
ligger till grund för dessa uppfattningar. En gång i tiden trodde al-
Ghazâlî på den sunnitiska politiska teorin, som gick ut på att härskaren 
skulle väljas bland muslimenia i samstämmighetens tecken. Nu ser vi 
hur han övergått till något som kan tolkas som dess motsats, ett sakralt 
härskarideal där allmänheten, folket i allmänhet, al-c amma, ingenting 
har att säga till om vid valet av härskare. Detta borde kanske tolkas som 
ytterligare ett tecken på hans realistiska syn på de politiska 
förhållandena. Saljuqsultänerna lät inga utomstående blanda sig i 
"valet" av efterträdare. Och såsom det framgick tidigare var det den 
militära makten som låg till grund för nya makthavares tillträde till 
sultänstolen. 

Enligt denna uppfattning, som bland annat kommer till uttryck hos den 
svenske religionshistorikern Gudmar Aneer, skall sultanernas 
härskarideal, såsom det finns uttryckt t.ex. i SiyåsatNåma och som vi 
tidigare har sett överensstämmer med al-Ghazälis tankar, ha lånat dessa 
idéer från det gamla persiska kungaidealet. I likhet med detta 
härstammar idén om att härskaren skall garantera utövning av rättvisa i 
samhället från perserna. "The rulership of the world was one of the 
concepts typical of pre-Muslim kingship in Iran. Another 
contemporary idea was that the king was responsible to Ahuramazda to 
be a guardian of justice. The king had also been given a mission, and 
was responsible to God, for the peace, order, justice and prosperity of 
all peoples of the world."474 

Al-Ghazâlîs uppfattning om religionens och statens samhörighet, samt 
hans insisterande på utövning av rättvisa, bör också enligt denna 

474 Ibid, 25. 
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uppfattning tolkas som ytterligare tecken på den förislamiska persiska 
traditionens inflytande på hans tänkande och tillika på islam. 

Begreppet rättvisa (rättfärdighet), c adi, har ett brett spektrum av 
användningsområden i den islamiska terminologin. I Koranen nämns 
begreppet vid drygt ett tjugotal tillfällen och det i vitt skilda 
bemärkelser. Allt ifrån profeten Muhammads ändamål, som bland 
andra sägs vara upprättandet av ett rättvist samhälle, till exempelvis 
rättvisa vid avgivande av vittnesmål, vid yrkande av dom, vid 
försäljning m.m. Man skulle något tillspetsat kunna översätta det med 
"att ställa saker och ting på dess rätta plats", men vid en närmare 
granskning finner man en stor variation i den innebörd som läggs i 
ordets betydelse. Ordet rättvisa kan också användas inom medicinen 
hos muslimerna och då syftar det till balans mellan de fyra elementen 
(de fyra kroppsvätskorna) i människokroppen. Inom etiken används 
rättvisa i betydelsen av en syntes av tre högtstående moraliska värden, 
nämligen mod, visdom och dygd. Rättvisan används även för 
vidarebefordrandet av den profetliga traditionen och en rättvis rawi, 
återberättare, är den som inte förvanskar sägnen som han 
vidarebefordrar. Rättvisa för en böneledare innebär att denne inte 
begår synd, medan samma begrepp för en domare innebär opartiskhet 
etc. 

I den islamiska läran innebär c adi, rättvisa, att Gud har skapat den bästa 
möjliga skapelsen och ställt allting på dess rätta plats. Profeten 
Muhammad lär ha sagt att det är genom den gudomliga rättvisan som 
himlarna och jorden består! 

När det gäller bakgrunden till förekomsten av rättviseprincipen i den 
politiska debatten i islam råder det olika meningar. En grupp anser att 
man skall gå tillbaka till perioden efter profetens död. Det var efter 
hans död som de första tecknen på orättvisa (orättfärdighet) i det 
islamiska samhället uppenbarade sig, bl.a. i form av umayadernas 
åsidosättande av "islams egalitära syn på muslimer i allmänhet". Detta 
skall ha föranlett diskussionen kring rättvisa i samhället. 

En annan teori gör gällande att det var i samband med den teologiska 
debatten under de tidiga c abbåsidkaliferna som diskussionen tog fart 
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på riktigt. Den ashc arîtiska skolan, som gick segrande ur striden, ansåg 
att alla Guds handlingar var rättvisa, även om de till synes kunde 
uppfattas som orättvisa. Ashc arîternas uttalanden fick ett politiskt 
efterspel. De användes för att rättfärdiga härskarnas orättfärdiga 
handlingar, vilka ansågs vara utkorade av Gud. 

En tredje teori förnekar inte den politiska bakgrunden för diskussionen 
kring rättvisan men anser att det finns andra förklaringar att hänvisa 
till.475 

En rad västerländska forskare, däribland Ann K. S. Lambton har 
betonat att de islamiska furste spegelförfattarnas tolkning av rättvisa 
visar likheter med den förislamiska persiska religionens, 
zoroastrianismens, tolkning av detta begrepp. Enligt den zoroastriska 
hierarkiska världsbilden består samhället av ett antal klasser, bland 
vilka märks kungarna, adeln, prästerna, krigarna, bönderna och 
hantverkarna. Varje människa är hänvisad till sin särskilda plats i 
tillvaron. Varje individ finns här på jorden "to do his own job and no 
one else's, and his own job will necessarily be dictated to him by his 
class. The social organism was then co-term inous with Good religion, 
and the t wo could not be separated . Prosperity and virtue were seen as 
two facts of an essentially unitary system, the spiritual and m aterial 
sides of the good creation, the whole being subordinate to the good 
government of the king of kings. The whole structure was sum med up 
in the 'mean' which was a just equipoise between excess and 
deficiency" ,476 

Lambton bygger sitt påstående på det faktum att man i den persiskt 
influerade politiska teorin inte talar om utövning av rättvisa i första 
hand i legala och rättsliga termer, utan avsikten påstås vara skapande av 
ett harmoniskt förhållande i samhället och mellan de olika 
samhällsklasserna i enlighet med det som i det förislamiska Persien var 

475 pör dessa teorier se Imâmî, Ashtîyâm, Tarili Nau dar Tadrîs-i cAqå Ud-i Islâmî, 

Sath-i Yak, (Ett nytt sätt att undervisa den islamiska ideologin, nivå ett), vol.l 
(Teheran, 1986), 127-136. 
476 Lambton, "Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship", 96. 
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ett gudomligt system.477 Sultanens uppgift skulle då bestå i att bevara 
jämvikten och balansen i samhälle, samt genomfora ett klassamhälle. 

Det islamiska samhället saknade, trots den faktiska existensen av olika 
samhällsklasser, likheter med det hierarkiska förislamiska persiska 
samhället. I det förislamiska Persien sanktionerades klassernas 
segregation med stöd av religionen och det fanns en ideologisk bas för 
detta. I de islamiska samhällen saknades dock denna ideologiska och 
rättsliga bas. Sharîc a-lagarna ville omöjliggöra rättsligt grundade 
privilegier för ett kollektiv eller en stor grupp människor. Detta 
betyder dock inte att de islamiska samhällena inte var klassindelade 
men rörligheten mellan olika klasser mötte inte formella hinder. 
Rättsregler gällde i första hand individer. En individ kunde 
tillerkännas vidlyftiga privilegier, men de gällde honom enbart som 
individ, inte i egenskap av medlem av en grupp. A andra sidan var det i 
regel inte heller de ekonomiska faktorerna som bestämde 
samhällspositionen. Politisk ställning uppnåddes i regel inte på 
ekonomisk väg, sålunda var det islamiska samhället varken ett klass-
eller ett ståndssamhälle. "Man fick inte makt p.g.a. att man var rik, men 
däremot gav makten, när man väl på andra sätt uppnått den, nästan 
obegränsade möjligheter att skaffa rikedomar. Innehav av även de 
gedignaste rikedomar /.../ var inte i sig på något sätt en garant för att 
man kunde uppnå politisk maktställning".478 

Lambton ställer mot varandra ett traditionellt islamiskt system, vilket 
hon menar är religiöst, och furstespeglarnas pragmatik. Hon ser 
framför allt på det senare ur sekulär synvinkel och tar för lite fasta på 
religionens roll i detta sammanhang. Furstespegelförfattarnas religiösa 
och ideologiska bevekelsegrund och bakgrunden till deras användning 
av de persiska tankefigurerna får liten plats i hennes analys. Hon 
lämnar inget utrymme för en tolkning som medger att 
furstespegelförfattarna trots deras användning av de persiska 
tankefigurerna och trots att de ger religionen en underordnad roll inte 
skall betraktas som sekulära tänkare. 

477 Ibid., 119. 
47^ Nordberg, Profetens folk, 246. 
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Mail skulle kunna skilja mellan två olika utgångspunkter när det gäller 
den innebörd som man lägger i begreppet rättvisa. I det ena fallet talas 
det om rättvisa i betydelsen av balans mellan olika beståndsdelar i en 
helhet, i det här fallet samhället. Motsatsen till rättvisa i det här fallet är 
obalans och disharmoni mellan samhällsklasserna. Detta betraktelsesätt 
ser på rättvisan ur ett kollektivt samhällsperspektiv där det måste råda 
en form av "rättvis" balans mellan samhällsklasserna. Enligt det 
persiska samhällsidealet bestod samhället av olika klasser och ett 
rättvist samhälle var ett samhälle i vilket samhällsklasserna var åtskilda 
från varandra. Denna utgångspunkt behöver nödvändigtvis inte betyda 
att samhället skall vara ett hierarkiskt klassamhälle, utan kan innebära 
ett samhälle med god arbetsfördelning där varje enhet i samhället 
sköter sitt. Enligt en del korantolkare påminner ett av rättvisans 
användningsområden inom Koranen om denna utgångspunkt. Det 
gäller bl.a. när den talar om att "Himlarna och jorden är uppbyggda i 
enlighet med rättvisa".479 Rättvisa i det här fallet innebär att jorden och 
"himlarna" är uppbyggda i enlighet med en viss ordning. 

Den andra utgångspunkten ser på rättvisan ur ett individuellt 
perspektiv och dess motsats är orättvisa och förtryck ur den enskildes 
synpunkt. Medan den första utgångspunkten har det allmänna intresset 
i sikte, strävar den andra uppfattningen efter den enskildes rättigheter. 
Al-Ghazälis syn på rättvisan framgår bäst i hans brevväxlingar med 
härskarna. I ett av sina brev till sultanen Sanjar, som han skrev efter att 
ha blivit kallad till sultanens hov för att stå till svars för en rad 
anklagelser, berör han rättvisefrågan och beskriver fördelarna med 
sultanens rättvisa ur religiös synvinkel. En rättvis sultans gärningar 
under en dag är bättre än sextio års bedjande, skriver han. Strax 
därefter vädjar han till sultanen om att visa barmhärtighet mot 
befolkningen i staden Tus, hans hemstad; den första motiveringen är 
att dessa har blivit utsatta för många orättvisor och förtryck.480 Det är 
samma attityd som möter oss i hans andra skrifter där han återigen 
kommer in på rättvisefrågan ur dessa perspektiv. 

Utan att vilja förneka den persiska kulturens påverkan på al-Ghazâlîs 
tänkande, särskilt när det gäller synen på härskaren som Guds skugga 

479 Koranen, 55:7. 
480 Al-Ghazâlî, Makâtîb-i Fårsi-yi Ghazåll 12. 
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på jorden, ter det sig för mig som om al-Ghazâlîs krav på rättvisa 
härrör mera från den andra utgångspunkten än den första. Det betyder 
att han har ett mer individuellt perspektiv på rättvisefrågan. Enligt den 
brittiska forskaren Lambton skall man tolka al-Ghazâlîs krav på 
rättvisa med utgångspunkt från det persiska rättviseidealet, som ser på 
rättvisan ur ett kollektivt samhällsperspektiv, där det måste råda en 
form av rättvis balans mellan samhällsklasserna. Detta innebar, då det 
gäller det persiska samhället, att varje samhällsklass skulle uppsöka sin 
rätta plats. Såvitt jag kan bedöma talar al-Ghazâlî såväl om individuell 
som kollektiv rättvisa. Al-Ghazâlî eftersträvar också ordning i 
samhället men han efterlyser i första hand rättvisa för individen, alltså 
politisk, ekonomisk och rättslig rättssäkerhet som kan trygga den 
enskilde medborgarens utsatta situation i samhället. Hans krav på 
rättvisa vänder sig i första hand mot avsaknaden av rättssäkerheten i 
samhället för individen. Det är först när man har tagit itu med detta 
problem som den politiska stabiliteten kan upprätthållas. Den politiska 
stabiliteten är en följd av sultanens rättfärdighet. Legenderna från 
persernas tid, som han citerar i boken Nasîhat al-Mulukt tar i första 
hand upp den enskilde individens möjligheter att kunna framföra sin 
talan till kungen och hur de persiska kungarna försökte underlätta för 
medborgarna att få sin sak prövad. De persiska kungarna, med sin höga 
ställning, tillät enligt berättelserna en form av medborgerliga 
rättigheter som i första hand gynnade den enskilda individen. Den bild 
av de persiska kungarna han vill förmedla till sultanerna är bilden av 
rättfärdiga regenter i blomstrande riken där individerna kunde känna 
sig säkra. Det är dock inte fråga om någon form av medborgaransvar 
utan i likhet med den persiska traditionen ligger den enskilde 
individens rättigheter i härskarens händer. I Nasîhat al-Mulvk skriver 
al-Ghazâlî att Gud valde sultanerna för att i första hand skydda 
människorna från varandras våld.481 Detta kan tolkas som att sultanen 
skall agera som en av Gud utvald justitieombudsman, vars främsta 
uppgift är att garantera den enskilde individens rättigheter, således 
samma roll som kungarna spelar i al-Ghazâlîs persiska berättelser i 
Nasîhat al-Mulvk. 

Al-Ghazâlîs senare agerande i livet, dvs. efter 1095, förstärker teorin 
om att han i första hand såg på rättvisefrågan ur det s.k. individuella 

481 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulvk, 81. 
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perspektivet. Ett exempel på det är den ed han svor sedan han lämnat 
Bagdad. Han hade svurit att aldrig ta emot pengar från sultaner.482 

Motiveringen var att de hade samlat ihop sin förmögenhet genom 
tvivelaktiga och orättvisa metoder. I boken Ihya' cUlvm al-Dîn 
(Religionsvetenskapens pånyttfödelse) bannlyser han bl.a. all 
emottagande av pengar eller gåvor från sultanen eller handel med 
turkiska soldater, eftersom dessa i de flesta fall har samlat sin 
förmögenhet genom plundring och röveri.483 1 Kîmîyâ-yi Sacådat går 
al-Ghazâlî så långt att han skriver att allt vad dagens sultaner äger är 
otillåtet eftersom de har samlat dessa genom otillåtna skatter från 
muslimer, konfiskering av deras förmögenheter eller mutor.484 I det 
här fallet var det framför allt hans religiösa övertygelse som hindrade 
honom att ta emot gåvor och pengar från sultaner. Den islamiska 
sharîc an betraktar en förmögenhet som vunnits genom konfiskation 
eller annat olagligt ingrepp mot den egentlige ägaren som harâm, 
otillåten, och handel eller annat förverkande av förmögenhet som har 
samlats ihop på det här viset betraktas också som otillåten 485 

Förbudet kan sträcka sig ganska långt; som exempel kan nämnas att 
bön som förrättas på konfiskerad mark är ogiltig och måste göras om, 
detta gäller såväl förövaren som den som exempelvis gästar honom. 
Förbudet avser i första hand att skydda den enskildes rättigheter genom 
att bannlysa allt befattande med egendomen, och i andra hand att 
begränsa förövarens möjligheter till vidare användning av egendomen. 

Al-Ghazâlî tillhörde den ashc arîtiska riktningen inom teologin, vilken 
förespråkade pre destinationstanken. Enligt detta deterministiska 
synsätt skulle varje gudomlig handling betraktas vara av godo; vad än 
denne "konung" (Gud) gjorde var av godo. Sålunda skulle sultanernas 

482 Al-Ghazâlî, Makåtib-i Faisi-yi Ghazolî, 12. 
483 Al-Ghazâlî, Ihyå>cUlum al-Dîn, vol. 2, 294. 
484 Al-Ghazâlî, Kîmîyâ-yi Sa'âdat vol. 1, ed. Hussein Khadîw Jam, 3:e uppl. 
(Teheran, 1985) 379. 
485 ibid., 292-330. Under rubriken "det tillåtnas och det otillåtnas bok" ägnar han 
en stor del av detta kapitel åt sultanernas förmögenhet och diskuterar om deras 
förmögenhet skall betraktas som tillåtet eller otillåtet i enlighet med den islamiska 
sharîc arätten. Han diskuterar bl. a. hur de skriftlärda skall ställa sig om dessa 
erbjuds att ta emot pengar eller andra gåvor från sultaner. 
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misskötande av riket också kunna tolkas som ett led i den gudomliga 
viljan. Al-Ghazâlî gör ett klart avsteg från sitt teologiska tänkande i 
fråga om rättvisan genom att frångå sin tidigare uppfattning, och talar 
istället om den enskilde medborgarens rätt i samhället och dennes rätt 
att personligen kunna framföra sin klagan till härskaren, och därtill tar 
han hjälp från persiska legender som berättade om olika metoder som 
kungarna tillgrep för att underlätta undersåtarnas möjligheter att kunna 
framföra sin talan. En av dessa kungar hade låtit installera en kedja 
som t.o.m. sjuåriga bam kunde dra i, en annan klädde sig i rött och satt 
högst uppe för att alla människor som hade samlats skulle kunna se 
honom m.m. Han påminner sultanen om att rättvisa ger honom 
ekonomiska fördelar, eftersom undersåtarna väljer att stanna kvar i ett 
rättvist samhälle och detta innebär ekonomiska vinster för sultanen. På 
så sätt får rättvisan en självständig roll, och det är just i denna 
bemärkelse som al-Ghazâlî kommer i motsats till sin ashc arîtiska 
uppfattning inom teologin. Enligt det senare skulle sultanens 
handlingar, dvs. Guds skuggas handlingar, i likhet med Guds 
handlingar vara rättvisa, eftersom sultanen var av Gud utvald att leda 
människorna. En av de centrala meningsmotsättningarna mellan 
ashcariter och muctaziliter var rättvisefrågan. Medan muctaziliter 
hävdade att Gud enbart gjorde vad som var rättvist, och därmed 
erkände att gott och ont hade någon form av s jälvständigt existens, 
hävdade ashc arîterna att vad än Gud gjorde det var rättvist och gott. 
Al-Ghazâlî är dock väl medveten om att sultanerna inte är rättvisa. 
Istället beskriver han rättvisans egennytta för sultanen för att 
därigenom locka honom att skapa ett rättvist samhälle. 

Al-Ghazâlî tar det persiska kungaidealet med dess tänkta rättssäkerhet 
för individen till hjälp för att bevara det teokratiska styrelseskicket 
som han till varje pris vill bibehålla. Det persiska rättviseidealet kunde 
lika gärna ersättas med något annat om detta kunde fylla samma 
funktion. 

Rättvisa, rättrådighet och rättsstat, politiska ideal eller 
politiska maktmedel? 

Rättvisans och rättfärdighetens ställning i den politiska litteraturen i 
den islamiska världen, och den flitiga användningen av detta begrepp, 



185 

gör att mail gärna skulle kunna tro att detta var någon form av 
allmängods som användes av flertalet av de tänkare som befattade sig 
med politiska tankegångar. Det gällde alla kategorier i denna bransch 
såväl, filosoferna, som de religiöst influerade tänkarna och 
furstespegelförfattarna. 

Rättvisefrågan var såsom nämnts inte något främmande för den 
islamiska traditionen. Begreppetc adi, rättvisa, hade ett brett spektrum 
av användningsområden i den islamiska terminologin. Begreppet 
användes i betydelse av allt ifrån en gudomlig egenskap, profetens 
målsättning till rättvisa inom etiken och dess tillämpning i sociala 
sammanhang var, som rättvisa vid yrkande av dom, avgivande av 
vittnesmål, vid försäljning m.m. Det är kombinationen av rättvisa och 
härskarens roll som rättvisans beskyddare i den politiska debatten , som 
leder misstankarna till den persiska traditionen. Det karakteristiska för 
den persiska traditionen var bl.a. synen på härskaren/kungen som Guds 
representant, vilken i egenskap av innehavare av gudomlig ljus skulle 
verka som rättvisans beskyddare på jorden. 

En närmare granskning visar dock att det trots allt föreligger en viss 
skillnad mellan olika gruppers användning av begreppet. Filosoferna 
använde begreppet i betydelsen av rättvisa som balans i världsalltet, 
vilket i sin tur skulle ha tillkommit till följd av den gudomliga viljan. 
En härskares uppgift, enligt denna uppfattning, var att i första hand 
uppfatta denna balans och sedan försöka värna om dess bevarande. De 
religiöst influerade tänkarna brukade också rättvisan i sin politiska 
teori. För al-Mâwardî var rättvisan den första egenskapen hos 
imämen/kalifen och domarna. Rättvisan hos domarna och andra 
anställda i kalifatets tjänst var ett bevis för deras pålitlighet.486 

I furstespeglarna ingick begreppet däremot som ett led i försöken att 
bevara det härskande politiska systemet. I praktiken skulle detta i och 
för sig innebära att skapa en god samhällsordning där rättvisa härskar 
och orättvisor och förtryck, zulm, inte existerar. Men det ger också stöd 
åt uppfattningen att rättvisan här användes som en bricka i det politiska 
spelet. I furstespeglarna framställs rättvisan som en nödvändig 
beståndsdel för samhällsordningen, vars avsaknad hotade samhällets 

486 Al-Mâwardî, 66. 
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grundvalar. Rättvisans främsta uppgift i furstespeglarna är att bidra till 
allt större dominans för härskaren. Detta beror i sin tur på att 
furstespeglarnas grundläggande tanke är bevarandet av den befintliga 
politiska makten. Al-Ghazâlî, i likhet med många andra 
furste spegelförfattare, avsåg inte att söka grunderna eller att legitimera 
statens existens eller att göra en rättslig framställning av statens 
teori.487 Detta berodde dels på den islamiska lärans syn på staten, som 
gick ut på att staten fanns till följd av den gudomliga viljan, och dels på 
furstespegelförfattarnas synsätt. 

Den bild al-Ghazâlî ger av sul tanen är, trots alla lovord om rättvisa, 
bilden av en despotisk monark, vilken drastiskt skiljer sig från den 
tidigare islamiska uppfattningen som framställde härskaren som en 
patriark.488 

Till skillnad från filosofernas uppfattning har rättvisan inget eget 
värde hos furstespegelförfattarna, utan ses snarare som en 
nödvändighet för att uppnå en rad andra syften i samhället. Utövning 
av rättvisa får en egennyttoprägel för sultanen i al-Ghazâlîs politiska 
teori. Furstespeglarnas och al-Ghazâlîs betoning av rättvisa, och dess 
konsekvenser för härskaren, påminner om den persiska idén om 
kungadömet. Denna idé uttrycktes genom bilden av en cirkel som 
består av olika bitar, där varje bit eller kedja har sin funktion och 
avsaknaden av varje del leder till hela kretsloppets rubbning. Världen 
beskrivs som en trädgård vars stängsel är sultanen. Denne stöder sig på 
soldater, soldaterna underhålls med pengar, pengarna fås från 
undersåtarna, undersåtarna skyddas av rättvisan och rättvisan 
upprätthålls av härskaren. Med hjälp av rättvisan kan sultanen, enligt 
al-Ghazâlî, förhindra undersåtarnas flykt från riket, vilket var en stor 
ekonomisk förlust för samhället. Han skriver: "Kungarna i gamla tider 
strävade efter att bygga upp och utveckla denna värld, eftersom dessa 
visste att allt större utveckling leder till större riken och fler 
undersåtar./.../Där det finns orättvisa och förtryck finns det ingenting 
som håller kvar människorna. Städerna förvandlas till ruiner, 
invånarna flyr till andra territorier, de odlade markerna lämnas åt sitt 
öde, kungadömet förfaller, inkomsterna minskar, statskassan töms och 

487 Lambton, "The Theory of Kingship in the Nasîhat al-Mulûk of al-Ghazâlî", 49. 
488 Ibid., 49. 



187 

lyckan flyr från människorna. Undersåtarna tycker inte om en 
orättfärdig kung och ber för att djävulen månde ta honom".4*9 

Al-Ghazâlîs motstånd mot filosoferna gör sig inte enbart påmint i 
boken Tahåfut al-Falåsifa (Filosofernas motsägelser), utan kan även 
spåras i hans politiska skrifter. De islamiska filosofernas politiska 
skrifter var i allmänhet utopier, och i filosofernas idealsamhälle var 
förhållandet mellan härskaren och undersåtarna ett förhållande bortom 
all dominans. Al-Farâbî var exempelvis noga med att påpeka att hans 
idealsamhälle skilde sig från al-Madîna al-Taghlabîyya (Den 
tyranniska staden),490 som symboliserade den styrelseform som 
byggdes på dominans över andra grupper. Förhållandet mellan 
härskaren och undersåtarna i sitt eget idealsamhälle beskriver al-Fârâbî 
med andra termer, som om de vore naturliga. Han använder den 
allegoriska jämförelsen med förhållandet mellan olika kroppsdelar. I 
al-Ghazälis politiska tänkande är dominansen en av grundpelarna för 
den politiska teorin.491 Här kan man spekulera i vilken grad al-Ghazâlî 
hade en realistisk uppfattning om den politiska verkligheten. Det står 
dock klart att han inte hade så mycket till övers för filosofernas 
vidlyftiga planer, som snarare kunde beskrivas som önsketänkande än 
verklighetsförankrad politisk teori. 

Såväl Nizam al-Mulk som al-Ghazâlî ägnar stort utrymme åt 
betydelsen av rättvisan för samhället. Detta skedde förstås under 
sådana socio-politiska förhållanden att det rådde stort brist på 
rättssäkerhet för så gott som alla samhällsmedborgare, dvs. alla från 
sultanens närmaste män till den allra lägsta i samhällshierarkin. Båda 
framhåller rättvisans betydelse för samhällets fortbestånd. De 
beskriver bilden av ett samhälle där även de svagaste i samhället kan 
kräva sin rätt. Berättelsen om den persiske kungen Anûshîrvân den 
rättvise, som återges av båda, berättar om att han hade beordrat att man 
skulle hänga en kedja utanför palatsen så att alla som hade blivit 
orättvist behandlade skulle kunna nå kungen genom att dra i kedjan 492 

489 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk%iOO. Egen översättning. 
490 Al-Farâbî, 283. 
49.L Se exempelvis al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulvk% 147-148. 
492 Nizâm al-Mulk, Siyâsat Nâma k 52. 
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Nizâm al-Mulk låter sitt kungaideal tala genom perserkungen 
Anûshîrvân. Denne beskriver sig på följande sätt. "Med de orättfärdiga 
talar jag med svärdets språk. Jag ko mmer att skydda lammet från 
vargen, /.../, utrota de korrupta och utveckla världen med rättvisa och 
rättfärdighet, eftersom jag har skapats för detta ändamål. Om 
människorna skulle få göra som de önskade sk ulle Gud inte ha skapat 
kungarna.11493 

För att understryka rättvisans betydelse för sultanen går Nizäm al-
Mulk ännu längre tillbaka i historien. Han skriver att rättvisan har, 
ända sedan den första människan, Adams tid, varit en garant för att 
makthavarna skulle kunna behålla makten. Allt sedan Adams tid, 
skriver han, har kungar som varit rättfärdiga kunnat styra över sitt rike 
under långa perioder.494 Häri ligger kärnan i furstespeglarnas politiska 
teori det främsta syftet är att behålla makten. Uppmaningen är, att på 
samma sätt som rättfärdighet leder till ett behållande av makten, leder 
orättfärdigheten till att makthavarna störtas. Vesiren påminner 
sultanen om att det är han som på domedagen kommer att stå till svars 
för allt som sker i hans rike, liksom allt som hans underlydande 
befattar sig med när det gäller rikets affärer. 

Föreställningen om att sultanen med sin gudomliga rätt till makten 
kunde göra såsom det föll honom in, ledde oundvikligen till en absolut 
statsmakt. Undersåtarnas enda uppgift, som Ann Lambton uttrycker 
det, bestod i att be för sultanens hälsa. "No justification of power was 
needed; the ruler ruled by Divine right and the only duty of his subjects 
was to pray for his welfare.1,495 

En tänkbar förklaring till furstespegelförfattarnas återkommande krav 
på rättvisa hos sultanen kan vara att dessa såg kraven som enda 
möjligheten att tämja sultanens obegränsade maktbefogenheter och 
dennes godtyckliga maktutövning. Berättelserna från såväl den 
persiska som de islamiska traditionerna fungerade både som lockbeten 
och varnande exempel som skulle leda sultanerna till ett mer behärskat 
och lagenligt beteende. 

493 Ibid., 52. 
494 Ibid., 56. 
495 Lambton, "Quis Custodiet Custodes" 137. 
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En av de egenskaper som al-Ghazâlî och Nizâm al-Mulk tillskriver 
sina respektive sultaner är det av perserna lånade begreppet farr-i îzadî, 
gudomlig glans. Enligt al-Ghazâlî omfattar denna egenskap bl.a. 
rättvisa hos sultanen. Det som är intressant med detta begrepp är att det, 
enligt den persiska traditionen/legenden, enbart kan tillfalla kungar 
och härskare med persisk börd. Ingen "icke-iranier", anîrânî, kunde 
enligt denna uppfattning tillskriva sig det. Men varken al-Ghazâlî eller 
Nizâm al-Mulk tar någon större hänsyn till detta. Vesiren går så långt 
att han tillskriver såväl zoroastriska persiska kungar som muslimska 
arabiska kalifer och turkiska sultâner denna egenskap. "Se de visa 
kungar, vars namn är stort i världen, vilka utförde storartade verk. 
Deras namn kommer att ihågkommas och förknippas med godhet till 
domedagen", skriver han och namnger en rad härskare som skall ha 
haft farr-i îzadî: Afrîdûn, Ardashîr, Anûshîrvân den rättvise, 
(förislamiska persiska kungar), Iskandar (grekernas Alexander), 
cUmar (den andre kalifen efter Muhammad). cUmar ibn c Abd al-
cAzîz (umayadisk kalif), Hârûn al-Rashîd. Ma'mun. Muctasim 
0 abbâsidiska kalifer). Ismâcîl ibn Ahmad Sâmânî (persisk/muslimsk 
härskare) och sultânen Mahmud (turkisk sultân tillhörande 
ghaznaviderna).496 Vesiren går ännu ett steg längre än al-Ghazâlî när 
det gäller förhållandet till den persiska traditionen. Han påstår att den 
turkiske sultânen Malikshâh skulle vara ättling till en av den persiska 
nationalepoesins främsta gestalter, Afrasîyâb den store. 

"Den gudomliga försynen har bestämt att denna epok skall likna de 
forna tiderna oc h att de forna kungarnas handlingar skall bli som ett 
mönster (för de samtida härskarna)./.../ Världens herre, konungarnas 
konung (sultânen Malikshâh) har åtnjutit två högvärdiga principer. 
Kunglighet och utveckling har funnits i hans förfäders släkt, från fader 
till förfader ända tillbaka till Afrasîyâb den store".491 

Detta har medfört att sultânen är utrustad med egenskaper som krävs 
för en stor sultân, nämligen gott utseende(!), god moral, rättfärdighet, 
manlighet, mod, djärvhet, ridkunnighet, kunskap och stridsfärdighet. 
Till dessa egenskaper lägger han en rad religiösa egenskaper som 

496 Nizâm al-Mulk, Siyasat Nåma% 81-82. 
497 Ibid., 13. 
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barmhärtighet mot Guds tjänare, den rätta religionen, rätt tro, lydnad 
mot Gud, att uppfylla avgivna löften, göra nattlig bön, fasta, visa 
respekt mot religiöst lärda, betala allmosor m.m.498 

Kan man utgå ifrån att al-Ghazâlîs användning av framför allt de 
persiska legenderna är ett medvetet försök från hans sida att 
överbrygga klyftan mellan två etniska folkgrupper, de turkiska 
herrarna och den persiska överklassen? Är det därför han hänvisar till 
en gemensam nämnare, dvs. den persiska traditionen? 

Förklaringen till denna blandning av persiska berättelser med 
religiösa/islamiska dygder borde kanske sökas i 
furstespegelförfattarnas strävan att med stöd av persiska berättelser 
överbrygga klyftan mellan den politiska utopin och de politiska 
förhållandena i 1000-talets islamiska värld. Såväl al-Ghazâlî som 
Nizam al-Mulk är väl medvetna om de faktiska politiska 
förhållandena. Vesiren skriver om turkarna att dessa, med självaste 
sultanen i spetsen, saknar kunskaper i styrandet av riket. Sultanen 
känner inte till undersåtarnas situation. Han styr inte riket med hjälp av 
politikens konst, utan snarare med maktens och våldets hjälp. Sultaner 
bygger sin maktställning på de turkiska nomadkrigarnas krigsvilja och 
lojalitet mer än på folkets stöd. De var också medvetna om att perserna 
visste hur riket skulle styras. Därför valde de pragmatiska tänkarna att 
åstadkomma en härskarideologi som kunde accepteras av turkiska 
sultaner och som var ett fungerande system som samtidigt kunde ge 
stadga åt den instabila situationen. 

Man kan då fråga sig varför dessa tänkare, som tidigare i sitt liv visat så 
stor respekt och vördnad för religionen, inte sökte legitimitet för sina 
politiska teorier i den islamiska läran? Vesiren grundade i var och 
varannan stad Nizämiyya-högskolor för att sprida den shaficîtiska 
rättsskolan, och al-Ghazâlî var allmänt känd som en av de främsta 
teologerna i sin tid. En möjlig förklaring kan vara att båda skrev sina 
böcker i ett skede då kalifatet hade förlorat sin maktställning, och med 
tanke på att detta byggde sin maktställning på den islamiska läran, ville 
man söka en annan källa som kunde legitimera sultanens maktställning. 
Även om kalifatet befann sig i en svagare position och kunde finnas till 

498 Ibid., 13. 
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enbart tack vare sultânatet, var kalifatet och sultânatet trots allt två 
rivaler som inte skydde några medel för att överrumpla varandra. En 
återgång till den sharîc a-baserade politiska ordningen, som hade 
drabbats av ett motsatsförhållande i teori och verklighet, verkade så 
gott som otänkbar. Denna hade i praktiken visat sig ofullkomlig, och 
med tanke på att det hade förekommit en rad dispyter mellan kalifatet 
och sultânatet, kunde furstespegelförfattarna inte gärna vända sig till 
denna teori ännu en gång. Den persiska traditionen passade ganska väl 
för detta ändamål, samtidigt som man kunde inlinda dess budskap i 
allmänna religiösa uppfattningar. Såsom det framgår av al-Ghazâlîs 
och Nizäm al-Mulks texter såg de inga betänkligheter i att blanda 
islamiska och persiska värderingar. Det kan tänkas att de betraktade 
blandningen mellan dessa två som den rätta islam och däri låg en 
möjlighet för den att överleva. 

Tidigare i texten, i tabell nr. 1, har det framgått att det förekommer 
såväl persiska som islamiska berättelser i al-Ghazâlîs bok, samma sak 
gäller för Nizäm al-Mulks verk Siyâsat Nâma. Detta kan tolkas som att 
teoretikerna inte kunde förbise någondera av de båda traditionerna. De 
turkiska sultanerna hade fått såväl den islamiska som den persiska 
traditionen i arv. Turkarna, i likhet med många andra folkgrupper som 
tog den militära makten över det islamiserade Persien, kom så 
småningom att i många avseenden assimileras med de redan utvecklade 
traditionerna. 

Furstespegelförfattarna vill ogärna utesluta någon av traditionerna, och 
båda linjerna är följaktligen representerade i furstespeglarna, men det 
är ändå den persiska traditionen som spelar huvudrollen. Den islamiska 
traditionen griper in för att förstärka de idéer som läggs fram med stöd 
av den persiska. Det händer ganska ofta att författarna tar en berättelse 
från vardera tradition för att styrka sina påståenden. 

De turkiska sultanerna blir påminda om båda traditionerna. De skall ha 
egenskaper som är förknippade med båda riktningarna. Där finns 
egenskaper som farr-i îzadî med rötter i den persiska traditionen, 
liksom bundenhet vid utförande av böner och fasta och liknande med 
tillhörighet i den islamiska traditionen. Vesiren Nizäm al-Mulk skriver 
att sultanen måste ha "den rätta religionen" och att "kungamakten och 
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religionen är som två bröder".499 Al-Ghazâlî rör sig med liknande 
tankegångar, han skriver att: "Det bästa hos sultanen är den rätta 
religionen, eftersom den rätta religionen och kungamakten är som två 
bröder som har fötts av samma moder."500 

Båda är medvetna om religionens betydelse för samhällets 
sammanhållning, vilket ger styrka åt misstankarna att betoningen på de 
religiösa egenskaperna hos sultanen kan ha politiska syften. 
Furstespeglarnas politiska teori förutsätter harmoniska 
samhällsförhållanden, och religionen kan uppfylla detta syfte då 
religionen kan verka som moralisk garant för skapandet av en rättsstat. 
Om detta skriver Nizäm al-Mulk: "Det åligger kungen (sultanen) att 
studera religionen och iaktta dess påbud och traditioner och lyda Guds 
befallningar. Han måste visa respekt mot de religiöst rättslärda och 
betala deras löner från statskassan /.../Han måste samla de rättslärda en 
eller två gånger i veckan och lyssna på korantolkning, profetens sägner 
och de rättvisa kungarnas historia11.501 Efter en tid kommer sultanen, 
enligt vesiren, att ha lärt sig den rätta religionen och då finns det ingen 
risk att någon "innovator" eller de som tillhör den "orätta religionen" 
skall kunna lura sultanen och därmed hota rikets säkerhet. A andra 
sidan leder sultanens ökade kunskaper i religionen till bundenhet vid 
kravet på rättfärdighet.502 

Såväl al-Ghazäli som Nizäm al-Mulk försöker, trots de återkommande 
hänvisningarna till de persiska kungarnas traditioner, att förankra 
kravet på rättvisa i den islamiska traditionen. I detta syfte citerar al-
Ghazâlî en rad sägner tillskrivna profeten Muhammad. Till skillnad 
från de persiska berättelserna om rättvisan, som huvudsakligen visar de 
världsliga konsekvenserna av rättvisan och den s.k. egennyttan för 
härskarna, berör de profetliga sägner al-Ghazäli citerar livet efter den 
förgängliga världen. I jämförelse med de persiska berättelserna är 
dessa till största delen av moralisk-etisk karaktär. Ann K.S. Lamb ton 
anser att al-Ghazalîs främsta betoning ligger på det religiösa planet. 
Hon skriver: "Although the main emphasis is on desirability of justice 

499 Ibid., 80. 
500 Al-Ghazâlî, Nasîhat a 1-Muluk, 106. 
501 Nizâm al-Mulk, Siyasat Nama% 79-80. 
502 Ibid., 79-80. 
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from the point of view of the religious ethic, al-Ghazalîpoints out that 
expediency also demands the practice of justice" .503 

Det framgår av dessa sägner att Gud värderar en dags rättvisa hos en 
sultan högre än 60 års bedjande och att varje bön en rättvis sultan 
uträttar räknas som 70000 böner. I domedagen är rättvisa sultaner 
bland de få grupper som undgår Guds bestraffning. Det handlar vidare 
om de nära sambanden mellan sultanens rättvisa och den gudomliga 
gunsten. Den käraste hos Gud påstås vara en rättvis sultan, medan den 
mest avskyvärde är en orättvis sultan som dessutom kommer att 
drabbas av det hårdaste straffet på domedagen.504 

Al-Ghazâlî ser också själva utövande av rättvisa hos sultanen som en 
direkt följd av hans upphöjande till den höga ställningen som Guds 
skugga på jorden. Han skriver: "Eftersom Gud har givit en sådan hög 
ställning till en person (sultanen) är lydnad till honom kopplad till 
lydnad till Gud och Hans profet Det åligger Kungen (sultanen) att lyda 
Gud, och genomföra vad Gud har befallt honom genom rättvisa och 
välgörenhet, avhållande från tyranni samt ge nom att vara barmhärtig 
mot de förtryckta"505 

Nizâm al-Mulk är inne på samma spår när han försöker förankra kravet 
på rättvisa i den islamiska traditionen. Han skriver att det bästa sättet 
för sultanen att visa sin tacksamhet gentemot Guds rikedomar är att 
tjäna Hans gunst och detta gör sultanen genom att behandla 
undersåtarna rättvist och skipa rättvisa i riket. Han hänvisar bl.a. till 
Koranen: "David, Vi förordna dig förvisso till ställföreträdare på 
jorden. Så döm då rätt (i enlighet med c adi) emellan människorna och 
rätta dig ej efter dina hugskott, så att de föra dig bort från Gud s 
väg!"506 

Karakteristiskt för furstespeglarna är att de i allmänhet kretsar kring 
sultanens person och hans personliga förehavanden. De politiska 
tankegångarna i furstespeglarna är sålunda ingen analys av 

503 Lambton, "Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship", 106. 
504 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulvk, 15-19. 
505 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 94. 
506 Nizâm al-Mulk, Siyasat Nâma, 327. Se vidare Koranen 38:25. 
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maktförhållandet och balansen mellan olika krafter. En grundläggande 
tankefigur är vaktslåendet om och bevarandet av den sittande sultanen. 
En konsekvens av detta var att furstespeglarna ägnade stort utrymme åt 
de faror som hotade sultanens ställning. Till den tidens politiska 
verklighet hörde att missnöjesyttringar ofta formulerades i religiösa 
termer. Detta innebar att de grupper som utpekades oftast tillhörde en 
annan gren av den islamiska rättsskolan. Bland de mest kända i den här 
gruppen var de s.k. ismâc îlîterna. Vesiren Nizäm al-Mulk namnger 
många av dessa grupper i sin bok, bland dem Bawatina, Qarâmita, 
Khurramdînân och Rafidiyän. Han formulerar sig mycket 
nedvärderande om dessa riktningar och skriver bl.a. att: "Om var och 
en av dessa hundar /.../ kan man skriva en stor bok".507 Nizäm al-Mulk 
påminner om tidigare turkiska sultaner som, i motsats till hans samtida 
sultaner, tog problemet med de religiöst avvikande grupperingarna 
med större allvar och bemötte dem med hårdhandskarna. Han skriver 
bl.a. om ghaznavidsultänen Mahmud som förföljde Qaramita-
anhängare och shîcîter. Han klagar över saljuqema som låter judar, 
zoroastrier, kristna och shîc iter verka fritt så länge de tjänar turkarna. 
De har gripits av lättja, skriver han. Annat var det under de andra 
sultanerna: "Under sultanen Mahmud och Mascud (ghaznavider) och 
Tughrul Beg och Alp Arsalan (saljuqer) vågade dessa inte visa sig 
ute."508 1 sin bok ägnar han de två största kapitlen, kapitel 44 och 46, åt 
detta problem.509 

Al-Ghazäli undviker att skriva om andra islamiska riktningar i sin bok, 
men det står klart att han delar ve sirens uppfattning när det gäller 
grundtanken om att dessa grupper utgör ett allvarligt hot mot 
sultänatets stabilitet. Han är dock orolig över att det ändrade 
samhällsklimatet skall driva allmänheten över till en del extrema 
grupper som exempelvis ismâc îlîterna. För detta anklagar han bl.a. de 
religiöst rättslärda, som enligt honom har svikit sina skyldigheter. 

I ett av sina brev, som al-Ghazâlî skrev i slutet av sitt liv, uttrycker han 
sig mycket bestämt och kategoriskt om ismäcîlîterna. Han skriver: 

507 Ibid., 236. 
508 Ibid., 161-162. 
509 se kapitel 44 ibid. 257-278, där han beskriver hur Anûshîrvân genom en listig 
plan under en natt massakrerade tolv tusen mazdakider. 
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"Dessa är den värsta gruppen bland människorn a, och det finns inget 
hopp om att bota dem. Att argumentera med dem eller att försöka ge 
dem råd är lönlöst. Det är nödvändigt att döda och utrota dem, ty det 
finns ingen annan u tväg för att tillrättalägga dem! 'Gud verkar med 
svärd och spjut, dock inte med argumentm,510 tillägger han till slut.511  

Al-Ghazâlîs oförsonliga ton mot ismâc îlîterna i slutet av sitt liv kan 
delvis förklaras mot bakgrund av deras inblandning i de politiska mord 
som hade blivit ett allt vanligare inslag i den politiska vardagen, men 
framför allt fruktade han konsekvenserna av ismâc îlîternas 
verksamhet. De hotade att försvaga och déstabilisera, eller i sämsta fall 
störta, kalifatet och sultânatet, vilket kunde leda till kaotiska 
förhållanden som i sin tur hotade rasera hela hans politiska idealbild av 
samhället. Eftersom religionen och staten var, som han uttryckte det, 
som två bröder av samma moder, var det så att religionens fortlevnad 
hängde samman med statens. Utan en stark centralmakt hade religionen 
inte så stora chanser att överleva. 

Intressant att notera i detta sammanhang är att ismâc îlîterna inte var de 
enda som hotade kalifatet och sultânatet. En större fara utgjorde de 
kristna korsfararna som hade erövrat en del landområden ifrån 
muslimerna. Trots detta skriver al-Ghazâlî, till skillnad från 
exempelvis al-Mâwardî, som satte kalifens villighet att leda det heliga 
kriget som ett av de främsta kraven för kalifposten, nästan ingenting 
om detta hot. Inte heller nämner han det heliga kriget, jihad, och att 
muslimernas första böneriktning, qibla, skulle befrias från de kristna. 
Han väljer att prioritera det inre hotet, hotet från ismâc îlîterna, men 
framför allt det hot som sultanerna själva hade skapat, genom sin 
orättfärdiga behandling av undersåtarna. 

En annan grupp som finns med i denna hotbild är allmänheten! Till en 
början får man den uppfattningen att det bara är dessa som utgör ett 
stort hot för sultânatet och att sultânerna själva inte har någon del i 
detta. Al-Ghazâlî vill inte, eller rättare sagt kan inte, rikta någon kritik 
mot sultânen. Han har redan på ett tidigt stadium upphöjt denne till 
Guds skugga på jorden. Hur skall han kunna påstå att det är sultânen, 
samhällets stöttepelare och bärare av det gudomliga ansvaret, som 

510 Yafal Allnhu bi al-saifi wa al-sinani ma la yafalu bi al-burhån. 
5Al-Ghazâlî, Makätib-i Fårsi-i Ghazalt 76. 
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ligger bakom det onda i samhället? Dilemmat ligger i att han inte kan 
komma ifrån att sultanerna är inkompetenta, orättvisa och att de 
regerar på ett godtyckligt sätt. Han väljer istället att framföra sin kritik 
mot samhället eller sultanen i något omvänd ordning. Först citerar han 
folksägnen som säger att "Människorna förtjänar de emirer de har fått. 
Eftersom folk är onda, förrädiska och oärliga blir dessa (emirerna) 
såsom folk är."512 Men han skyndar sig med att avfärda detta påstående 
genom att kontra med en annan sägen som lyder enligt följande: 
"Folket liknar mera sina kungar än sin epok."513 Med detta vill han ha 
sagt att ansvaret i första hand ligger hos sultanen, inte hos undersåtarna. 
Han understryker detta med en berättelse om sassanidkungen 
Anushirvän. Han skriver: under Anûshîrvâns tid kunde det hända att 
någon glömde en hel säck full med guld någonstans, men ingen vågade 
ta den förrän ägaren kom tillbaka och hämtade den! Al-Ghazâlî 
tillägger: "Har du inte lagt märke till hur människor beskriver en stad, 
vars invånare inte klagar på varandra och inte är illa behandlade av sin 
sultan? Det beror inte på deras förträfflighet, utan på sultanens 
förträfflighet, att ingen klagar på honom. "5J4 

Allmänheten får också en känga av al-Ghazäli då han inte har så höga 
tankar om dem. "Dagens undersåtar skiljer sig från undersåtarna förr i 
tiden", skriver han. "Idag består de av skamlösa, oförskämda, 
ouppfostrade och obarmhärtiga människor. Om sultanen, Gud 
förbjude, skulle visa sig svag kommer det utan tvekan att leda till 
världens undergång. Såväl det världsliga som religionen skadas av 
detta. Hundra års orä ttvisa från sultanen åsamkar inte lika mycket 
skada som ett års orättvisa som undersåtarna utsätter varandra för. Och 
om undersåtarna blir onda kommer Gud att sända en grym härskare till 
dem."515 

Det sista han säger står i skarp kontrast mot vad han tidigare har sagt 
om förhållandet mellan härskare och undersåtar. Vid det tillfället 
framgår det klart att han anser att det inte är folkets lynne som avgör 
vilken sultan som härskar över dem, medan han knappt tjugo sidor 

512 Al-Ghazâlî, Nasîhat a1-Muluk, 109. 
513 Ibid., 110. 
514 Ibid.,110 . Egen översättning. 
515 Ibid., 131-132. 
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senare i boken hävdar det motsatta. Detta är ett gott bevis på al-
Ghazâlîs inkonsekvens i Nasîhat al-Muluk. 

Al-Ghazâlîs klagan och bestörtning över den epok han levde i bör 
sökas i hans religiösa, men även sufiska, synsätt. Det är religionen som 
är den kraft som skall hålla samman samhället, anser al-Ghazâlî, och 
det är i detta avseende som hans samtida samhälle har sina största 
brister. Han utpekar två orsaker till detta. För det första beror det på de 
religiöst lärda som har svikit sitt ansvar och blivit korrupta. "Förr i 
tiden", skriver han, "var det allmänheten som hade fallit i sömn och de 
religiöst lärda var vakna. Idag har de religiöst lärda fallit i sömn medan 
folket är 'dött'."516 

Den andra orsaken till samhällets brister står att söka i det onda som 
finns hos allmänheten, nämligen folkets bristande intresse för 
religionens påbud och dess intresse för det världsliga. Detta har 
förvandlat dem till roten till allt det onda i samhället, ett faktum som 
delvis kan sättas i samband med den första orsaken, men också 
kalifatets försvagade ställning, som innebar att religionen förlorade sin 
exklusiva attraktionskraft. 

De två orsakerna är olika sidor av en och samma sak. religionens 
minskade auktoritet i samhället, vilket al-Ghazâlî betraktar som det 
främsta hindret för genomdrivandet av den politiska ordning han 
eftersträvar. "Var epok är en i högsta grad ond epo k. Människorna är 
onda, sultanerna är sysselsatta med den förgängliga världen och tycker 
om världsliga ting. Med onda människor kan saker och ting inte sättas 
på rätt sätt och man kan inte vara eftergiven mot dem. Ett arabiskt 
ordspråk säger att !slave n blir slagen med käpp, medan för den frie en 
varning är till räcklig1. Detta innebär att slaven inte vaknar från sin 
törnrosasömn förrän han blir slagen med en käpp i huvudet, medan det 
räcker för den frie att man kritiserar honom./.../ Sultanen måste ha 
makt och disciplin för att var och en skall sköta si tt och att människor 
skall kunna känna sig trygga med varandra".517 

5i6IbidM149. 
7 Ibid. 147-148. Egen översättning. 
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Al-Ghazâlî är dock beredd att ge sultanen fria händer för att ingjuta 
respekt i undersåtar av den sort som han ger exempel på i berättelsen 
om perserkungen Anûshîrvân. Han sanktionerar utövande av makt 
eller, om man så vill, våld mot undersåtarna. Han väljer hellre 
sultanens våld än massornas våld, då sultanens våld leder till ordning 
medan undersåtarnas våld leder till kaos och oordning. "Det är 
nödvändigt att sultanen visar siyâsat"518 skriver al-Ghazâlî, "eftersom 
sultanen är Guds ställföreträdare. Han måste ingjuta en sådan respekt 
och fruktan hos undersåtarna att dessa inte vågar ens resa sig när de ser 
honom på långt avstånd."519 

En viktig orsak till furstespeglarnas ständiga krav på rättvisa i 
samhället tycks vara avsaknaden av rättssäkerhet i samhället, ett 
problem som kunde drabba alla samhällsgrupper oavsett social status. 
Al-Ghazâlîs definition av begreppet rättvisa ger en bild av 
förhållandena i samhället och delvis vad han avser med begreppet 
rättvisa. Han skriver: "cAdi, rättvisa, innebär att hejda förtryck, lust 
(begär) och vrede och göra dessa till förnuftets och religionens fånge 
och inte tvärtom. Förnuftet som inte söker något annat än rättvisa är av 
änglarnas essens och tillhör Guds armé. Förtryck och vrede är däremot 
Satans armé. Den som fångar Guds armé i Satans armés händer kan ej 
skipa rättvisa för andra."520 

I slutet av sin bok kommer Nizäm al-Mulk återigen in på 
rättvisefrågan. Det gäller alltså den andra delen av boken, som han 
skrev efter att ha blivit avsatt från vesirtjänsten. Han går så långt att 
han kommer med direkt kritik mot det system som han fram till en kort 
tid innan var den främste administrative ansvarige för. Kritiken kan 
delvis sättas i samband med bristen på rättssäkerhet i samhället, delvis 
hör den ihop med farhågorna för att sultanens försvagning kunde leda 
till kaotiska förhållanden då ingen hörsammade härskarens order. Han 
klagar bl.a. på att de som söker upp sultanen vid hovet för att framföra 
sina klagomål får stå eller driva omkring vid hovet utan att någon tar 
hand om dem. Han föreslår att de klagande skall skicka delegationer på 

Siyâsat betyder egentligen disciplin, men används här i betydelsen av 
bestraffning. 
519 Al-Ghazm%Nasîhat al-MulÛk. 131. 
520 Ibid., 37. 
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upp till fem personer till sultanen och att dessa skall tas om hand och få 
besked samma dag.521 

Nizâm al-Mulks främsta kritik handlar om att sultanen har tappat 
greppet om sitt rike. Han skriver att till skillnad från tidigare sultaner, 
bland dem ghaznavidsultânen Mahmud, vars befallningar 
hörsammades ögonblickligen, är det ingen förutom städaren och 
stallmästaren som lyder sultanens befallningar.522 

Härskarna påminns om att utövning av rättvisa har störst betydelse för 
dem själva, genom att de får ett fungerande och blomstrande samhälle. 
Ju rättvisare samhälle desto fler människor som väljer att stanna kvar i 
riket och därmed fler skattebetalare. Denna tankegång backas upp av 
persiska berättelser som tecknar bilden av ett samhälle där även de 
svagaste och t.o.m. djuren kunde söka de rättvisa kungarnas hjälp. Av 
en av dessa berättelser framgår det att sju år efter att man hade 
installerat en kedja som de klagande kunde dra i hörde man någon dra i 
kedjan. Anushîrvân skickade några betjänter för att se vem som drog i 
kedjan. Dessa såg att det var en mager och gammal åsna som gned sin 
kropp mot kedjan. Betjänten berättar för kungen att det bara är en åsna 
som "kliade sig mot kedjan". Kungen upprörs över betjäntens svar och 
förebrår de genom att säga: "Det är inte som ni tror. Åsnan har kommit 
hit för att få sin rätt!" Kungen skickar bud till staden för att hitta åsnans 
ägare. Det visar sig till slut att ägaren har övergivit den gamla åsnan. 
Kungen straffar ägaren för att ha övergivit den gamla åsnan och 
befaller honom att ge åsnan rikligt med foder så länge den lever.523 

Furste speglarnas återkommande krav på rättvisa skulle kunna tolkas 
som att de persiska tankefigurema trots allt inte var så djupt förankrade 
i furstespegelförfattarnas tänkande. Trots den omfattande spridningen 
av dessa tankefigurer är det osäkert om de skulle ha känt till 
bakgrunden och den ursprungliga andemeningen bakom dessa 
tankefigurer. I den persiska traditionen förutsätts att kungen måste vara 
rättvis och inte begå handlingar som strider mot hans ställning. Om 
kungen ändå gjorde orätt skulle Gud ge kungavärdigheten till någon 

Nizâm al-Mulk, Siyäsat Nama, 325 . 
522 Ibid., 327. 
523 Ibid., 53-54. 
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annan. Den gudomliga glansen, farr-i îzadî, som var beviset för 
kungens legitimitet i det förislamiska Persien, lämnade då kungen.524 I 
den förislamiska persiska traditionen hör idén om kungens utvaldhet 
hemma i en helhet och det råder ingen motsättning mellan de olika 
beståndsdelania, men när denna tankefigur flätas samman med den 
islamiska traditionen i furstespeglarna uppstår en del problem. Såväl 
Nizåm al-Mulk som al-Ghazâlî talar om att Gud jämte profeterna har 
valt kungarna/sultanerna till deras ämbete.525 Även om de inte explicit 
säger att de utvalda härskarna skulle ha samma egenskaper som 
profetenia så jämförs de på något sätt. 

I den islamiska läran ses profeten Muhammad som ofelbar, mac sum, 
eftersom han med hjälp av uppenbarelsen stod under gudomlig 
vägledning. Poängen med härskarens utvaldhet däremot var att denne 
stod över vanliga människor och förmådde göra saker som de vanliga 
människorna inte kunde åstadkomma. Det är i samband med detta som 
motsättningen i framställningen av ideologin uppstår. I den islamiska 
läran framställs Gud som allsmäktig och allvetande och inom teologin 
och särskilt inom den ashc arîtiska inriktningen, som al-Ghazâlî 
tillhörde, förutsätts att allt vad Gud gör är av godo. Detta skulle 
innebära att en av Gud utvald härskares handlingar av logisk 
nödvändighet måste anses vara goda. Med detta betraktelsesätt bestäms 
rätt och rättvisa av härskaren som stödjer sig på sin gudomliga rätt. 
Detta eftersom han är Guds skugga på jorden och på samma sätt som 
Gud enbart gör goda gärningar måste sultanens olika handlingar också 
vara av god natur. Detta skulle i sin tur innebära att en av Gud utvald 
sultan enbart göra goda gärningar, annars skulle Gud ha gjort ett dåligt 
val, vilket strider med principen om att Gud skulle vara allvetande. Om 
Gud visste, vilket det förutsätts att Han gör, att den utvalde sultanen 
skulle begå onda gärningar skulle Gud inte ha valt honom. 
Furstespeglarnas beskrivning av sin tids verklighet och deras ständiga 
krav på rättvisa visar däremot på ett klart sätt att saker och ting inte 
stod rätt till under deras tid och att sultanerna de skrev för inte var, 
trots lovorden i inledningen av furstespeglarna, några idealtyper. 

524 Aneer, Imam Ruhullåh Khumainî, Sah Muh ammad Riza Pahlavî and the 
Religious Traditions of Iran 9. 
525 Al-Ghazâlî, iVasi/zat al-Mulûk, 81, Nizâm al-Mulk, SiyâsatNâma, 12. 
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Däremot skriver de om persiska kungar eller islamsika härskare som 
om de verkligen var rättvisa. 

Med utgångspunkt från denna tolkning av utvaldhet och Guds ställning 
i den islamiska läran skulle man kunna hävda att kravet på rättvisa 
såsom det framställs i furstespeglarna strider mot 
furstespegelförfattarnas tidigare deklaration om att sultanen skulle 
vara utvald av Gud. Det förefaller som om furstespegelförfattarna 
använde sig av idén om rättvisa snarare för att komma åt dilemmat de 
brottades med, nämligen hur de skulle kunna framföra sitt budskap till 
de enväldiga sultanerna så att de skulle bli hörda samtidigt som det 
skulle gagna furste spegelförfattarnas sak. Furstespegelförfattarna 
balanserade i detta fall mellan de persiska och islamiska traditionerna 
för att därigenom kunna få fram sitt budskap till de auktoritära 
turkiska härskarna. 

Den persiska länken och den svunna guldåldern 

Al-Ghazäli var, i likhet med många andra tänkare under 1000- och 
1100-talen, arvtagare till tre tankeriktningar i den islamiska världen. 
Dessa var de persiska, grekiska och islamiska traditionerna. 

Den persiska traditionen var framför allt representerad genom de 
många persiska ämbetsmän och vesirer som var verksamma vid de 
islamiska hoven och som utövade stort inflytande över betydande delar 
av det islamiska riket. Grekiskt tankegods nådde den islamiska världen 
dels genom att muslimerna erövrade bysantinskt dominerade områden, 
dels genom den översättningskampanj som drogs igång under 800- och 
900-talen, alltså under de tidiga c abbäsidkaliferna Harun al-Rashîd och 
Ma'mûn. Grekernas tankegångar fanns representerade i form av 
framstående filosofer som al-Kindî, al-Fârâbî, Ibn Sînâ (Avicenna) 
m .fl. Den tredje inriktningen, som åtminstone försökte hålla en egen 
profil genom att ta avstånd från de tidigare inriktningarna, var den 
islamiska, som trots många inre fraktionsbildningar höll sig framme 
inom framför allt teologin. 

Al-Ghazâlî tillhörde under större delen av sitt liv den tredje 
inriktningen och han drog sig inte för att öppet markera sitt avstånd 
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från de andra riktningarna. Böckerna Ihyâ* cUlûm al-Dîn 
(Religionsvetenskapens pånyttfödelse) och Tahäfut al-Falasifa 
(Filosofernas motsägelser) är bara några exempel i detta avseende. 
Men i boken Nasîhat al-Mulûk, ett av hans sista verk, kan man 
konstatera ett kraftigt inslag av åtminstone en av de nämnda 
tankelinjerna, den persiska. Det råder delade meningar om huruvida 
dessa influenser var enbart persiska eller en blandning av persiska och 
grekiska tankegångars påverkan på al-Ghazâlî. 

I Nasîhat al-Mulûk namnger al-Ghazâlî flera persiska furste speglar, 
kungliga memoarer och testamenten.526 Även andra historiska källor 
före al-Ghazåli påpekar att persiska verk med kungatraditioner hade 
bevarats efter muslimenias maktövertagande i Persien. En del av dessa 
hade till och med översatts till arabiska. Den islamiske krönikören ibn 
al-Nadîm (d. ca 986), sammanställde i sin krönika Kitåb al-Fihrist, 
allmänt betraktad som ett mycket värdefullt arbete, bl.a. all tillgänglig 
litteratur hos muslimerna på arabiska och persiska samt böcker från 
andra kulturer som den grekiska, indiska, romerska och babylonska. 
Han namnger också flera persiska verk, bland dem finner vi inte 
mindre än tre verk som handlar om perserkungen Anûshîrvân den 
rättvise och hans föregångare.527 Detta visar att al-Ghazâlî var väl 
förtrogen med de persiska kungaidealen. Det framgår inte minst 
genom det förtroendefulla sätt på vilket han berättar om 
perserkungarnas utövning av rättvisa. Han ger en detaljerad lista över 
de persiska kungar som skall ha haft regeringsmakten i över 4000 år. 
Listan börjar med en av profeten Adams många söner Kîyûmarth, den 
förste kungen, och slutar med Yazdagird IH.528 Egentligen avslutades 
persernas herravälde först när Gud uppenbarade den islamiska läran 

526 Al-Ghazâlî nämner bl. a Kår Nåma-yi Ardashîr-i Babakån (Ardashîr 
Babakâns krigskrönika, skriven ca 600 ef.Kr.), Nâma-yi Tansar bi Goshnasp 
(Tansers brev till Goshnasp), Pand Nåma (Rådboken), s.112, Khudäy Nåma 
(Herreboken), Yådgår Nåma (Hågkomstboken), s.156, cAhd Nåma-yi Ardashîr 
(Ardashîrs fördragsbok), Vasiyy at Nåma-yi Anûshîrvan (Anûshîrvâns testamente 
till sin son), Vasîyyat Nåma-yi Shâpûr (Shâpûrs testamente), s. 199, Vasîyyat 
Nåma-yi Paiviz (Parviz1 testamente) och Pand Nåma-yi Arestatalis, s. 182. 
527 ibn al-Nadîm, Kitåb al-Fihrist, 541. Bland de verk han nämner finns Kitåb al-
Karnamaj fi Sirati Anushiwån, Kitåb Khuday Nåma, Kitåb Â >în Nåma, Kitåb 
Anushiwån m .fl. 
528 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 84-96. 
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och bestämde att suveräniteten skulle övergå till muslimerna, skriver 
al-Ghazâlî. Detta innebär dock inte att deras popularitet skulle ha 
minskat på något sätt, då de hade gjort sig kända för godhet och 
rättvisa.529 

Karakteristiskt för flertalet av de persiska berättelser al-Ghazâlî återger 
i Nasîhat al-Mulûk är att de är uppdiktade. I allmänhet är de skrivna i 
samma anda som kännetecknade den persiska mytologin. I en del fall 
verkar det som om han försöker säga vad han själv vill genom ett antal 
påhittade historiska figurer. Han lägger sina egna idéer och 
tankegångar i de persiska kungarnas mun och drar därefter slutsatser 
som passar hans idealbild. Som framgår av jämförelsen mellan de 
gemensamma berättelserna i Nasihat al-Mulûk och Siyåsat Näma i 
kapitel V använder sig författarna av en del berättelser som tycks ha 
varit tillgängliga för dessa men att de sätter in dessa i egna ramar och 
ändrar namnen på huvudgestalter, tid och plats för händelserna efter 
egen uppfattning. Sett i vår perspektiv tycks det som om poängen med 
dessa berättelser inte var historisk äkthet. Istället var de illustrerade 
exempel eller idealtyper för sultanerna. 

Ett sådant ytterlighetsexempel är den fantastiska berättelsen om det 
påstådda sammanträffandet mellan den romerske kejsaren, den indiske 
härskaren och Kinas härskare hos den persiske kungen Anûshîrvân i 
dennes lustgård Hazärkäm. Berättarstilen i denna skildring påminner 
en hel del om Ibn al-Muqaffac s översättning av en ursprungligen 
indisk bok som fick namnet Kalîla wa Dimna. Med undantag av den 
persiske kungen namnger han inte de andra deltagarna i mötet. Han 
uppger ingen tid för sammanträffandet heller. En sammanfattning av 
dialogen mellan dem följer här: 

Den romerske kejsaren: Det finns ingenting bättre än att lämna ett gott 
rykte efter sig i världen. 
Anûshîrvân: Låt oss göra goda gärningar och tänka gott 
Den romerske kejsaren: Tänk gott, handla gott så finner du godhet och 
blir lycklig. 
Kinas härskare: För att bli prisad måste man först tänka gott och handla 
därefter. 

529 Bagley, Counsel for Kings, XLi. 
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Indiens härskare: Låt Gud ta ifrån oss den tanke som vi skulle skämmas 
för om den avslöjades eller uttalades och vi skulle bli ångerfulla om 
den sattes i verket 
Den romerske kejsaren ställer en fråga till Anûshîrvân: Vad står dig 
närmast? 
Anûshîïvân: Att om någon ville mig något uppfylla hans önskan. 
Den romerske kejsaren: Jag skulle hellre vilja vara fri från synd än 
rädsla. 

Al-Ghazâlî kommer slutligen med följande konstaterande: När stora 
härskares samtalsämne är detta, kan man då tänka sig på vilket rättvist 
sätt dessa behandlar sina undersåtar!(?)530 

Ett flertal frågor som ständigt gör sig påminda är följande: Varför 
väljer al-Ghazâlî att hänvisa till perserna? Varför ger han, medvetet 
eller omedvetet, en falsk bild av de persiska kungarna? 

Jag har inte funnit något entydigt svar på dessa frågor i den befintliga 
forskningen. Flertalet forskare inom detta fält har inte ens tagit upp 
dem. Ann K.S. Lambton nämner i förbigående att det var brukligt att 
göra på det här sättet. Hon skriver: "Numerous anecdotes and 
traditions, genuine and otherwise, are related, designed to show that 
justice will be rewarded and tyranny punished in the next world."531 

De persiska kungarna var inte så rättvisa som al-Ghazâlî försöker göra 
gällande. Persernas onekligen långt framskridna kultur och civilisation 
baserade sig på helt andra grunder än enbart det påstådda rättvisa 
sociala och politiska system som al-Ghazâlî vill tvinga på sina läsare. 
Om man bara utgår från de långvariga krig perserna förde mot Bysans 
kan man föreställa sig vilka umbäranden befolkningen utsattes för. De 
långvariga krigen hade tömt statens kassa och allt fler skatter tvingades 
på befolkningen.532 Samtidigt är det tämligen svårt att föreställa sig 
någon form av rättvis politik gentemot befolkningen i al-Ghazâlîs 
bemärkelse i den starkt hierarkiska samhällsordningen i Persien som 

530 Ibid., 113-114. 
531 Lambton, "Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship", 105. 
532 « Abbâs Eghbâl & Hassan Pîrnîâ, Târîkh-i Iran az Âghaz ta Inqiråd-i 
QåjMyya, 226. 
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dessutom led av religiös korruption och styrdes av kungar som till det 
mesta levde ett överdrivet luxiöst liv.533 Richard N. Frye anser att 
zoroastrianismen, dess företrädare dvs. de religiösa auktoritetenia, 
mubadan, och ytterst kungarna, var korrumperade och kunde inte stå 
emot islam. Om det förekom någon form av motstånd mot muslimerna 
hade det snarare ekonomiska och sociala orsaker än religiösa. Araberna 
lämnade oftast administrationen och ekonomin till perserna själva och 
det motstånd som förekom efter arabernas seger riktades mot de lokala 
makthavarna.534 De arabiska muslimernas erövring av det en gång så 
mäktiga Persien och dess mäktiga krigsmakt i slutet av 600-talet, som 
föreföll nästan omöjligt att besegra, blev möjlig framför allt till följd 
av det utbredda missnöjet hos allmänheten. Något som styrker detta är 
persiska trupper som anslöt sig till arabenia efter varje etappseger.535 

En hypotes som bör tas i beaktande när det gäller al-Ghazâlîs 
återkommande hänvisning till den persiska traditionen är den s.k. 
persiska länken. Frågan är om man skulle kunna betrakta det persiska 
inslaget i furstespeglarna som ett bevis på att den persiska länken, trots 
persernas militära och politiska nederlag gentemot de arabiska 
erövrarna, aldrig dog ut? Att döma av persernas agerande förefaller det 
som om islam, eller åtminstone det islamiska styret som infördes i 
Persien, i stora drag inte stred mot den persiska traditionen.536 

Arabernas militära seger över det sassanidiska persiska kungadömet 
resulterade inte i någon större folkomflyttning. Under lång tid efter 
islams intåg i Persien förblev den etniska sammansättningen i stort sett 
som den varit före arabernas militära seger. Med undantag för de 
centrala och södra delarna av Persien blev det aldrig fråga om någon 
masskolonisering från arabernas sida. Den största vågen av arabiska 
emigranter stannade vid foten av Zagrosbergen i västra Persien. 
Klimatförhållandena i Persien, med kalla vintrar i de bergiga 

533 Ibid., 227. 
534 Richard N. Frye The Golden Age of Persia, The Arabs in the East (London, 
1975), 73. 
53^ Efter det mest berömda av dessa slag som sedermera blev känd som slaget vid 
Qadisiyya anslöt sig fyra tusen ur det kungliga gardet till muslimerna. Ibid., 61. 
53^ Clude Cahen, "Tribes, Cit ies and So cial Organization", i The Cambridge 
History of Iran, vol.4 (Cambridge, 1975), 307. 
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områdena, tycks ha spelat en avgörande roll i detta avseende.537 Detta 
innebar i sin tur att det aldrig blev fråga om någon "arabisering" av 
Persien, så som skedde på andra områden som kom under arabisk 
herravälde, utan snarare en gradvis förskjutning till en arabisk-persisk 
symbios. Detta tycks i sin tur ha haft stor betydelse för bevarandet av 
de förislamiska traditionerna. 

Förutom de södra och västra områdena i Persien fanns det ett annat 
område med jämförelsevis stort antal araber, nämligen Khurasan -
provinsen i östra Persien. Detta område var den främsta frontlinjen för 
arabernas marsch mot Centralasien samt c abbäsidernas främsta 
stödområde och de första c abbäsidkalifernas huvudstad. Perserna i 
Khurasan farms bland de trupper som bidrog tillc abbäsidernas militära 
seger över umayadema. Till Khurasan förde araberna sin traditionella 
politik och sin klantradtion. 

Det stora flertalet perser konverterade till islam så sent som under 800-
och 900-talen. Detta skedde under de s.k, "nationella muslimska 
dynastierna", med vilket menas ursprungligen persiska dynastier som 
hade konverterat till islam. I takt med c abbäsidkalifa tets försvagning 
bildades sådana självständiga dynastier i olika delar av Persien. De 
bidrog framför allt till den persiskspråkiga kulturens starka 
blomstring. Den persiska litteraturen hade en av sina storhetstider 
under den persiska härskarsläkten sâmânîderna, som redan i början av 
800-talet hade upprättat ett stort handelsvälde i Centralasien. Under 
såväl sâmânîder som buyider, som båda var av persiskt ursprung, var 
arabiskan det officiella språket. Det var först efter turkarnas 
maktövertagande som det persiska språket upphöjdes till officiellt 
kansli- och diplomatspråk och användes t.o.m. i sultanernas 
brevväxlingar med kalifatet.538 Den store persiske nationalskalden 
Firdausî (940-1020) levde och verkade under deras tid. Han påbörjade 
sitt livsverk Shah Nama (Kungaboken) som i 60000 verspar berättar 
om Persiens härskare från sagotid till islams ankomst till Persien, 
under deras tid. Det var inte enbart hos de persiska härskarsläktena som 
den persiska kulturen blomstrade, turkiska dynastier som exempelvis 
ghaznaviderna gjorde sitt hov till den persiska renässansens 

537 Ibid., 305-306. 
538 Bagley, Counsel for Kings , XXVH-XXVm. 
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huvudcentrum. Senare kom den persiska kulturen till Bagdad genom 
buyiderna i större omfattning än tidigare.539 

Det förefaller som om perserna, som aktivt deltog i samhällets 
administration, hela tiden skilde mellan det islamiska och det arabiska 
och utan att själva krypa in i det arabiska skalet satte de sin egen prägel 
på de nya herrarna. En av de viktigaste orsakerna till att perserna i 
Khurasan ingick i den c abbâsidiska alliansen för att störta umayaderna 
var de senares behandling av de icke-arabiska muslimerna som andra 
klassens medborgare. Perserna ingick inte enbart militära allianser med 
oppositionella arabiska grupper, utan gjorde sig också oersättliga för 
de arabiska makthavarna då de senare behövde persernas hjälp för att 
styra det växande imperiet. 

Beroende på en rad omständigheter, bland dem den hanafitiska 
rättsskolans dominans i Persien, tilläts många persiska traditioner att 
leva vidare. Detta gällde framför allt inom handeln.540 

Ytterligare en faktor som bidrog till att den persiska länken kunde leva 
vidare efter arabernas erövring var de persiska ämbetmannafamiljerna, 
bland dem familjerna Naubakhtî och Barmakiderna. Dessa beredde 
marken för senare persiska vesirer vid de islamiska hoven. De var 
nästan oumbärliga för de arabiska och senare de turkiska herrarna 
genom sina kunskaper på olika områden. 

I furstespeglarna omnämns dessa ämbetsmannafamiljer med stor 
respekt och deras främsta kriterium är den långa erfarenheten inom 
ämbetet samt det faktum att de under generationer, ända tillbaka till 
persernas tid, har innehaft samma tjänst.541 När al-Ghazäli exempelvis 
skriver om ämbetsmännen verkar det som om han har de persiska 
ämbetsmännen och deras breda kunskapsfält för ögonen. För honom är 

539 Holmberg, 322. 
540 elude Cahen, "Tribes, Cities and Social Organization", 307. 
541 Se exempelvis Nizâm al-Mulks berättelse om den persiske vesiren Pafar 
Barmak, Siyasat Nâma, 234-235. 
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inte renlärigheten så viktig som hos Nizâm al-Mulk. Det viktigaste är 
deras kunskaper.542 

De persiska ämbetmannafamiljerna bidrog till skapandet av en 
omfattande administration hos såväl kalifatet som sultanatet. 
Administratörerna, som till största delen bestod av perser, var de som 
införde det persisk-sassanidiska inslaget i saljuqernas administration. 
Det tycks som om den islamiska lärans påverkan på dessa 
administratörer enbart var på det moraliska planet. Trots de 400 åren 
som hade gått efter islams inträde hade de inte glömt den tradition, 
eller om vi så vill, den mentalitet som de hade ärvt från den 
förislamiska tiden. Eller var det kanske på det viset att det fortfarande 
saknades traditioner inom detta område i islam, och de enda källor som 
administratörerna hade till sitt förfogande var persiska handböcker och 
handlingar? 

De första perserna som övertog vesirämbetet i kalifatet redan under 
700-talet tillhörde den inflytelserika Barmakid-familjen. Dessa fick 
behålla sin tjänst även efter umayadernas fall och c abbâsidernas 
maktövertagande. Många av de gestalter som för övrigt förekommer i 
Tusen och en natts sagor, och som var kända för visdom och förmåga 
att förutspå händelser (vesiren Yahyä), omåttlig generositet (vesiren 
Fadl) och vältalighet (vesiren Jacfar), tillhörde Barmakid-familjen.543 

Barmakiderna lyckades under den långa tid de hade hand om 
vesirämbetet och andra ämbeten inom administrationen skaffa sig en 
sådan förmögenhet och politisk maktställning att c abbäsidkalifen 
Härun al-Rashîd såg dem som sina rivaler och avrättade den siste 
barmakidvesiren Fadl år 803. Den sistnämnde var för övrigt 
"fosterbroder" till kalifen Härun al-Rashîd.544 

Under sina sjutton år (786-803) i c abbäsidkalifen Hårfin al-Rashids 
tjänst var barmakiderna en drivande kraft bakom den s.k. 
"iraniseringen" av administrationen som kom att stanna i den islamiska 

$42 Se exempelvis al-Ghazâlî, Nasîhat a1-Muluk, 189-190, där han skriver o m 
ämbetsmännens, dabirans, egenskaper. 
543 w. Bartold & D. Sourdel, "al-Baramika", i The Encyclopaedia of Islam, vol. 1. 
(London, 1954), 1033. 
544 Ibid., 1034. 
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världen.545 Barmakidenia anklagades inte utan anledning av sina 
rivaler för att vara ointresserade av religionen och visande av 
nationalistiska känslor. Ett tecken som kan styrka detta påstående var 
att efter den siste barmakidvesiren och en tid framåt präglades inte 
längre kalifernas namn på mynten. Kalifen al-Mahdî hade, påverkad av 
persiska traditioner, introducerat denna sed i den islamiska världen. 

Barmakidenia blev den länk som kom att återknyta de senare persiska 
vesirerna och administratörerna med den gamla persisk-sassanidiska 
traditionen. Barmakidernas insatser begränsades inte enbart till 
administration och inom politiken, de hade även en kulturell betydelse. 
Man bedrev en form av mecenat- och beskyddarverksamhet för poeter 
och lämnade efter sig många byggnader. En av de viktigaste av dessa 
hade uppförts av vesiren Jacfar och den blev sedermera kalifens 
residens. Barmakidernas inflytande var inte slut med deras fall, utan 
fortsatte genom tjänstemän, kuttäb, som hade rekryterats under deras 
tid vid makten.546 

Under det tidiga c abbäsidkalifatet, då man satte igång en stor 
översättningskampanj i den islamiska världen, ökade det persiska 
bidraget till den islamiska civilisationen. Det faktum attc abbäsiderna 
till en början hade sitt säte i östra Persien kan också ha haft stor 
betydelse i detta sammanhang. Under en tid tenderade dessa bidrag att 
utforma sig till nationalistiska tanke strömning ar hos de persiska 
muslimerna. Denna "nationalism" måste även ha vägt tungt när det 
gäller det persiska språkets litterära överlevnad. Detta kunde ske 
samtidigt som islam förlorade sin religiösa universalism på bekostnad 
av den nationella partikularismens framväxt.547 

En annan viktig faktor som bidrog till det ökade persiska inslaget var 
de många ursprungligen persiska tänkarna som deltog i arbetet med att 
utveckla islams läror som en världsreligion. Detta medverkade till att 
den islamiska läran uppfattades som en perso-islamisk syntes över det 
vidsträckta islamiska riket.548 

545 Ibid., 1035. 
546 Bartold & Sourdel, "al-Baramika", 1035. 
S^Bagley, Counsel for Kings IX. 
548 Ibid., IX. 



210 

Den förislamiska persiska traditionen fanns alltjämt kvar i det 
efterislamiska Persien. Den islam som umayadkalifatet introducerat i 
den östra delen av Persien hade arabisk karaktär. Umayaderna hade en 
tendens att diskriminera de icke-arabiska muslimerna. Men efter 
upproret mot umayaderna, som ledde till c abbäsidernas 
maktövertagande, förändrades bilden av islam i detta område på ett 
markant sätt. Revolten mot umayaderna bör inte enbart ses som en 
strävan efter politisk makt, utan inrymde även krav på en ny inställning 
gentemot andra muslimer som innebar att alla muslimer skulle 
jämställas oavsett deras etniska härkomst. Härmed grundades den 
islamiska "renässansen" under 700- och 800-talen, som bl.a. innebar att 
förhållandet och kontakten mellan islam och andra kulturer 
underlättades. Den islamiska expansionen fortsatte och Persien och 
områden långt in i Centralasien ingick nu i det islamiska väldet. I det 
islamiska Persien gick dock "iraniseringen" långt före 
"islamiseringen" och det var denna irano-islamiska tradition som 
förmedlades till Centralasien. Sassanidemas hovspråk, darî, blev lingua 
franca i den muslimska östern.549 Till och med de turkiska sultanerna 
valde detta språk till hov- och administrationsspråk. 

Östra Persien blev så småningom ett lärdomens centrum, där inte bara 
den islamiska läran utvecklades, utan området blev den s.k. 
"nypersiskans" vagga. En flora av irano-islamisk litteratur gavs ut med 
stöd av de "nationella dynastierna".550 

Ytterligare en faktor av stor betydelse i detta sammanhang, är att 
furstespeglarna skrevs under en period då det "genuint" islamiska hade 
förlorat sin exklusivitet. Dessutom skrev furstespegelförfattarna för 
turkiska sultaner som till följd av sin rivalitet med de arabiska 
kaliferna ville markera sin självständighet gentemot den arabiska 
traditionen och därför valde den persiska traditionen.551 

549 Peter B. Golden, "The Karakhanids and Early Islam", i The Cambridge 
History of Early Inner Asia (Cambridge, 1990), 346. 
550 Ibid., 346. 
551 Se exempelvis Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nåma och al-Ghazâlî, Nasîhat al-
Mulûk. 
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Hittills har jag undersökt furstespegelförfattamas motiv när det gäller 
valet av den persiska traditionen, men det är på sin plats att även 
undersöka om det var något krav, uttalat eller outtalat, hos turkarna 
som gjorde att furste spegelförfattarna valde just den persiska 
traditionen. Motivet bakom turkarnas val av den persiska traditionen 
kan vara många. Ett motiv kan ha varit att de inte ville hålla fast vid 
samma tradition som deras rivaler, kalifatet i Bagdad. En annan kan ha 
varit den persiska traditionens långa närvaro i regionen, samt det 
faktum att alla influenser från den islamiska världen till Centralasien 
gick via östra Persien. 

Övergången från nomadliv till stadsliv 

Ytterligare en bidragande orsak skall enligt min mening sökas i de 
förändrade sociala förhållandena. Saljuqerna genomgick en 
omfattande förändring när de övergick från nomadsamhällets sociala 
struktur till stadslivet och den nya rollen som ett stort rikes härskare. 
Nomadsamhällets regler passade inte riktigt in i det nya samhället, 
vilket gjorde att nya mönster var att eftersträva. Trots att saljuqernas 
främsta militära styrka byggde på turkiska och turkmenska 
nomadstammar hade den härskande klassen fått en förändrad social 
struktur. I detta avseende skulle man kunna hänvisa till en annan 
islamisk tänkares teorier som behandlade liknande förhållanden i 
1300-talets Nordafrika, nämligen historiefilosofen Ibn Khalduns 
teorier om staternas uppgång och fall i Nordafrika under 1200- och 
1300-talen. Hans teori gick i korthet ut på att staternas uppgång och 
fall hade ett nära samband med övergången från nomadlivet, cumran 
badawi till stadslivet, cumran hadarî. Dessa förändringar uppstod när 
beduinska nomadstammar med stark stamsamhörighet, c asabîyya, 
övergick till stadslivet. Den starka stamsamhörigheten gjorde att en 
stam tog överhögheten bland övriga stammar och så småningom 
störtade stadsstaten och själv bildade en ny dynasti med säte i staden. 
De ändrade sociala förhållande gjorde att stamsamhörigheten avtog 
och enligt Ibn Khalduns uppfattning bidrog detta till korruption och 
slapphet bland de gamla stamkrigarna. Detta i sin tur ledde till att de 
nya härskarna blev svaga till den grad att de föll för nya stammar med 
stark stamsamhörighet. 
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Trots skillnaderna i tid och plats är likheterna mellan förhållandena i 
1000-talets Persien och Nordafrika under 1300-talet påfallande många. 
Den främsta likheten ligger dock i övergången från en social struktur 
till en annan där de gamla normerna inte riktigt passar in. I likhet med 
Ibn Khaldûns Nordafrika är det nomadstammar med starka sociala 
band som tar över makten i urbaniserade områden i östra Persien och 
senare utvidgar sitt rike till stora områden långt utanför Centralasien. 
Dessa nya makthavare hotas från olika håll, dels rivaliserande 
nomadstammar som gärna vill ta över härskarmakten, dels inre 
motsättningar, kalifatet i Bagdad och sist men inte minst ismâcïlîtenia. 

I den nya rollen som urbana samhällens härskare hade de till sin hjälp 
både den persiska byråkratin som var anpassad till förhållandena i 
städerna och religionen islam som till sin karaktär var en stadsreligion. 
Såväl c abbäsidkalifatet som saljuqerna hade kommit under starkt 
persiskt inflytande. Kalifen omgavs i likhet med de persiska kungarna 
av halvt religiös helgd och höjdes över undersåtarna.552 Den saljuqiska 
överklassen, som var turkisktalande, hade valt persiskan som hovspråk, 
och många av sultanerna bar namn hämtade ur persernas nationalepos 
Shah Nzuna och den persiska kungalegenden.553 Saljuqerna, som själva 
var obildade nomader, var tvungna att för sin administration och 
"kulturpolitik" lita på de persiska ämbetsmännen och intellektuella, 
vilket stärkte persernas inflytande över dem.554 

Perserna utövade sålunda en extra attraktionskraft på de muslimska 
härskarna, och i synnerhet på saljuqerna. Men detta förklarar inte al-
Ghazâlîs och andra furstespegelförfattares förskönade bild av de 
persiska kungarna styrelseskick. Frågan är om det i al-Ghazälis fall kan 
ha varit så att hans agerande i själva verket var en reaktion mot de 
härskande politiska förhållandena? Han hade till följd av det ändrade 
politiska läget övergivit sina ursprungliga politiska ideal om kalifatet, 
och hade nu att göra med sultaner som hyste föga aktning för de 
religiösa idealen. 

552 Nordberg, Asiens historia, 98. 
553 Ibid., 114. 
554 Holmberg, 323. 
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De islamiska furstespegelförfattarna kan ses som de intellektuella som 
överbryggade övergången från den ena sociala strukturen till den 
andra. Valet av ett nytt mönster föll på det förislamiska Persien för 
dess långvariga närvaro i Centralasien. Lånen från det förislamiska 
Persien kom dock att ges en islamisk skepnad för att bättre smälta in i 
det nya samhällsklimatets religiösa anda. Furstespeglarna skrevs alltså i 
en idéhistorisk miljö där den persiska idétraditionen hade en påtaglig 
närvaro. Furstespeglania bidrog inte bara till att öka glorifieringen av 
den förislamiska persiska traditionen, utan tog till sig en del av dess 
idéer och inordnade dem i ett islamisk sammanhang för att göra dessa 
ännu mer acceptabla. 

Det är viktigt att här erinra om den uppfattning al-Ghazâlî gav uttryck 
för i sin furstespegel om den persiska eran. Enligt honom övergick 
persernas överhöghet till muslimerna först när Gud bestämt detta. 
Detta påstående kan tolkas som att perserna inte gick miste om 
överhögheten till följd av att de misskött sitt rike, utan därför att Gud 
som hade nedsänt "den sista och kompletta religionen" valde att ge dess 
följeslagare överhögheten på jorden. Detta skulle kanske kunna 
förklara de många islamiska berättelser som förekommer i 
furstsepeglarna och hos al-Ghazâlî i synnerhet. När överhögheten 
övergick till muslimerna i den tidiga islamiska historien skall 
förhållandena i det islamiska samhället ha liknat det förislamiska 
Persien. Men att döma av Nizäm al-Mulks och al-Ghazâlîs 
furstespeglar förändrades dock förhållandena när makthavarna gjorde 
avsteg från idealet. Situationen skall enligt dessa ha försämrats under 
saljuqturkarnas maktövertagande. Al-Ghazâlî försöker med detta 
åstadkomma någon form av försoning mellan de persiska och 
islamiska traditionerna genom att hävda att den persiska traditionen in 
i det sista var en bärkraftig och inte minst idealisk tradition. En 
tradition som han fram till inte så långt tid innan fördömt som hednisk. 
Genom detta överbryggar han eventuella klyftor mellan dessa 
traditioner och därmed står det fritt för honom att inordna den äldre 
traditionen i den nya. 
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Islams väg till Centralasien via Persien 

Den västra delen av Centralasien var under långa perioder under stark 
påverkan från det sassanidiska Persien. Östra Persien var ett 
urbaniserat område och betraktade delar av västra Centralasien som sitt 
intresseområde. Regionen fungerade också som en av inkörsportarna 
för andra kulturer till Centralasien. Från östra Persien förmedlades det 
urbana samhällets materiella och kulturella bedrifter till stäppen i 
Centralasien. Östra Persien kom att behålla samma funktion även efter 
islams ankomst till Persien. De muslimska arabernas erövring av 
Centralasien startade i slutet av 600-talet och pågick fram till mitten av 
700-talet. I östra Persien utvecklades en symbios mellan araber och 
perser, och dess kulturella syntes överfördes så småningom till 
stäppfolken, som i sin tur förmedlade den perso-arabiska kulturen till 
andra turkiska nomader i andra delar av Centralasien.555 

Islam var inte den enda religionen i detta område. Regionen var en 
mosaik av olika religioner som zoroastrianism, kristendom 
(nestorianer), judendom och buddismen som kommit till området. Det 
fanns även en blandning av lokala religioner, som shamanism och en 
annan religion som kretsade kring den persiska fruktbarhetsgudinnan 
Anahita och den turkiska himlakulten.556 

De turkiska nomaderna omvändes till islam bl.a. med hjälp av de 
persisk-islamiska dynastierna, tähiriderna, saffäriderna och 
sâmânîderna. Dessa hade hand om den islamiska propagandan i 
Centralasien. De gjorde räder in i Centralasien, men syftet med räderna 
var inte enbart religiöst, utan även ekonomiskt, nämligen att hämta 
slavar. Under sâmânîdernas tid var slavhandeln den största 
inkomstkällan. Slavarna såldes oftast som slavsoldater till kalifatet.557 

En annan grupp som deltog i arbetet med att omvända nomaderna i 
Centralasien var ett stort antal krigare som lockades till området för att 
delta i det heliga kriget samt de åtråvärda krigsbytena. Den drivande 

555 Peter B. Golden, "The Karâkhaiiids and Early Islam", 344. 
556 Ibid., 344. 
557 Ibid., 347. 
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kraften bakom den islamiska influensen i Centralasien kom dock via 
icke-militära medel. Antalet muslimska köpmän som reste till området, 
samt muslimska bosättare, ökade i snabb takt. Centralasiatiska städer 
fick allt större muslimsk befolkning genom bosättarna. På flera orter i 
Centralasien byggdes moskéer av de nya inbyggarna. Köpmännen och 
bosättarna tog med sig de materiella framgångarna från den 
blomstrande islamiska civilisationen till nomaderna i Centralasien. 

Den islamiska civilisationen fungerade som ett lockbete för turkarna i 
området. För att få åtnjuta det islamiska samhällets fördelar var ett 
villkor tillhörighet till den islamsiaka trosgemenskapen. Det sociala 
och ekonomiska trycket fungerade avsevärt bättre än militära 
påtryckningsmedel för att omvända befolkningen i Centralasien. Men 
det fanns ytterligare en grupp som deltog i detta arbete, nämligen de 
islamiska mystikerna, sûfïerna.558 De reste runt bland de turkiska 
stammarna och agiterade och propagerade för islam. De agerade som 
dynamiska, karismatiska och anonyma personligheter och hade vissa 
likheter med de turkiska shamanerna och därmed vanns många nya 
själar till den nya tron. De islamiska mystikerna, sûfïerna, hade stor 
hjälp av att befolkningen i Centralasien till största delen var sedan 
tidigare bekanta med andra religioner.559 

Ytterligare en faktor som är av s tor vikt i detta sammanhang är det 
politiska motivet bakom konverteringen till islam. Detta övervägde 
med stor marginal de religiösa motiven. Masskonvertering till islam 
symboliserade en ny politisk orientering, som oftast tillkom efter 
interna stam- eller dynastirivaliteter.560 

Den saljuqiska härskarmakten skilde sig på vissa punkter från tidigare 
turko-islamiska härskarmakter. De tidigare härskarmakterna, 
exempelvis ghaznavidernas makt, var till största delen en personlig och 
artificiell konstruktion som vilat på en rörlig armé eller militär grupp, i 
samverkan med av den persiska byråkratin som hade skapats av den 
persiska muslimska härskardynastin sâmânîdema. Denna härskarmakt 

558 w Bartold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, E.J.W. Gibb Memorial 
Series, New Series, No. V (London, 1928), 255. 
559 peter B. Golden, "The Karakhanids and Early Islam", 354. 
560 Ibidi| 354. 
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påtvingades de erövrade områdena och kännetecknades av en kolonial 
rövarmentalitet.561 Detta system kunde hållas samman med hjälp av 
erövringar, krigsbyten och legitimitet som de erhöll från kalifatet i 
Bagdad. Det fanns inga etniska band genom vilka man kunde åberopa 
ett gemensamt ursprung, gemensamma traditioner eller en delad 
historia. Till och med religionen skilde mellan herrefolket och 
undersåtarna.562 

Till skillnad från ghaznaviderna regerade en annan grupp av de turko
islamiska grupperna, de s.k. qarakhaniderna, till största delen med stöd 
av gemensamma turkiska traditioner och föreställningen om translatio 
imperii. De sökte också islamisk legitimering, men det var inte alltid 
avgörande när det gäller kontakten med de turkiska stammarna.563 

Qarakhaniderna förblev en konfederation av olika stammar och kom 
aldrig att utveckla en enhetlig stat.564 

Saljuqerna gick sin egen väg som skilde sig något från de tidigare 
grupperna. Saljuqerna försökte bl.a. utvidga sultånatets karisma bland 
stammarna på Centralasiens stäpp, men var tvungna att i allt större grad 
förlita sig på islamiska traditioner för att därigenom kunna axla 
makten i nomadimperiet på ett bättre sätt än sina föregångare. När 
saljuqerna tog över makten i östra Persien, Khurasan, kom de i kontakt 
med den irano-islamiska monarkiska traditionen. De förvandlades från 
hövdingar till suveräna härskare över bofasta områden. Övergången 
gick dock inte smärtfritt. Saljuqsultånema var tvungna att förändra sin 
livsstil och synen på en rad olika frågor. 

Detta skapade trots allt en rad problem. Det gällde framför allt de 
stammar och nomadtrupper som stödde härskaren och inte kunde 
komma ifrån sina urgamla stamtraditioner. De levde trots de ändrade 
sociala förhållandena i enlighet med sina gamla traditioner. Saljuqerna 
däremot hade förvandlats till islamiska furstar som hade anpassat sig 

561 Ibid., 366. 
562 Ibid., 366. 
563 Ibid., 366. 
564 c .E. Bosworth, "The Pol itical and Dy nastic History of the Iranian World 
(A.D. 1000-1217)", i The Cambridge History of Iran, vol. 5 (Cambridge, 1968), 
II. 
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till det urbana samhället och kunde således inte tillmötesgå de turkiska 
och turkmenska nomadstammarnas förväntningar. Det andliga arvet 
från det förislamiska persiska sassanidkungarna kunde heller inte 
imponera på nomadstammarna med sin kejserliga storhet eftersom den 
var anpassad för det urbana samhällslivet. De turkiska och turkmenska 
nomadtrupperna, som till det yttre var muslimer, höll fast vid sin 
inställning gentemot den bofasta härskarmakten. Detta förstärktes 
delvis genom tillströmningen av nya stammar som drog västerut 
lockade av plundringståg och nya betesmarker.565 

Detta förhållande bidrog till att makthavarna i allt större grad förlitade 
sig på sâmânîdemas modell, dvs. maktkoncentration eller centralstyre, 
användning av legosoldater och slavarmé istället för de turkiska och 
turkmenska nomadtrupperna. Därmed kom de mycket snart att fjärma 
sig från de stammar med vars hjälp de erövrat makten.566 

Problemet med de turkmenska och turkiska nomaderna var ganska 
unikt för saljuqerna. Före saljuqernas maktövertagande i Persien 
förekom dessa i ett begränsat antal som legotrupper i kalifatets eller 
andra makthavares tjänst, eller som rövare som fanns bortom den 
nordöstliga fronten i Transoxania. En del av dessa sökte sig också till 
det islamiska riket i andra syften. Efter saljuqernas maktövertagande 
förvandlades denna rännil till en flod som fortsatte ända fram till 
mongolernas invasion i slutet av 1200-talet.567 Denna stora 
folkvandring kom att spela en stor roll vid fastställandet av den 
politiska, ekonomiska och etnologiska kartan i framför allt det 
efterislamiska Persien. 

Rättvisefrågans centrala roll i furstespeglarna skulle kunna sättas i 
samband med de sociala förhållandena i saljuqernas rike. De härskade 
över ett samhälle där befolkningen inte kände någon samhörighet med 
sultânatet och därmed inte identifierade sig med makthavarna. Det är 
sannolikt, med hänsyn till detta, att det var etiken och inte politiken 
som stod för det sociala idealet i furstespeglarna. Detta är kanske 

565 Ibid., 22. 
566 Peter B. Golden, "The Karakhanids and Early Islam", 366. 
567 Bosworth, "The Politic al and Dynastic History of the Iranian W orld (A.D. 
1000-1217)", 195-196. 
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förklaringen till att furste speglarna inte tar upp rättvisan i legala 
termer, utan rättvisan som behandlas i furstespeglarna är ett rättvist 
synsätt vars främsta syfte är att skapa ordning och harmoni i ett 
samhälle som styrs av en "gudomligt utnämnd" härskare samt säkra 
den enskildes säkerhet. Intressant att notera i detta sammanhang är att 
al-Ghazâlî inte kräver att domarna, qudät, skall skipa rättvisa eller 
sköta denna uppgift, utan det blir den högste härskaren som, i likhet 
med de förislamiska persiska kungarna, personligen skall ta hand om 
detta. Detta ligger helt i linje med den spänning som fanns mellan de 
turkiska sultanerna och det arabisk-islamiska systemet som 
representerades av kalifatet. 

Furstespeglarnas ständiga krav på utövning av rättvisa tyder på 
avsaknad av rättvisa i samhället. Kännetecknande för denna period är 
den skriande bristen på rättssäkerhet i det islamiska samhället. Bortsett 
från alla lokala härskare, som var och en kunde göra livet surt för 
människorna, kunde sultanen till följd av sina obegränsade 
maktbefogenheter när som helst lägga beslag på undersåtarnas 
egendomar eller hindra arvingar att tillträda arvet. Förutom de 
negativa ekonomiska konsekvenser som följde på dessa godtyckliga 
handlanden, skapades en känsla av främlingskap i samhället. Här kan 
man kanske delvis förklara al-Ghazâlîs koppling mellan materiellt 
välstånd och rättvisa. Genom att hänvisa de obildade sultanerna till en 
"svunnen guldålder", där undersåtarna kunde känna sig trygga för 
härskarens godtyckliga inblandning i deras liv, ville al-Ghazâlî, även 
om den kanske aldrig funnits, utnyttja denna "guldålders" lockelse för 
att möjligen skapa förutsättningar för sina politiska ideal! 

Man borde kanske inte glömma att idén om ett rättvist samhälle redan 
fanns i den islamiska läran. Det islamiska riket, Där al-Islam, 
likställdes ofta med rättvisans rike, Där al-c Adi, vilket kan ha inneburit 
att inlåning av idéer som förstärkte denna uppfattning tilläts i den 
islamiska traditionen. Det var kanske detta som låg till grund för att al-
Ghazâlî och många andra islamiska tänkare lånade eller drog 
jämförelser med andra kulturer. 

En förskjutning ägde rum i den betydelse som de senare muslimska 
teoretikerna la i begreppet rättvisa. Från början hade rättvisan en 
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religiös prägel. Kalifen skulle genomdriva de religiösa påbuden. För 
att kunna göra detta behövde han vara rättvis, eftersom hans främsta 
uppgift var att döma bland människorna. Och för att kunna vara 
rättvist, måste han ha kunskaper i religionen då rättvisan baserades på 
religiösa lagar. Al-Mâwardî definierade rättvisan som ett moraliskt 
tillstånd hos ledaren samt en form av religiös fulländning.568 Hos al-
Ghazâlî och andra furstespegelförfattare har rättvisan förlorat sin 
specifikt religiösa prägel. I al-Ghazâlîs texter är orättfärdighet inte lika 
med irreligiositet. Han deklarerar att riket kan bestå med ogudaktighet 
men inte med orättvisa.569 

Med tanke på den rådande politiska situationen skulle man möjligen 
kunna driva denna hypotes, att al-Ghazâlîs försök att blanda in den 
persiska traditionen trots allt var ett medvetet försök, som syftade till 
att lösa samhällsproblemen samt ett försök att i förändringens tidevarv 
ändå bevara någon form av kontinuitet. Det vore alltför lätt att 
beteckna hans tankegångar enbart som en tanke strömning, 
karakteristisk för sin epok eller en litterär genre. 

I sina tidigare politiska verk eftersträvade al-Ghazâlî en stark 
centralmakt. Denna skulle kunna stå emot trycket från de allt starkare 
emirer och atabeger som, under sultanen Sanjars tid, hade så gott som 
suddat bort alla tidigare hierarkiska skillnader mellan malik/sultän och 
lägre befattningar. Många av dessa emirer och atabeger hade genom 
ingifte med sultänmödrar i ett slag upphöjt sig till de minderåriga 
sultanernas förmyndare.570 Skapandet av de teoretiska 
förutsättningarna för en stark centralmakt hade stor betydelse för 
rättsstaten. Turkarnas uppstyckande av riket i mindre delar som 
regerades av olika medlemmar i släkten, iqtac-systemet samt de 
turkiska truppernas privilegier var bland de främsta orsakerna till 
avsaknaden av den för rättssäkerheten nödvändiga stabiliteten i 
samhället. En stark centralmakt som kringskar de lokala befälhavarnas 
godtyckliga behandling av befolkningen var en av förutsättningarna 
för att skapa någon form av samhörighet mellan befolkningen och de 
turkiska herrarna. 

56% Lambton, "Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship", 93. 
569 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 82. 
570 Lambton, "The Administration of Sanjar's Empire", 372. 
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Saljû q sultanate t hade till följd av de ändrade samhällsförhållandena 
och sin anpassning till det urbana samhällets normer förlorat kontakten 
med sina stödtrupper. Dessa var till skillnad från sultänatet inte villiga 
att överge nomadsamhällets normer. Med hjälp av furstespeglarnas råd 
skulle sultänatet få en ny bas för sin makt, dvs. befolkningen i riket, nu 
när sultanerna hade brutit med sin gamla maktbas. De skulle kunna få 
undersåtarnas stöd genom att skapa ett rättvist samhälle där 
rättssäkerheten gällde för alla samhällsmedborgare oavsett deras 
sociala och etniska tillhörighet. Lösningen på sultänatets problem gav 
al-Ghazâlî genom det budskap som han förmedlade via diverse 
berättelser från olika traditioner, i vilka den persiska traditionen 
spelade en framträdande roll. Enligt dessa berättelser var den främsta 
orsaken till framför allt persernas långa herravälde på jorden, som 
enligt al-Ghazâlî pågick i 4000 år, deras rättvisa behandling av 
befolkningen. Detta bidrog till att invånarna inte bara stannade kvar i 
riket, utan även gav sitt stöd till härskarmakten. I detta sammanhang är 
det oväsentligt om de berättelser som förekommer i furstespeglania är 
historisk sett sanna eller falska. Sanningskriteriet fyller ingen funktion 
då avsikten med dessa berättelser tycks vara något helt annat. 

Al-Ghazâlîs inställning till turkarna 

I några av sina verk visade al-Ghazâlî djup förakt mot turkarna, detta 
gällde såväl de turkiska sultanerna, deras mäktiga emirer som de 
turkiska trupperna. I boken Ihyå? cUlûm al-Dîn förbjuder han 
exempelvis all handel med dessa trupper, eftersom deras egendomar, 
enligt al-Ghazâlîs förmenande, har samlats genom otillåtna metoder, 
nämligen plundring som de turkiska trupperna brukade ägna sig åt 
efter militära segrar. I denna bok nämner han flera andra folkgrupper 
som också ingick i dessa trupper, bland dem turkar, turkmener, araber 
och kurder. Gemensamt för dem var att de enligt al-Ghazâlî var tjuvar, 
banditer, ockrare och förtryckare.571 I boken Kîmîya-yi Sandat 
(Lyckans al-kemi), som är en förkortad persisk version av Ihyå ' 
cUlvm a1-Dîn% nämner han under samma rubrik enbart turkarna. Han 

571 Al-Ghazâlî, Ihyâ>cUlûm al-Dîn, vol. 2, persisk övers. Muc ayyid al-Dîn 
Muhammad Khwârazmî, ed. Hussein Khadîw Jam, 2:a uppl. (Teheran, 1987), 138. 
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kallar dem förtryckare, tjuvar, ockrare, vinförsäljare, musiker, sångare, 
falskvittnare och mutkolvar.572 

På ett annat ställe i Kîmîyâ-yi Sacädat går al-Ghazâlî äruiu längre och 
liknar turkarna vid "ett folk som är dumdristiga och liknar fyrbenta 
vildar".573 Plundringen var nämligen ett gissel som förknippades inte 
bara med de turkiska och turkmenska nomadtrupperna utan även 
saljuqiska sultaner använde sig av det vid olika tillfällen. Det gällde 
framför allt när de ville sätta press på c abbäsidkalifatet. Den unge 
sultanen Barkiyäruq krävde exempelvis vid ett tillfälle ekonomiskt 
bidrag från kalifen för att finansiera sin krigföring och för att 
påskynda ärendet lät han sina trupper plundra delar av Bagdad.574 

I boken Ihyå3 cUlûm a 1-Dîn ägnar al-Ghazâlî ett stort kapitel åt 
diskussionen kring sultanernas egendomar och tillgångar och frågan 
om dessa tillgångar och rikedomar är halâl (tillåtet enligt den islamiska 
sharîc arätten) eller haräm (otillåtet enligt den islamiska sharîc arätten). 
Han är ganska bestämd i denna fråga och med en direkt hänvisning till 
de turkiska sultanerna tillåter han sig påstå att "det mesta i sultanernas 
rikedomar i våra dagar är haräm".575 I boken Kîmîyâ-yi Sacådat 
skriver han att sultanerna har samlat det mesta av sina rikedomar 
genom olagliga konfiskeringar, mutor eller otillåtna skatter som de 
tvingat på muslimerna.576 

I en annan bok, som räknas bland de böcker al-Ghazäli skrev i slutet av 
sitt liv, verket Ayyuha al-Walad (O. barn), kommer han återigen in på 
frågan om hur man skall bemöta kungar och sultaner. Ämnet tas upp 
när han redogör för vilka handlingar man bör avhålla sig från.577 Han 

572 Al-Ghazâlî, Kîmîyâ-yi Sacâdat% I, 329. 
573 Ibid., 540. 
574 Ibn al-Athîr, Al-Kâmil fi al-Târîkh , vol. 17, 282. 
57^ Al-Ghazâlî, Ihyâ>cUlûm al-Dîn, vol. 2, 294. 
^76 Al-Ghazâlî, Kîmîyâ-yi Sacâdat, I, 379. 
^77 Al-Ghazâlî skrev denna bok som svar på en av sina ivriga studenter som ville 
veta vilken kunskap som ar avsedd för den hinsides världen och domedagen. Han 
tilltalar studenten som sitt barn. Se vidare den persiske över sättarens inledning till 
Ayyuha al-Walad. Al-Ghazâlî , A yyuha al-Walad% persisk översättning Bâqer 
Ghubarî (Teheran, 1985), 32-33. 
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skriver: "Om du besöker dessa (kungar och sultaner) måste du lovprisa 
dem och när förtryckare, zâlim, och ogudaktiga/fördärvda, fasi q, 
lovordas blir Gud vredgad. Den som ber för att dessa skall leva ett 
långt liv önskar att olydnad skall fortsätta på Guds jord."578 

Al-Ghazâlî varnar i boken sin lärjunge från att ta emot pengar eller 
gåvor från sultaner även om det skulle visa sig att sultanen hade skaffat 
dem på ett hederligt och tillåtet sätt. Al-Ghazâlî säger sig vara 
övertygad om att emottagande av pengar från överheten leder till 
religiös korruption. "Det minsta som kan hända dig när du tar emot 
sultanernas gåvor är att du kommer att hålla av dem. Den som håller av 
någon ber för att denne skall leva ett långt liv. I detta avhållande döljer 
sig avhållande av förtryckarens bevarande och att förtryck och våld 
skall härska över Guds tjänare samt världens undergång."519 Al-
Ghazâlî varnar t.o.m. sin lärjunge att falla för den "djävulska" 
frestelsen att ta emot pengar och gåvor från sultanerna och dela ut dem 
bland de fattiga. "Djävulen harmed denna frestelse halshuggit många 
människor."5*0 

I boken Minhâj al-cÂbidîn, är han inte lika kategorisk i denna fråga 
som i den tidigare boken. Han skriver bara att det råder delade 
meningar bland c ulamâ, skriftlärda. En del av dessa, skriver al-Ghazâlî, 
anser att det är tillåtet att ta emot gåvor som man är osäker på om de är 
otillåtna, harâm. Andra culamâ, skriftlärda, anser däremot att det som 
man inte säkert vet är tillåtet, halâl, det är förbjudet att ta emot, skriver 
al-Ghazâlî och tillägger "Sultânernas egendomar består oftast av 
harâm".581 En annan grupp skriftlärda anser å sin sida, fortsätter al-
Ghazâlî, att man får ta emot sultânernas gåvor eftersom man med 
säkerhet inte vet om det är otillåtet, harâm. Eventuella påföljder 
drabbar den som ger bort gåvorna, sultanen, och inte den som tar emot 
dem. De som följer denna linje hänvisar till framstående muslimer som 
fanns bland profetens närmaste och som tog emot gåvor från onda 
härskare. En annan grupp skriftlärda anser däremot att varken de rika 

578 ibid., 63. Egen översättning. 
579 ibid., 63. Egen översättning. 
580 Ibid., 63-64. Egen översättning. 
581 Al-Ghazâlî, Mihâj al-cÂbidîn.ÇDe frommas väg), persisk översättning^mar 
ibn c Abd al-Jabbâr sac dî Sâwî (Teheran, 1986), 131. 



223 

eller de fattiga får ta emot sultanernas gåvor, eftersom det mesta av 
deras egendomar har samlats genom otillåtna metoder. I motsats till de 
senare anser en grupp skriftlärda att de rika inte får ta emot sultanernas 
gåvor medan de fattiga får göra det, utom när de vet med säkerhet att 
gåvan är av otillåten egendom. De får ändå ta emot gåvan om de avser 
att ge den till dess rättmätige ägare. Den fattige får däremot ta emot 
gåvor och pengar från sultaner eftersom det endera är sultanens 
egendom som han skänker bort, eller så tillhör det statskassan, och i så 
fall har den fattige rätt till statskassan till en viss nivå.582 

Al-Ghazâlî skriver med hänvisning till en sägen från den fjärde kalifen 
c Alî ibn Abî Tâlib, att om sultanen känner till att han äger sådant som 
har erhållits genom otillåtna metoder måste han skänka bort det i form 
av allmosor och fastslår att det inte föreligger några föreskrifter om att 
den fattige skall vägra allmosor.583 Efter alla dessa turer om olika 
skriftlärdas åsikter skriver al-Ghazâlî slutligen att det inte går att 
komma med ett påbud, fatwa, i en sådan omfattande fråga och hänvisar 
till sin tidigare bok Ihya ' cUlûm al-Dîn där han säger sig ha diskuterat 
frågan.584 

I Ihyå ' cUlûm al-Dîn diskuterar han på ett ingående sätt alla frågor 
som berör problemet med att ta emot gåvor från sultaner. Han inleder 
diskussionen med att man måste begrunda tre frågeställningar i detta 
sammanhang. För det första hur har sultanen kommit över gåvan? För 
det andra om han (mottagaren) är berättigad gåvan och slutligen 
storleken på gåvan.585 Han diskuterar var och en av dessa frågor på ett 
ingående sätt och till skillnad från den tidigare nämnda boken, Minhåj 
al-cÂbidîn, kommer han med konkreta svar och nöjer sig inte med att 
bara återge andra skriftlärdas åsikter. Han anser exempelvis att om man 
vet med säkerhet att sultanens egendomar består av både tillåtet och 
otillåtet gods får man inte ta emot gåvor från sultanen.586 Men han är 
samtidigt medveten om de rådande omständighetenia och skriver på ett 
ställe att själva mottagandet av gåvor från sultanen, vilket kan bli 

582 Ibid., 131. 
583 Ibid.i 131. 
584 Ibid., 132. 
585 Al-Ghazâlî, Ihya>cUlvm al-Dîn, vol. 2, 292. 
586 Ibid., 293-294. 
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aktuell beroende på olika omständigheter - och här kommer han 
återigen in på sin diskussion kring begreppet masliha - gör inte att man 
blir "ogudaktig/fördärvd", fasiq, utan det är allt vad som är förknippat 
med mottagandet av gåvan i form av gentjänster och lovord etc. som 
leder till " o gudaktighe t/fördärv ande", fisq.587 

Det intressanta i detta sammanhang är att al-Ghazâlîs inställning till de 
turkiska sultanerna byter skepnad från bok till bok. Alla böcker som 
nämns i denna studie och på något sätt berör hans inställning till de 
turkiska sultanerna har han skrivit efter sin anslutning till sûfîsmen. I 
den ena boken, Nasîhat al-Mulûk lovordar han de turkiska sultanerna 
medan han i de andra fyra avråder sina läsare från att befatta sig med 
dessa. Nasîhat al-Mulvk är den enda bok där han håller inne med sin 
kritik angående sultanens förmögenhet. Med tanke på att dessa böcker 
skrevs både före och efter Nasîhat al-Mu lu k kan detta enligt min 
mening inte tolkas annat än som att de idéer han lägger fram i Nasîhat 
al-Mulûk bör ses i dess speciella sammanhang. Nasîhat al-Mulûk var 
framför allt avsedd för den turkiske sultanen. Bokens syfte var att 
övertyga honom om det bästa sättet att regera över riket som både 
skulle tjäna honom och vara till de allmännas bästa, nämligen ett 
samhälle präglat av rättvisa och politisk stabilitet. 

Efter att ha anslutit sig till sûfîsmen svor al-Ghazâlî att aldrig mer ta 
emot pengar från sultaner eller besöka deras hov.588 Det är svårt att 
avgöra om detta hängde samman med hans djupa religiösa övertygelse 
till följd av anslutningen till sûfîsmen, då han kände sig tvungen att 
frigöra sig från allt som kunde binda honom till det världsliga livet, 
eller ytterligare ett bevis på hans djupa förakt och för turkarna? Han 
hade på nära håll kunnat se med vilka metoder dessa sultaner skaffade 
sig sin förmögenhet och det var nog det som gjorde att han ägnade 
delar av några av de böcker som han skrev efter anslutningen till 
sûfîsmen åt problemet med sultanernas rikedomar. 

Hans sätt att resonera i dessa böcker tyder på att han ser det som en 
religiös skyldighet att klarlägga sina synpunkter på denna fråga. 
Sålunda tvekar han inte att hänvisa först till andra religiöst lärdas 

587 Ibid., 306. 
588 Al-Ghazalî, Makåtib-i Fårsi-yi Ghazâlî, 12,42. 
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uppfattning innan han kommer med sin egen ståndpunkt. Före 
anslutningen till sufismen var han inte lika frispråkigt mot sultânatet, 
eftersom det var tack vare dess stöd och saljûqvesiren Nizâm al-Mulks 
aktiva ingripande som han lyckades klättra i sin "världsliga" karriär. 
Men efter anslutningen till sufismen bröt han med sultânatet och tycks 
inte ha känt något hinder att säga sin mening. 

Al-Ghazali var inte ensam om sin uppfattning om turkarna. Den 
muslimske geografen al-Idrîsî uttrycker sig på följande sätt om dem: 
Deras prinsar är krigiska, omtänksamma, stabila, rättfärdiga och 
särskiljer sig genom goda kvalifikationer. Det turkiska folket är 
däremot grymt, vilt och okunnigt.589 

De turkiska och turkmenska nomadtruppernas svårigheter att inordna 
sig under de islamiska makthavarna skulle kunna ha sin förklaring i det 
faktum att de konverterade till islam av andra skäl än religiösa och 
ideologiska. Därmed kom de att behålla sin gamla mentalitet som stred 
mot den gängse islamiska läggningen. Nizâm al-Mulk skriver två 
historier som handlar om turkiska emirers framfart i Bagdad vilka är 
belysande i detta sammanhang. Den ena historien handlar om en 
turkisk emir som lånar pengar från en småhandlare i basaren men 
struntar i att betala tillbaka lånet trots att småhandlaren går till Bagdads 
domare, qâdi, och skaffar en dom mot emiren som förklarar emiren 
skyldig att betala tillbaka lånet. Den andra historien handlar om en 
turkisk emir som hade befälet över 10000 man. En natt i fyllan och 
villan rövar emiren bokstavligen bort en yngre kvinna från Bagdads 
gator för att våldföra sig på henne. Trots att kvinnan kämpar emot och 
skriker efter hjälp släpper emiren henne inte. Historien fortsätter med 
att ingen vågar ingripa utom en handfull äldre herrar som i sin tur 
misshandlas av emirens tjänare för att de hade vågat protestera mot 
detta.590 I båda fallen slutar historierna gott efter ingripande från 
högsta instans, dvs. kalifen, men historierna ger ändå en bild av 
förhållandet mellan lokalbefolkningen och de turkiska 
nomadtrupperna vilka inte gärna respekterade eller underkastade sig 
samhällets gängse lagar. 

589 w. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, 305. 
590 Nizâm al-Mulk, Siyasat Näma, 66-78. 
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Det var framför allt opålitligheten gentemot de turkmenska trupperna 
som låg bakom denna misstro. Vesiren Nizâm al-Mulk som var en 
varm anhängare av ordning, hierarki och centralmakt arbetade 
konsekvent emot dessa trupper. Han såg till att sultänatet inte skulle 
vara beroende av dessa soldater. Han bildade en armé i vilken trupper 
och slavar från olika folkgrupper ingick. I sin bok Siyasat Nâma 
skriver han om vikten av att flera olika folkgrupper skulle ingå i denna 
armé. Bland de folkslag han nämner i sin bok finner vi kurder, turkar, 
turkmener, araber, georgier, armenier, deylamiter (en folkgrupp som 
bodde vid södra stranden av Kaspiska havet i Persien), khuråsånider 
(hans egen hemtrakt), hinduer (troligen indier) etc. Hans förebild i 
detta avseende är återigen ghaznavidsultânen Mahmud. Avsikten med 
detta var den gamla taktiken att söndra och härska. Trupperna tillhörde 
sultanen men genom denna uppblandning av o lika folkslag garderade 
man sig mot att slavar från samma folkgrupp skulle gå ihop och göra 
uppror mot sultanen. Dessa skulle hålla varandra i schack och lurpassa 
på varandra under fredstid och i krig konkurrera med varandra för att 
visa hjältemod.591 På det sättet skulle sultänatet inte vara så beroende 
av de turkmenska och turkiska nomadtrupperna och därmed skulle de 
kunna stå emot deras påtryckningar. 

Trots Nizâm al-Mulks försök och de turkiska sultanernas anpassning 
till de islamiska och förislamiska persiska traditionerna fanns den 
turkiska mentaliteten och traditionen kvar hos saljuqerna. Problemet 
visade sig oftast i samband med successionen av en sultan. När sultanen 
Alp Arsalan låg vid dödsbädden rekommenderade han i enlighet med 
den turkiska nomadtraditionen sin äldre broder, Qävurt, att denne 
skulle gifta sig med hans änka. Samme sultan valde i strid med den 
turkiska traditionen sin unge son Malikshåh till sin efterträdare, vilket 
brodern Qävurt motsatte sig med motiveringen att han var den äldste i 
släkten och dessutom den avlidne sultanens broder. Malikshåh svarade 
i strid med den turkiska traditionen att så länge det fanns en son hade 
brodern ingen rätt till sultänatet. Kampen om sultänatet ledde slutligen 
till regelrätt krig varvid Qävurt dödades.592 

591 Ibid., 136-139. 
592 Ibn al-Athîr, Al-Kåmil fi al-Târîkh , vol. 17, 54. Jmf. Zahir al-Dîii Nîshâpûrî 
Saljûq Nama, 30. 
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Ytterligare ett exempel hittar vi i samband med händelserna kring 
sultanen Tughrul Begs efterträdare. Han hade inga söner och valde sin 
brorson till sin efterträdare. Beslutet stred mot den turkiska traditionen 
och ledde till oroligheter. Efterträdaren angrepps av en äldre släkting 
vid namn Qultumush vars motiv grundades på den turkiska traditionen 
som gick ut på att den äldste i klanen skulle leda stammen.593 

Oavsett vilket motiv al-Ghazâlî hade med sin hänvisning till den 
"svunna guldåldern", verkar det som han ändå inte lyckades med att 
helt omvända de saljuqiska sultanerna från deras turkiska arv. 

Turkiska sultâners intresse för den persiska traditionen 
och valet av berättelser 

Som tidigare nämnts var såväl al-Ghazâlîs som Nizäm al-Mulks verk 
beställningsverk. Det var turkiska sultaner som hade gett författarna i 
uppdrag att sammanställa dem. I denna avhandling har jag jämfört al-
Ghazâlîs bok med andra författares verk eller hans tidigare politiska 
skrift al-Mustazharî, vars gemensamma nämnare är att de alla är 
be ställning s verk. Med undantag för al-Mustazharî som skrevs för 
kalifatet och var påverkat av det politiska ideal som omgärdade 
kalifatet kan man konstatera att det persiska inslaget är knutet till 
turkiska härskare. En fråga som man kan ställa i detta sammanhang är 
om de turkiska sultanernas intresse för den persiska traditionen har 
styrt eller på något sätt påverkat furstespegelförfattarnas val av 
berättelser och legender? Kan sultanernas intresse på ett medvetet eller 
omedvetet sätt ha styrt furstespegelförfattarna i deras arbete? 

För att kunna besvara dessa frågor har jag jämfört Nasîhat al-Mulûk 
med två avsnitt i al-Ghazâlîs tidigare skrifter som behandlar 
härskarmakten. Den ena boken är hans största verk, Ihyä ' cUlûm al-
Dîn , och den andra är den persiska versionen av den tidigare nämnda 
boken Kîmîyâ-yi SacMat. Båda böckerna tillkom efter att han anslutit 
sig till sufismen och innan han skrev Nasîhat al-Mulûk. Tidsmässigt 
skiljer sig dess böcker lite från varandra. Han skrev alla dessa böcker 
under en tioårsperiod. Trots den till synes gemensamma bakgrunden 

593 Zahîr al-Dîn Nîshâpûrî , Saljûq Nåma% 22. 
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skiljer sig böckerna från varandra på en avgörande punkt. Det finns 
många gemensamma tankegångar i de två avsnitten av al-Ghazâlî och 
Nasîhat a 1-Muluk, men den avgörande skillnaden är att av den 
glorifierande bilden av den persiska guldåldern som så ofta 
förekommer i Nasîhat al-Muluk finns det nästan ingenting i dessa 
avsnitt. Till skillnad från Nasîhat al-Muluk är budskapet inte riktat till 
någon specifik sultan, utan mottagaren är sûfîelever, rättslärda och 
även allmänheten. Böckerna tar upp en rad andra ämnen som berör de 
vanliga människorna. Ytterligare ett särskiljande drag mellan dessa 
skrifter och Nasîhat al-Muluk är att idéerna om sultanens utvaldhet av 
Gud och det gudomliga ljuset farr-i îzadî lyser med sin frånvaro. 

I boken Ihyäy c Ulum al-Dîn kommer al-Ghazâlî in på diskussionen av 
dessa ämnen när han kommenterar en religiös plikt, plikten att 
uppmuntra det rätta och säga ifrån det orätta, Amr bi al-macruf wa 
nahy c an al-munkar. Denna plikt ingår i trons grenar, furuc al-Dîn, och 
gäller för alla muslimer oavsett deras sociala och politiska ställning. 
Det fordras av alla muslimer att uppmuntra sina trosbröder till goda 
gärningar och säga ifrån om de begår handlingar som strider mot den 
islamiska sharîc a-rätten. Frågan som al-Ghazâlî diskuterar gäller hur 
denna religiösa plikt skall hanteras när det gäller sultânerna. Han 
menar att man skall vara mycket försiktig och det räcker med att 
meddela honom vad som är rätt och vad som är orätt och uppmuntra 
sultanen att göra det rätta. Det finns nämligen olika metoder för att 
genomdriva denna religiösa plikt, man kan bl.a. bruka våld för att 
förmå någon att respektera de religiösa lagarna. Al-Ghazâlî håller dock 
fast vid sin tidigare uppfattning att användning av våld mot mäktiga 
sultaner kan orsaka värre konsekvenser och leda till kaos och 
oroligheter i samhället.594 

Al-Ghazâlî är i enlighet med den sunnitiska politiska uppfattningen i 
princip emot detta och vill helst inte väcka en sovande bjöm. På den 
punkten är han konsekvent i alla sina politiska verk. Han håller fast vid 
denna princip oberoende av vem han skriver för. Han insisterar dock 
att man på något sätt måste driva igenom den religiösa plikten även om 
det skulle gälla en så mäktig person som sultânen. Det som gör detta 

594 Al-Ghazâlî, Ihya>cUlvìm al-Dîn% vol. 1,737. 
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arbete mer angeläget är att hela det islamiska samfundets öde ligger i 
sultanens händer. 

I likhet med sina andra verk är den gängse metoden att nämna ett stort 
antal berättelser och legender och därmed styrka en tankegångs 
riktighet. Han nämner ett fyrtiotal sådana som uteslutande har hämtats 
från den islamiska traditionen. Idéerna som läggs fram är ungefär 
desamma som han några år senare preciserar i Nasîhat al-Mulûk. Det 
handlar om sultanens rättfärdighet, hans kontroll över sina 
medarbetare, rättvisans betydelse för rikets stabilitet och bevarande, 
hans uppgift att se till att undersåtarnas problem reds ut och att 
hovfolket inte bildar murar runt omkring sultanen så att undersåtarna 
inte kan nå honom m.m.595 

I Kîmîya-yi Sacädat diskuterar han frågan om härskarna i ett eget 
avsnitt som går under rubriken "Att styra över undersåtar och driva 
härskardöme".596 Han inleder diskussionen med att härskandet är ett 
stort arbete och den viktiga förutsättningen är att härskaren är rättvis. 
På så sätt är han Guds ställföreträdare, khilafat-i Khudäy-i Tac åla, men 
om sultanen är orättvis är han satans ställföreträdare, khilâfat-i Iblîs.597  

Inte heller i Kîmîya-yi Sacådat skriver han någonting om sultanens 
utvaldhet eller det gudomliga ljuset. Den viktigaste principen när det 
gäller härskandet är enligt denna bok att ha de nödvändiga 
kunskaperna och att sätta dem i verket. Sultanen måste veta varför han 
har kommit till denna värld och att denna värld bara är en tillfällig 
hållplats och inte ett evigt slutmål. Människan är lik en resenär som 
börjar sin färd när han lämnar moderns sköte och avslutar sin resa i 
graven, hans hem är den hinsides världen. Sultanen måste kunna avstå 
från denna världens lustar även om det skulle innebära uppoffringar, 
för att kunna få evigt kungadöme i hinsidesvärlden.598 

I likhet med Nasîhat al-Mulûk skriver han om rättvisans betydelse för 
sultanen i moraliska termer. Han citerar en rad sägner från profeten 
som handlar om sultanens rättfärdighet och det är i stort sett samma 

595 Ibid., 737-765. 
596 Al-Ghazâlî, Kîmlyâ-yi Sacâdat, I, 525. 
597 Ibid., 525. 
598 Ibid., 525-526. 
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sägner som hail använder i Nasîhat al-Mulûk. Rättfärdigheten innebär 
att sultanen i alla lägen skall tänka på att han själv är undersåte och att 
den andre är härskare, alltså att inte önska för andra det som han ogillar 
för sig själv. Sultanen skall snarast möjligt reda ut undersåtarnas 
problem. Han måste vara avhållsam med världsliga lustar. Vid 
hantering av problem skall han i möjligaste mån undvika bruk av våld 
och lösa problemen med mildhet. Sultanen skall sträva efter att söka 
undersåtarnas gunst i enlighet med de religiösa sharîc alagarna. Han får 
inte söka undersåtarnas gunst i strid med sharîc arätten. En viktig 
princip när det gäller rättfärdigheten är att sultanen måste vara 
medveten om att härskandet är en svår uppgift och att, om han skulle 
begå synder, hans böner inte kommer att godtas av Gud. Sultanen 
måste vidare "törsta" efter kontakter med de religiöst lärda. Han får 
inte nöja sig med att han själv inte gör sig skyldig till orätt, utan 
kontrollera att hans underlydanden följer samma linje. Detta eftersom 
det är sultanen som måste stå till svars inför Gud på domedagen för allt 
som har skett under hans herravälde. Sultanen måste avhålla sig från 
högmod och ilska för att kunna skipa rättvisa.599 

Dessa principer är i stort sett identiska med de principer som al-
Ghazâlî räknar upp i inledningen av Nasîhat al-Mulûk när han 
beskriver de tio principerna som ingår i det s.k. "trädets grenar", vilka 
sultanen måste ledas av i sina kontakter med undersåtarna.600 

I likhet med Nasîhat al-Mulûk nämner han en rad berättelser i detta 
avsnitt. Det rör sig om ett sextiotal berättelser av vilka 56 islamiska 
(varav ett trettiotal tillskrivna profeten Muhammad), två judiska och 
en tillhörande den kristna traditionen. Trots att en stor del av detta 
avsnitt handlar om rättvisan finns det inte en enda berättelse från den 
persiska traditionen som beskriver de persiska kungarna som rättvisa 
härskare. Det är snarare tvärtom; den enda berättelsen i detta avsnitt 
som har beröring med den persiska traditionen ger en annan bild av 
förhållandena i Persien. Det är ombytta roller när det gäller härskarnas 
rättfärdighet och rättrådighet. De persiska kungarna beskrivs som 
orättfärdiga och påstås vara rastlösa. Det är de tidiga muslimska 
härskarna som är symbolen för rättrådighet och rättvisa. 

599 Ibid., 527-542. 
600 se vidare al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk , 14-51. 
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Al-Ghazâlî nämner en berättelse om en berömd persisk sassanidisk 
vesir vid namn Buzurgmehr som skickar bud till den andre kalifen 
efter profeten Muhammad, cUmar. Det var för övrigt under samme 
kalif som Persien besegrades av de muslimska araberna. Sändebudet 
anländer till staden Medina och frågar efter muslimernas malik, 
konung. Han får höra att muslimerna inte har någon malik, konung, 
utan en emir, de troendes ledare. Denne påstås befinna sig utanför 
staden i ett ärende. Sändebudet hittar så småningom kalifen cUmar 
under den gassande solen sovande på marken med handen under 
nacken som sin kudde och med svetten rinnande från pannan "så att 
marken hade blivit våt av hans svett". Al-Ghazâlî fortsätter berättelsen 
på följande sätt: "När budet såg detta blev han mäkta imponerad och 
sadeDen man all världens kejsare fruktar ligger och sover så här 
fridfull1" Budet kommenterar slutligen hela episoden på följande sätt: 
"Du (kalifen cUmar) har skipat rättvisa, och kan för den skull sova så 
tryggt, vår kejsare är orättvis och är alltid rastlös. Jag vittnar om att er 
religion är den sanna religionen. Hade jag inte kommit hit som bud 
skulle jag ha konverterat direkt till islam!"601 

I Nasîhat al-Mulûk återfinner vi exakt samma berättelse i den första 
delen av boken men där är det till skillnad från i Kîmîya-yi Sacädat 
den romerske kejsaren som har sänt budet till kalifen 'Umar.602 

Såsom det framgår av denna berättelse laborerade al-Ghazâlî med 
ungefär samma tankegångar i alla sina tre böcker. Den viktigaste 
tankegången gäller rättvisefrågan och tar största utrymmet i alla tre 
verken när han diskuterar härskarmakten. Det som skiljer Nasîhat al-
Mulûk från de andra böckerna är delvis idén om sultanens utvaldhet 
och delvis användningen av förskönande berättelser från den 
förislamiska persiska traditionen. Det är nästan samma tankegångar om 
rättvisan som förekommer i alla tre böckerna. Han hänvisar till nästan 
samma religiösa tradition, profetens sägner, som berör sultanens 
rättfärdighet i alla tre böcker. Det som skiljer dem åt är huvudfigurerna 
han nämner i berättelserna. I Nasîhat al-Mulûk är 
huvudrollsinnehavarna ofta persiska kungar och deras vesirer, medan 

601 Al-Ghazâlî, Kîniîyâ-yi Sacadat% I, 533-534. 
602 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulûk, 25-26. 
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tidiga islamiska kalifer eller härskare är centralgestalter i de två andra 
böckerna. 

Allt detta tyder på att det tycks finnas ett klar samband mellan 
böckernas mottagare och valet av vissa idéer och berättelser. I Nasîhat 
al-Mulûk skriver al-Ghazâlî för sultanen och han är medveten om de 
turkiska sultanernas intresse för den förislamiska persiska traditionen 
samt sultanens ovilja att inordna sig under kalifatets arabiska tradition. 
De båda verken Ihyå> cUlum al-Dîn och Kîmîyâ-yi Sacàdat skrev han 
däremot inte för någon specifik person. Han skrev dessa böcker efter 
sin anslutning till sûfïsmen och den andliga kris som han hade drabbats 
av. De idéer han framförde i de två sistnämnda böckerna är färgade av 
hans moderata sufîska tankegångar samt den sunnitiska politiska 
uppfattningen. De uttrycker också hans övertygelse om hur 
samhällsproblemen borde lösas och det är inte underligt att samma 
idéer återkommer gång på gång i alla tre verken. 

Här vill jag återknyta till min tidigare hypotes om att valet av 
berättelser inte har någon avgörande betydelse. De är brickor i ett 
högre spel, vars syfte är att på bästa möjliga sätt genomdriva samma 
politiska tankegångar, utan att göra avkall på de viktigaste 
ingredienserna i den ursprungliga tankefiguren. Denna tankefigur, dvs. 
rättvisans tankefigur, framgår bäst av ett citat ur Kîmîyâ-yi Sacådat där 
al-Ghazâlî uttrycker sig på följande sätt: "Rättvisa är att avh ålla sig 
från förtryck, lust och vrede. Det är dessa som skall vara förnuftets och 
religionens fångar. /.../Rättvisans sol gryr förs t i hans (sultanens) bröst, 

^ ljus lyser därefter upp hans närmaste och sedan de utvalda och till 
sist una^ ^åtarna. Den som utan sol letar efter dess strålar strävar efter 
någonting sou„ *r omöjligt att finna" m603 Al-Ghazâlî tycks ha sett det 
som sin viktigaste ,r>Pgift att på bästa möjliga sätt låta denna 
"rättvisans sol" giy i sultanens hjärta. 

Detta ljus är nödvändigt för skapandet av ett rättvist samhälle. Det 
viktigaste är att få de enväldiga härskarna att underkasta sig rättvisans 
principer. Hos en del kan man få denna sol att giy genom att påminna 
dem om den tidiga islamiska traditionen, men hos andra måste man 

603 Al-Ghazâlî, Kîmîyâ-yi Sacâ<2at, I, 538. 
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locka fram solen och få den att gå upp och lysa över samfundet med 
hjälp av den svunna guldåldern i persernas historia. 
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Vll-Sûfïsmeii 
m 

En del sûfïer representerade dem som i tysthet och all sin ensamhet 
revolterade mot det som de uppfattade som orättvis, stelnad formalism 
och ett tillstånd av allmänt missnöje inom ramen för religionen.604 I al-
Ghazälis fall ser vi en liknande tendens. Hans anslutning till sufismen 
skedde delvis som en följd av hans allmänna missbelåtenhet med 
styrelseskicket och uppbärarna av religionen, dvs. de skriftlärda, men 
bakom detta steg låg framför allt hans övertygelse att det var sûfîsmens 
väg som kunde leda honom till sanningen, haqq. Det är en sanning som 
de flesta människor är ovetande om, en sanning som man inte bara 
skall lära utan känna och uppleva.605 Sûfîn måste på sin färd tillbaka 
till Gud lämna allt som förbinder honom med denna värld. Detta 
kräver systematisk träning och han måste besegra köttets lustar. Det var 
efter att ha kommit till denna insikt som han lämnade sin tjänst i 
Bagdad. Han skriver att det var när han kände sig alltför bunden till 
denna förgängliga värld som han beslöt sig för att lämna 
undervisningen i Nizämiyya-högskolan. Detta trots att undervisningen 
stod honom så kär.606 Han beskriver sûfîerna som mänsklighetens 
avantgarde i närmandet till Gud. Han skriver: "Sufismen skulle inte 
kunna ersättas med alla tänkares förnuft, alla teologers kunskaper och 
alla vetenskapsmäns vetenskap, eftersom allt vad de gör har utvunnits 
med vägledning av profetskapets ljus"607 

När det gäller sûfîsmens influenskällor råder det olika meningar. Den 
gängse uppfattningen har varit att sufismen inte kunde ha vuxit "i 
islams sandiga öken", eftersom islam var "en religion som har varit så 
okänd och ännu mindre uppskattad".608 Det har funnits de som 
förklarat sufismen som en utveckling av den ariska rasens religion 

604 Margaret Smith, An Introduction to the History of Mysticism (London, 1973), 
63. 
605 Al-Ghazâlî, Al-Munqidh min al-Dalal, persisk översättning, 46. 
606 Ibid., 47. 
607 ibid., 49. Egen översättning. 
608 Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, 1975), 9. 
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medan en annan teori gått ut på att det i själva verket rörde sig om en 
indisk påverkan på islam.609 

En annan grupp forskare har funderat kring den kristna mystikens 
inflytande på sûfîsmen. En avgörande skillnad mellan sûfîsmen och 
den kristna mystiken har, som Tor Andrae uttrycker det, varit att 
sûfîsmen följer en linje som närmast kan betecknas som en motsats till 
den kristna och även den grekiska traditionen. Den hellenistiska 
gnosticismens grundtanke liksom den kristna munkaskesens mål är att 
förvandla människan från en kroppslig, jordisk varelse till en 
"pnevmatisk", himmelsk varelse, dvs. en metafysisk förvandling 
genom vilken den fromme når fullkomlighet och hans väsen blir 
gudomlig. En väsensförening med Gud och Kristus. Man skulle lite 
tillspetsat kunna hävda att asketen i sitt yttersta tillstånd inte längre 
behöver Gud. Sûfîsmens mål däremot är en moralisk förvandling. 
Genom kärleken blir sûfîn lik Gud i godhet, barmhärtighet, sanning 
och trohet. Ju mer hon fullkomnas i kärleken till Gud, desto mer 
behöver hon Honom.610 

En annan teori i detta sammanhang ser sûfîsmen som en revolt mot den 
religiösa och "inhumana formalismen" inom islam. Denna revolt 
skulle ha inspirerats av den grekiska och indiska teosofin.611 Mot dessa 
står en rad islamforskare som avfärdar sûfîsmens utländska 
inspirationskällor och anser att fröet till sûfîsmen finns immanent i 
islam själv och som A. Schimmel uttrycker det: "Sufism traces its 
origins back to the prophet of Islam and takes inspiration from the 
divine word as revealed through him in the Qoran. God has manifested 
His will, or rather Himself, in the means by which man can know 
Him."612 Enligt en liknande uppfattning är sûfîsmen den gnostiska 
dimensionen av is lam. Sûfîsmen betraktas alltså som det spirituella 
förverkligandet och den heliga och gnostiska kunskapen samt den inre 

609 se vidare Max Horten, Indische strömning in der islamischen mystik 
(Heidelberg ,1927-28). 
610 Andras, I mytenträdgården, 51-52. 
611 Se vidare R.A. Nicholson, "The Goal of Muhammadan M ysticism", The 
Journal of the Royal Asiatic Society (London, 1913). 
612 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 24. 
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aspekten av uppenbarelsen.613 Enligt denna uppfattning skall sufierna 
ha fått sina "vertikala" influenser från den islamiska källan och när 
dessa ville ge uttryck för sina idéer har de tagit intryck från en 
"horisontell" källa. De har utan större bekymmer lånat idéer från andra 
kulturer. 

Sûfîsmens uppkomst dateras till det andra århundradet efter islams 
uppkomst, alltså vid slutet av 700-talet. Sûfîsmen uppstod i likhet med 
en rad andra rörelser i den islamiska världen då umayadkalifatets 
herravälde höll på att gå mot sin ände. Det var under umayaderna som 
islam fick en allt mer arabisk karaktär. Umayaderna behandlade icke
arabiska muslimer som andra klassens medborgare. Dessutom 
förvandlades umayadkaliferna alltmer till världsliga makthavare. Den 
islamiske historiefilosofen Ibn Khaldun söker orsaken till sûfîsmens 
uppkomst under denna period i det ökade världsliga deltagandet i den 
islamiska världen. Enligt Ibn Khaldun stegrades vad han kallar 
"njutningslystnaden" under 700-talet och folket drogs mot världsliga 
bestyr. På den tiden gavs det speciella namnet sûfîer till dem som 
strävade efter mystisk livshållning. Denna bestod av asketism, 
tillbakadragenhet från världen och ivrig gudsdyrkan.614 Bland de 
första sufierna fanns Hassan al-Basrî, som riktade sina varnande ord 
mot makthavarna. Dessa uppfattade umayadkaliferna som "onda" och 
diskuterade hur de sanna ledarna skulle se ut och vilka egenskaper 
dessa skulle ha.615 

Sûfîsmen utvecklades så småningom från att ha varit en 
missnöjesrörelse, vars företrädare hellre valde att vända ryggen mot 
det världsliga livet, till en rörelse med egna ordnar och en 
systematiserad disciplin. Al-Ghazâlî skall enligt Ibn Khaldun ha spelat 
en betydande roll i detta sammanhang. Ibn Khaldun skriver i sin bok 
al-Muqaddima att det var al-Ghazâlî som systematiskt tog upp reglerna 
som styr sûfîsmen, förklarade sûfîernas uppträdanden och vanor och 
kommenterade deras tekniska vokabulär.616 

613 S.H. Nasr, Three Muslim Sages (Massachusetts, 1964), 83. 
614 ibn Khaldun, Prolegomena, introduktion till världshistorien, svensk övers. 
Ingvar Rydberg (Lund 1989), 468, persisk övers. 968. 
615 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 21. 
616 ibn Khaldun, Prolegomena, svensk övers. 470, persisk övers. 972. 
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Sûfîsmen bygger med all sannolikhet sin grund på den islamiska läran, 
men utvecklingen av vissa riktningar i Persien och de många 
ursprungligen persiska sûfîerna tycks ha påverkat dess utformning och 
gett den dess speciella karaktär. Det var genom denna kanal som många 
persiska tankegångar kunde införlivas i den sii fiska traditionen. 

Al-Ghazâlîs anslutning till stifïsmen och dess 
betydelse för hans politiska omsvängning 

En fråga som ställs i detta sammanhang är om al-Ghazâlîs anslutning 
till sûfîsmen i samband med händelserna 1094 kan ha underlättat hans 
politiska omsvängning till förmån för sultânatet? Sûfîsmen och dess 
idiomatiska språkbruk blev en viktig kanal genom vilken en ny 
muslimsk identitet konstruerades för icke-arabiska muslimska 
härskare. Kungaideologin, som var persiskt påverkad, kombinerades 
med den sûfïska traditionen och erbjöd en ny bas för härskarmakten. 
Genom denna kanal överlevde många traditioner från den förislamiska 
eran hos dessa muslimer, något som tycks ha stärkt de icke-arabiska 
muslimernas självkänsla då dessa inte kände sig underordnade 
araberna, samt gett dem en ny historisk och traditionell identitet. I den 
persiskt dominerade östra delen av det islamiska riket överlevde många 
traditioner från det förislamiska Persien och zoroastrianismen. De 
icke-arabiska sûfïema kom att representera en grupp muslimer som var 
medvetna om sitt icke-arabiska ursprung, en grupp som heller inte ville 
bli betraktade, som sämre muslimer än araberna.617 

Al-Ghazâlîs anslutning till sûfîsmen tycks ha underbyggt hans 
politiska omsvängning till sultânatets förmån. Detta eftersom han hade 
gett upp hoppet om att kaliferna - vilka numera hade blivit politruker 
som inte kände till så mycket om religionen - skulle förmå att göra en 
politisk comeback och återigen bli den samlande kraften för det 
islamiska samhället. I takt med kalifatets försvagning hade också den 
kvarvarande kraften, som skulle kunna föra det islamisk-arabiska arvet 
vidare, dvs. de religiöst rättslärda,c ulama, drabbats av problem som 

617 Gudmar Aneer, "Sufi Power in 16th Century Iran and India", i Conciliation of 
Powers; The Force of Religion in Society, ed. Göran Aijmer, (Göteborg, 1992), 9. 
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gjorde dem, enligt al-Ghazâlîs förmenande, oförmögna att sköta sin 
uppgift. De religiöst rättslärda, c ulama, befann sig i ett tillstånd av 
dvala, skriver al-Ghazâlî. Hoppet stod då i enlighet med den sunnitiska 
andan till dem som hade den militära och politiska makten, alltså 
sultanerna. En politisk vision som gick ut på att dessa skulle kunna 
förhindra politisk oro och kaos i samhället och därmed garantera den 
politiska stabilitet och samhällsro som var nödvändiga för religionens 
fortlevnad. 

Furste speglarna och framför allt al-Ghazâlîs verk tycks ha en viss 
funktion i detta sammanhang, nämligen att skapa någon form av ny 
identitet för de turkiska sultanerna. Detta skulle ske genom att 
furstespeglarna med hjälp av berättelser formade nya idealtyper för 
dessa sultaner, vilka hade mist kontakten med sina tidigare stödtrupper 
och ville markera sin sjävlständighet gentemot kalifatets arabiska 
traditioner. På det sättet kunde de lägga fram en ideologi som var 
acceptabel för sultaner utan att de kände sig underlägsna kalifatet. 
Detta skulle ske genom att islam identifierades inte bara med det 
arabiska synsättet.618 Av samma skäl skulle man kanske delvis kunna 
förklara al-Ghazâlîs s.k. islamisering av de ursprungligen persiska 
tankegångarna. Den nya identiteten skilde sig från såväl de turkiska 
nomadstammarnas som det arabiska kalifatets identitet, men passade 
för de turkiska sultanerna som trots allt var muslimer. Här skapades 
förutsättningarna för att utveckla en symbios mellan de persiska och 
islamiska traditionerna. Furstespeglarna blev ett forum där denna 
symbios utvecklades. 

Man bör i detta sammanhang komma ihåg att furstespegelförfattarna 
verkade i ett islamisk samhällsklimat i vilket sultanens formella 
funktion var att leda den islamiska församlingen, umma. Den nya 
identiteten skulle med andra ord utvecklas i samverkan med det 
samhälle där den skulle tillämpas. Att man försökte klä de 
ursprungligen persiska tankefigurerna i en islamisk diskurs är således 
med tanke på omständigheterna inte något anmärkningsvärt. 

Islamiseringstendensen var jämförelsevis starkare hos al-Ghazâlî än 
hos andra furstespegelförfattare. Detta innebär att islamiseringskravet 

618 Aneer, "Kingship Ideology and Muslim Identity in the 11th Century", 45-46. 
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till lika stor del kan ha varit al-Ghazâlîs personliga önskan som ett 
resultat av de yttre faktorernas, eller ett samspel mellan de båda 
faktorerna. Al-Ghazâlîs jämförelsevis djupa förankring i den islamiska 
traditionen kan ha spelat en avgörande roll i detta sammanhang. Hans 
främsta önskan var att till varje pris bevara så mycket av den islamiska 
strukturen som det var möjligt. Även efter anslutning till sufismen höll 
han fast vid det islamiska idealet. Hans kritik mot exempelvis de 
religiöst lärda som han gav uttryck för i boken Ihyå > cUlûm al-Dîn% ett 
av hans främsta verk efter anslutningen till sufismen, baserades till 
största delen på islamiska principer. 

Al-Ghazâlîs uppfattning om politik 

Al-Ghazâlîs synsätt på de politiska förhållandena ger bilden av, i bästa 
fall, en pragmatiker eller realpolitiker och i värsta fall en opportunist 
som vänder kappan efter vinden. Han såg sig tvingad att acceptera 
verkligheten sådan den var, och anpassade sina teorier därefter. Hellre 
gjorde han det än att det skulle råda social oro och inbördes 
stridigheter. Han var beredd att erkänna vilken makthavare som helst, 
bara denne nödtorftigt stod för lag och ordning i samhället. Detta 
kunde i sin tur användas som stöd för en ideologi, som legitimerade ett 
absolut envälde, över vilket ingen kunde utöva någon kontroll.619 

Förståelsen av al-Ghazâlîs syn på politiken som sådan skulle kanske 
kunna bringa klarhet i hans agerande. Han ser på politiken ur religiös 
synvinkel. Enligt denna uppfattning är skapelsen en sammanhängande 
helhet, vilken styrs in i det minsta av en vis skapare. Denne har 
ingalunda skapat världen på måfå, utan den strävar ändamålsenligt mot 
ett givet mål. Människan ingår i detta verk och är kanske dess 
viktigaste beståndsdel. Hon har en tudelad natur, dvs. ande och materia. 
Hon dras till det onda p.g.a. sina djuriska instinkter, men kan på samma 
gång bli Guds ställföreträdare på jorden tack vare den andliga 
aspekten. I skapelsens hierarki står hon mellan änglarna och djuren.620 

Även människan har en målsättning att sträva efter. Politiken kommer 
in i människans liv som en vägledare i livet! Al-Ghazâlî tror i enlighet 

619 N ordberg, pro fe tens folk, 155. 
620 Al-Ghazâlî, Ihyå >cUlûm al-Dîn% IV, 55-58. 
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med den islamiska läran att det finns två världar, den förgängliga 
världen, eller livet på jorden, och den eviga världen eller livet efter 
detta. Politikens roll blir då att vägleda människan underjordelivet.621 

Häri har vi den starka betoningen på tillämpningen av de religiösa 
lagarna i hans "politiska" tankegångar. Det är nämligen på grundval av 
dessa lagar som "politiken" i al-Ghazâlîs bemärkelse kan tjäna något 
syfte. 

Politik i al-Ghazâlîs tänkande handlar inte om maktfördelning eller 
konsten att styra ett rike, utan främst är den ett medel i utövningen av 
religionens lära. Hans betoning på ordning och social trygghet är ingen 
målsättning i sig, utan snarare ett sätt genom vilket förverkligandet av 
de religiösa lagarna blir möjligt, vilket i sin tur medför världslig och 
hinsides lycka. Det är m.a.o. kopplingen mellan religion och makt som 
möjliggör detta. Religion och makt liknar, enligt al-Ghazâlî, oskiljbara 
bröder som har fötts från samma moder. Religionen är grunden och 
makten dess beskyddare.622 

Han ser en växelverkande relation mellan politiken och religionen. Det 
politiska systemet måste ha ett rättssystem och det är religionen som 
svarar för detta. Han ser samtidigt på relationen mellan dessa ur en 
annan synvinkel. I boken Ihyay cUlûm al-Dîn skriver han att dessa står 
i en beroendeställning till varandra och ingendera klarar sig utan den 
andra.623 I den senare boken kommer han in på frågan när han 
diskuterar fördelning av medel ur statskassan. Han skriver att alla som 
på något sätt sysslar med något som kommer till det islamiska 
samfundets gagn och därmed förlorar egen inkomst bör avlönas med 
statliga medel. I det här fallet syftar han på de skriftlärda och 
soldaterna. "Försvaret av religionen vilar på de skriftlärda,c ulama, och 
försvaret av världen är soldatenias uppgift. Religionen och staten, dîn 
wa daula, är som två bröder av samma moder och ingen av dem står 
oberoende av den andre "624 

621 Ibid., I, 44. 
622 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk ,106. 
623 Al-Ghazâlî, Ihyâ^Ulûm al-Dîn, II, 303. 
624 Ibid., 303. 
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För att kunna förverkliga detta rättssystem på bästa sätt krävs dels god 
kännedom om rättssystemets detaljer, dels en maktinstans som kan 
genomdriva detta. Staten, som personifieras i härskaren, anses vara den 
instans som skall garantera rättssystemets verkställande. Regenten 
måste äga god kännedom om det religiösa rättssystemet och kan å sin 
sida ålägga medborgarna att följa de religiösa lagarna. Problemet med 
denna uppfattning är att den är beroende av den enskilde medborgarens 
bundenhet vid religionen. Att mäta den enskilde medborgarens tro och 
hängivenhet gentemot religionen står utanför statens makt då det, 
enligt den islamiska läran, är någonting mellan individen och Gud och 
det är enbart Gud som har insikt om det.625 

I inledningen av sitt största verk, IhyV cUlvm al-Dîn för al-Ghazâlî 
en diskussion om kunskapens betydelse. Han anser att kunskapen 
närmar människan till Gud, samtidigt som den har en rad andra 
fördelar när det gäller det som väntar människan efter livet i den 
förgängliga världen. Kunskapens världsliga fördelar är att dess ägare 
åtnjuter ära och berömmelse, som gör att denne kan föra sin talan inför 
sultaner. Al-Ghazâlî understryker att människornas "bästa" finns 
samlat i religionen och det världsliga livet, eftersom religionen är 
avhängig av det världsliga livets system och ordning. Han liknar livet 
vid den hinsides världens "åkermark". Det världsliga livets system och 
dess ordning är i sin tur avhängig av människornas handlingar. Han 
räknar upp fyra yrkesområden som han anser vara de viktigaste: 
politik, jordbruk, konfektion (skrädderi) och byggnads-"industri", av 
vilka politiken är det i särklass viktigaste.626 Politikens stora betydelse 
härrör ur dess möjligheter att skapa förutsättningarna för ett socialt liv 
i lycka. Al-Ghazâlî skriver: "... och politiken är för att skapa vänsk ap 
och närhet samt att hjälpa varandra i livet".611 

Al-Ghazâlî jämför de olika yrkeskategorierna och skriver: "Den bästa 
bland dessa är den som utgör det mest principiella, och det mest 
principiella är politiken /.../, eftersom i politiken ligger människornas 

625 Laoust, I, 263. 
626 Al-Ghazâlî, Ihyä >cUlûm al-Dîn, 1,43-44. 
627 Ibid., 44. 
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bästa och den visar människorna den rätta vägen, ty den är denna 
världens och hinsidesvärldens frälsare".62* 

Al-Ghazâlî delar upp utövarna av politiken i fyra olika kategorier, 
beroende på om de utövar någon påverkan på människans "inre", det 
andliga, eller "yttre", det materiella. Dessa är: 1-Profeten Muhammad, 
2-Kaliferna och sultanerna, 3-De lärda "fuqahä"och 4-De religiösa 
agitatorerna,"wuc äz"629 

Profeten var den ende bland dessa som kunde utöva inflytande på 
människornas "inre" och "yttre", medan kalifernas och sultanernas 
makt begränsades till människans "yttre".630 De lärda, som enligt al-
Ghazâlî skall betraktas som profetens verkliga arvtagare, når 
människornas "inre", fast det rör sig enbart om en liten elit bland 
samhäll smedborgarna, dvs. al-khässa. Den sista gruppen når också 
människornas "inre", men med den skillnaden att de når den stora 
allmänheten, al-c amma.631 

Den bästa politiken efter profetens politik är den som strävar efter att 
höja människornas moral. Då ingen av de återstående grupperna ensam 
förmår att genomdriva en sådan politik, vilar verkställelsen av denna 
uppgift på såväl härskarmakten som de religiöst lärda, fuqahä och 
wuc äz. 

Även om de rättslärdas politik, som beskrivs som profetens arvtagare, 
kommer på andra plats i rangordningen sätter al-Ghazâlî sin främsta 
tilltro till de världsliga makthavarna, dvs. sultanernas och kalifernas 
politik, eftersom det enbart är mäktiga härskare som kan undvika kaos 
och skapa lugn och ordning i samhället. Han tar som exempel 
förhållandena efter en härskares död. I likhet med många andra ställen 
i världen följdes oftast härskarens död i den islamiska världen av en 
intensiv kamp om vem som skulle bli den döde härskarens efterträdare. 

628 Ibid., 45. 
629 Skillnaden mellan de två sista grupperna är att de bedöms vara mindre lärda, 
eftersom de i allmänhet vänder sig till den stora massan eller de "gemena", a l-
c Amma, som de heter i islamisk terminologi. 
630 Al-Ghazâlî, Ihyâ^Ulvm al-Dîh, 1,12. 
631 Ibid., 55. 
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Al-Ghazâlî hade personliga erfarenheter av sådana förhållanden, 
Därför väljer han de världsliga makthavarna före de religiöst 
rättslärda. 

Han skriver: "Utan en åtlydd sultan kan inte trygghet härska i världen 
och övermänniskornas liv. Det som gör detta nödvändigt är det kaos 
som följer efter en härskares död. Om denna förvirring, fitna, inte 
stoppas genom att en ny sultan tillsätts kommer kaoset att fortsätta och 
svärden regerar. Följden blir hungersnöd, död och förstörelse. Den som 
har makt plundrar och av dem som överlever kan ingen ägna sig åt 
bedjande och kunskap. Flertalet bland människorna kommer att dö i 
skuggan av svärdens regering. Därför har det sagts att religionen och 
sultanen är som oskiljbara tvillingar. Religionen är grunden och 
sultanen dess väktare. Det som saknar grund kommer att störta och det 
som saknar väktare kommer att gå förlorat%31 

Al-Ghazâlî gör klart att han inte hyser några större tankar om folkstyre 
och människornas förmåga att kunna lösa sina egna problem. Någon 
tradition kring detta fanns inte i den islamiska världen och inte i den 
forna persiska kulturen heller. Hans erfarenheter av den politiska 
situationen har övertygat honom om att det inte råder någon tvekan om 
att ifall människorna lämnas åt sig själva kan de inte komma överens 
om någonting gemensamt. Detta beroende på de skillnader som finns 
bland dem när det gäller klass och idéer. Den ende, enligt al-Ghazâlî, 
som kan stå för denna uppgift är en åtlydd sultan.633 Han fortsätter att 
skriva om vikten av en sultan: "Sultanen är en nödvändighet för att 
bringa ordning i denna värld, och världslig ordning är nödvändig för 
religiös ordning, religiös ordning är nödvändig för lycka i en hinsides 
värld. Detta är vad profeterna strävade efter. "634 

Al-Ghazâlîs tilltro till sultaner har sina begränsningar. Han är väl 
medveten om deras bristande kunskaper i religionen. Därför råder han 
sultanerna att hålla sig väl med de rättslärda. Detta krav upprepas ofta i 
Nasihat al-Muluk. De rättslärdas uppgift blir då att kompensera den 

632 Al-Ghazâlî Abu Hamid Muhammad, Al-Iqtisâd fi al-Ftiqad (Beirut, 1988), 
148. 
633 Ibid., 148. 
634 Ibid., 149. 
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brist som finas i sultanens styre, nämligen kunskap om de religiösa 
lagarna. Han beskriver de rättslärda på följande sätt: 'Faqîh, rättslärd, 
är den som har kunskap om politiken och kan konsten att medla mellan 
människorna då dessa råkar i konflikt med varandra p.g.a. sina 
lustbegär. Faqîh, rättslärd, är sultanens lärare och handleder honom i 
politiken så att han skall kunna skapa den världsliga ordningen. "635 

Opportunism eller politisk realism? 

Det finns en rad omständigheter som talar emot en opportunistisk 
läggning hos al-Ghazâlî. Hans omsvängning tycks ändå ha följt en viss 
logik. Det hänger samman med hans grundläggande uppfattning om 
politiken och in i det sista försökte han försvara kalifatets ställning. I 
boken al-Iqtisad fi al-Ftiqäd, som han skrev innan han lämnade 
Bagdad år 1095, dvs. kort efter att ha författat boken al-Mustazharîtill 
kalifatets försvar, upprepar han sin tidigare uppfattning om att kalifatet 
är en nödvändighet för samhället. Nödvändigheten beskriver han som 
en religiös nödvändighet. Han tilldelar även förnuftet en viss roll i det 
sammanhanget. Dess roll är att beskriva denna nödvändighets fördelar 
och de nackdelar som skulle uppstå om denna religiösa lag. 
imämaten/kalifatet, inte skulle genomdrivas.636 Han har då inte glömt 
sultånatet, utan förespråkar samexistens mellan kalifatet och sultånatet. 
Men även här låter han bli att fästa något större avseende vid 
härskarens väg till maktövertagandet, det är syftet och målsättningen 
med makten som intresserar honom. Efter tillbakadragandet från 
offentligheten perioden 1095 t.o.m. de maktpolitiska förändringarna 
1105. väljer han att helt enkelt vända sig till de nya makthavarna. 

Vad han gör tycks helt enkelt vara att byta ut några brickor i spelet mot 
andra, vilka motsvarar samma förväntningar. Han stirrar sig inte blind 
på målsättningen i den nyuppkomna situationen, utan tänker ut nya 
medel med vilkas hjälp han skall kunna nå de uppsatta målsättningarna. 
Han har in i det sista försökt att hålla fast vid de forna makthavarna, 
men ger till slut efter för den bistra verkligheten. Nu när kalifatet har 
förlorat sin betydelse ersätter han det med sultånatet, med den 

635 Al-Ghazâlî,I/zyâ >cUlvm al-Dîn, 1,46. 
636 Laoust, 1,122. Se vidare a1-Iqtisåd fi al-Ftiqad, 105. 
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förhoppningen att de nya makthavarna skall fylla tomrummet efter 
kalifatet. Även här visar han inget större intresse för sättet att överta 
den politiska och militära makten. Trots en rad uppmaningar om hur 
en föredömlig härskare skall vara har dennes personliga moral och 
privata livsföring inte så stor betydelse. Al-Ghazâlî visar stort 
överseende med religiösa avvikelser. Det viktigaste är att härskarna 
skapar de yttre förutsättningarna för religionens utövning och att de 
religiösa lagarna skall utgöra ramarna för samhällsrätten. Härskaren 
skall straffa dem som bryter mot dessa och belöna de laglydiga. 
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VIII-Giidomligt ljus (farr-i îzadî), rättvisan, 
utvaldheten och den persiska länken 

Persiskt influerade tankegångar genomsyrar furstespeglarna till den 
grad att det vore fel att enbart se dem som epokbetecknande 
idéströmningar som bitvis plockats av politiska teoretiker eller andra 
författare som en bekräftelse på deras egna funderingar. Bland de 
föreställningar som med all säkerhet kan spåras tillbaka till den 
persiska traditionen finner vi idén om det gudomliga ljuset (farr-i 
îzadî), härskarens utvaldhet av Gud, rättvisefrågan och det sätt på 
vilket idén framställs i furstespeglarna, alltså synen på förhållandet 
mellan kungen, militären, den "ekonomiska tillväxten", befolkningen 
och rättvisan, vilket brukar kallas den persiska cirkeln. Från en persisk 
tankevärld stammar också föreställningen om härskaren som "herden" 
vars uppgift är att vakta Guds "hjord". Det är viktigt att poängtera att 
detta nödvändigtvis inte utesluter furstespegelförfattamas användning 
av den persiska traditionen som ett instrument med vars hjälp man 
sökte bekräfta de egna idéerna. Viktigt är dock att skilja mellan 
användningen av persiska traditioner som en normativ källa för att 
bekräfta egna funderingar och persiska tankegångar vilka 
furstespegelförfattarna har gjort till sina egna idéer och klätt i islamisk 
dräkt. 

När det gäller användningen av persiska berättelser och legender kan 
man diskutera om de centralasiatiska turkarnas övergivande av de egna 
traditionerna, samt deras förtjusning över den glamourösa persiska s.k. 
guldåldern, var den främsta orsaken till furstespeglarnas användning 
av berättelser hemmahörande i denna tradition. En sådan 
förklaringsmodell skulle te sig ganska bristfällig om vi enbart skulle 
förlita oss på den när det gäller att förklara förekomsten av en rad 
ursprungligen persiska idéer som presenteras i islamisk skepnad. 

I sina beskrivningar av härskarens egenskaper använder sig såväl al-
Ghazâlî som Nizäm al-Mulk av begreppet farr-i îzadî, ett begrepp som 
härstammar från den förislamiska persisk-zoroastriska kulturen. I dess 
ursprungliga form innebär farr-i îzadî en manifestation av de heliga 
elementen, vilka är eld eller ljus, storhet och auktoritet som Gud ger till 
profeter och rättfärdiga kungar. I den förislamiska persiska traditionen 
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kunde farr-i îzadî förkroppsligas i olika materiella symboler och ges 
gestalt i form av olika djur som skyddade kungarna i olika 
sammanhang eller lämnade dem om dessa lämnade den rätta vägen.637 

I zoroastriernas heliga bok Avesta, liknas farr-i îzadî vid en örn eller 
hök. Det framgår bl.a. att när exempelvis kungen Jamshîd befattade sig 
med något ohederligt som lögn, lämnade farr-i îzadî honom i skepnad 
av en fågel.638 Farr-i îzadî gestaltas i ett annat sammanhang av ett 
lamm som springer efter kungaättlingen Ardashîr när denne flyr från 
sin fångeskap.639. Hos al-Ghazâlî har begreppet dock förlorat mycket 
av sin ursprungligen zoroastriska innebörd och förutom det yttre skalet 
är det ingenting annat i hans användning av begreppet som liknar den 
ursprungliga persiska tankefiguren. Begreppet har mist sin genuina 
innebörd då det förts vidare i traditionens kedja. Det är osäkert hur väl 
förtrogen al-Ghazâlî var med den gamla zoroastriska tankeinnehållet. 
Han tycks se begreppet farr-i îzadî som ett uttryck för den persiska 
traditionen och använder det, enligt min uppfattning, i betydelsen av 
gudomlig skugga, zill Allah, ett gudomligt majestät som reflekteras i 
sultaner. Al-Ghazâlî hänvisar till islamiska sägner, riwaya, som slår 
fast att sultanen är Guds skugga på jorden, al-Sultânu zill Allâh-i fi al-
card.640 Sultânen är den gudomliga storhetens, (hayba), skugga på 
jorden, det betyder att han är stor och utvald av Gud över sitt folk, 
förklarar al-Ghazâlî. "Den konung som har farr-i îzadî måste man 
älska och lyda. Med konungar får man inte strida, ty Gud har sagt: 
lyden Gud och lyden aposteln och dem, som äga att befalla bland 
eder'."641 Intressant att notera i detta sammanhang är att al-Ghazâlî i 

637 Kår Nåma-yi Ardashîr-i Båbakån, (Ardashîr-i Bâbakâns krigsbok/krönika) 
persisk översättning från pehlevi, ed. Muhammad Javâd Mashkur (Teheran, 1990), 
227-228. 
638 Murteza Mutahhari, Khadamåt-i mutiqåbei-i islam va Iran, (Islams och irans 
tjänster gentemot varandra), 12:e uppl. (Teheran, 1983), vol. 1, 217. 
639 Härskaren Ardavân som försöker stoppa fly kten får höra av bybor som har 
sett Ardashîr fly att ett vitt lamm sprang efter denne. Jakten fortsätter tills någon 
berättar för Ardavân att de hade sett lammet i Ardashîrs famn då ger Ardavân upp 
jakten för att han förstår att nu har Ardashîr fått hjälp av farr-i izadî. Se vidare Kar 
Nåma-yi Ardashîr-i Båbakån, 184-185. Den persiske nationaleposeins främsta 
förgrundsgestalt Firdausi återger berättelsen om kungaättlingen och hans flykt med 
en slavinna och lammet som följer dem i diktform i sin bok Shah Nåma. 
640 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Mulvk% 81. 
641 Ibid., 81-82. 
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första hand hänvisar till den arabiska versionen av begreppet, dvs. zill 
Allah, Guds skugga, och när han genom en sägen, riwaya, som i 
slutändan förknippas med profeten, styrkt detta påstående övergår till 
att använda den persiska formen av begreppet. Det kan tilläggas att 
begreppet zill Allah, Guds skugga, förekom sedan tidigare i den 
islamiska traditionen. Redan under de c abbâsidiska kaliferna förekom 
begreppet som upphöjde dessa kalifer över de vanliga människornas 
nivå. 

Begreppet är i al-Ghazâlîs terminologi ett samlingsnamn för en rad 
egenskaper. Bland dem påminner några om den gamla persiska 
traditionen. Dit hör exempelvis förnuft, kunskap, skarpsinnighet, 
förmågan att uppfatta saker, god fysik, kulturell bildning, ridkonst och 
dess tillämpning, mod och djärvhet, noggrannhet, gott temperament, 
rättfärdighet i betydelsen att ge de svagas och förtrycktas rätt, 
vänlighet, storsinthet, tolerans och måttlighet. Till dem kan också 
läggas egenskaper som att visa omdöme och förutseende i affärer och 
att studera berättelser om tidigare muslimska ledare samt undersöka 
tidigare kungars förehavanden.642 

Nizäm al-Mulk nöjer sig dock med den persiska beteckningen farr-i 
ilâhî och använder begreppet vid två tillfällen. Till skillnad från al-
Ghazâlî förklarar han inte vilka egenskaper begreppet omfattar, men 
det framgår av sammanhanget att där finas samma andemening som 
hos al-Ghazali. Detta framgår av Nizäm al-Mulks beskrivning av farr-i 
ilâhîs betydelse för sultanen. Han skriver: " Om konungen äger farr-i 
ilâhî, ett rike och har hjälp av kunskap kommer han att få båda 
världarnas lycka, ty han kommer inte att göra någonting utan att ha 
kunskap om den och han kommer aldrig att böja sig för okunskap. Se 
de visa kungar vars namn är så stort i denna värld. De uträttade stora 
verk för att alla skulle minnas deras goda namn. Bland dem finns 
Afrîdûn (persisk kung), Alexander (greksisk härskare), Ardashir, 
Anûshîrvan den rättvise (persiska kungar), de rättrognas herre cUmar 
(den andre kalifen efter Muhammad), cUmar ibn cAbd al-cAzîz 
(umayad kalif),Hârûn al-Rashîd,Ma>mun, Muctasim (cabbâsidiska 

642Ibid.,127-128. 
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kalifer) Ismail ibn Ahmad ibn Samäm (persisk/muslimsk härskare) 
och sultan MahmM (turkisk sultan tillhörande ghaznaviderna)."643 

Nizâm al-Mulk talar om "det goda namnet" bland människorna och 
eftervärlden. Al-Ghazâlî skriver också om det goda namnet när han 
beskriver de persiska kungarna, "dagens värld är en fortsättning av 
deras imperium. De regerade och gick sedan bort. Denna världs skatt är 
ett gott namn bland människorna och nästa världs skatt äro goda 
gärningar".644 Detta visar mer än något annat en viss mentalitet hos de 
turkiska sultanerna som furstespegelförfattarna tycks ha tagit fasta på 
för att framföra sina egna budskap. Vid en jämförelse märks en 
skillnad gentemot det tidiga strikt islamiska idealet som gick ut på att 
alla gärningar skulle göras för att tjäna Guds behag före allt annat, 
Ibtighaci Mardåt Allah. Alla gärningar beskrivs som en plikt vars 
konsekvens måhända är till tjänarnas nytta. 

Trots al-Ghazälis försök att ge islamisk skepnad åt idén om det 
gudomliga ljuset eller den gudomliga skuggan måste man tillstå att 
denna diskurs bygger på helt andra tankefigurer än de islamiska. En 
nära anknuten tankegång till denna diskurs är idén om härskarens 
utvaldhet av Gud. Även i detta fall försöker han ge tankegången 
islamisk gestalt. Till skillnad från sin föregångare vesiren Nizâm al-
Mulk som inte gjorde några större ansträngningar att inordna denna 
egenskap under religionen försöker al-Ghazâlî föra in idén om 
härskarens utvaldhet som en naturlig del av religionen. Han går så 
långt att han bl.a. hänvisar till koranverser för att ge någon form av 
islamisk legitimitet till denna tankegång. Han citerar bl.a. följande 
verser: "I, som tron, lyden Gud och lyden aposteln och dem, som äga 
att befalla bland eder/"645 Och "Säg, O Gud, herradömets Herre, du 
giver herradömet åt vem du vill och tager herradömet från vem du vill, 
du upphöjer vem du vill och förnedrar vem du vill. I din hand är allt 
gott; du är förvisso allsmäktig" ,646 

643 Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nama, 81-82. 
644 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-Muluk, 128. 
645 Koranen 4:62. 
646 Ibid., 3:25. 
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Det är svårt att tänka sig att al-Ghazâlîs försök att ge en islamisk 
skepnad åt de ursprungligen persiska tankegångarna gjordes för de 
turkiska sultanernas skull, eftersom dessa i gemen var måttligt 
intresserade av vissa delar av religionen såsom de uttrycktes av de 
religiöst lärda. A andra sidan var dessa sultaner genom sin ringa ålder 
vid trontillträdet i allmänhet dåligt insatta i religionen. För sultanerna 
var religionen en auktoritativ källa som kunde legitimera eller 
olagligförklara deras handlingar. Däri har vi deras ambivalenta 
inställning tillc abbåsidkalifatet. De gick aldrig så långt som att de trots 
kalifatets yttersta svaghet avskaffade det, så som de gjorde med de 
shîc itiska buyiderna när de hade övertagit den politiska och militära 
makten över kalifatet. Detta eftersom det var kalifatet som trots allt 
legitimerade sultanernas maktövertagande. I den ständiga maktkampen 
som alltjämt pågick mellan kalifatet och sultanerna såg de senare inga 
hinder för att kränka kalifemas auktoritet på andra områden. 

Man skulle kunna se detta som ett utslag av furstespegelförfattarnas 
egen religiösa läggning, som i kombination med deras grundläggande 
sunnitiska uppfattning, möjliggjorde ett sådant handlande. De var djupt 
religiösa, åtminstone när det gäller Nizäm al-Mulk och al-Ghazâlî, och 
det var nästan oundvikligt för dem att tolka de nya idéerna med hjälp 
av en religiös förklaringsmodell för att därefter kunna tillämpa dem i 
sin politiska uppfattning. Man kan uttrycka det så a tt den sunnitiska 
politiska synen hjälpte dem på traven; de var beredda att i enlighet med 
denna uppfattning utropa den som hade makten till den legitima 
makthavaren. Detta trots att vissa av dessa idéer, som exempelvis 
härskarens utvaldhet, stred mot den tidigare islamiska föreställningen 
om härskaren, som gick ut på att denne antingen skulle utses av en 
majoritet bland de skriftlärda,c ulama, eller genom folkets förtroende. 

Kombinationen mellan ljusbegreppet och rättvisa omhuldad i ett 
religiöst språkbruk i al-Ghazâlîs skrifter begränsas inte till 
furstespegeln Nasîhat al-Mu lu k och till sultanens person, utan 
förekommer lite varstans i hans skrifter efter anslutningen till sûfïsmen 
och handlar även om andra personer med hög maktställning än 
sultanen. Ett sådant exempel är ett brev som han skrev till en saljuqisk 
vesir. Det saknas uppgifter om när brevet skulle ha skrivits, men att 
döma av adressaten kan man utgå ifrån att brevet tillkom efter al-
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Ghazâlîs anslutning till sufîsmen och någon gång i början av 1100-
talet. Han riktade brevet till saljûqvesiren Diya? al-Mulk, son till den 
berömde saljûqvesiren Nizâm al-Mulk. Denne var verksam under den 
aktuella perioden. 

Brevet, som liknar ett hyllning stal, börjar med kommentarer om 
vesirens titel, dvs. Diya5 al-Mulk, som betyder rikets ljus. Al-Ghazâlî 
skriver att detta ljus hjälper vesiren att se allting som det är. När 
vesiren ser på denna värld ser han det besudlade inre som finns bakom 
den vackra fasaden. Källan till detta ljus är, enligt al-Ghazâlî, vesirens 
rättvisa. Han tolkar rättvisa på följande sätt: "Rättvisa, cidäla, innebär 
att man skall tjäna Gud så som man vill att ens egna tjänare skall tjäna 
honom. Det innebär också att man skall behandla undersåtarna på 
samma sätt som man själv önskar bli behandlad om man vore undersåte 
och de herre."647 Denna beskrivning liknar, som vi såg tidigare i detta 
kapitel, en av de egenskaper som al-Ghazâlî räknar upp bland dem som 
ingår i farr-i îzadî. Al-Ghazâlî fortsätter resonemanget med att 
uppmana vesiren att hela tiden ha dessa motton inför ögonen och att 
även uppmana sultanen, som han tjänar, till detta. Han ser det som 
vesirens skyldighet att inte låta sultanen vara ovetande om vad som 
sker i riket, eftersom vesiren kommer att ställas till svar för detta på 
domedagen.648 

Lägg märke till att uppmaningarna i brevet riktas direkt till vesiren och 
det är vesiren som omfattas av ljuset och det är denne som får stå till 
svars för vad som händer i riket på domedagen. Till skillnad från 
Nasîhat al-Muluk har sultanens roll tonats ned, vilket kan tolkas som 
att det inte är adressatens befattning som har den största betydelsen, 
utan dessa egenskaper kan tillskrivas den som har den verkliga makten. 
Vesiren i fråga arbetade under saljûqsultânen Sanjar, alltså samma 
sultan som al-Ghazâlî antas ha skrivit Nasîhat al-Muluk för. 

Bland de furstespeglar som finns med i denna undersökning skiljer sig 
Qåbus Nåma från de andra genom att diskursen om farr-i îzadî, 
gudomligt ljus, inte finns i boken explicit uttryckt. Detta innebär dock 
inte att författaren skulle vara opåverkad av de persiska tankegångarna. 

647 Al-Ghazâlî, Makåtib-i Fårsi-yi Ghazâlî, 34. Egen översättning. 
648 Ibid., 34. 
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Hans beskrivning av rättvisans betydelse för riket är nästan identisk 
med de andra furstespeglarna. Även han formulerar sina tankegångar 
om rättvisans betydelse för riket genom den s.k. persiska cirkeln. När 
han i slutet av boken kommer till härskarens uppgifter, dvs. sonens 
uppgifter om han skulle bli härskare, diskuterar han rättvisans 
betydelse för riket. Han skriver: "Laf inte militären styra över folket, 
eftersom landet då inte kommer att utvecklas. På samma sätt som du 
ser till militärens bästa måste du också se till folkets bästa. Då 
konungen är som solen bör han inte skina över en (grupp) men inte 
över en annan. Folket kan göras lydigt med hjälp av militären och 
militären kan hållas kvar med hjälp av folket, eftersom avkastningen 
kommer från folket Och landet kan utvecklas och folket kan hållas 
kvar med hjälp av rättvisan. Håll orättvisan borta från ditt hjärta, ty de 
rättvisa kungarnas hus kvarstår länge medan de orättvisas förstörs 
ganska snabbt /.../En rättvis konung är som världens vatte nkälla och 
orsaken till dess friskhet och glättighet, medan en orättvis härskare är 
källan till världens undergång.M649 

Ljusmetaföriken och den inspirativa kunskapen 

Al-Ghazâlîs användning av begreppet farr-i îzadî i betydelsen 
gudomligt ljus i Nasîhat al-Muluk kan jämföras med ljuset och dess 
betydelse i sûfîsmen. Det var först efter sin anslutning till sûfîsmen 
som han började använda sådana begrepp. Det var dock inte i Nasihat 
al-Muluk som han för första gången laborerade med ljusmetaforiken. 
Efter att ha anslutit sig till sûfîsmen skrev han ett antal böcker i vilka 
han gav uttryck för sina sûfïska tankegångar. I boken Mishkät al-
Anwär (Ljusens nisch), som tillkom före Nasîhat al-Muluk, avsåg han 
dels att tolka förekomsten av ljusbegreppet i Koranen, som på ett ställe 
beskriver Gud som "himlarnas och jordens ljus"650, dels en sägen från 

649 Kay Kâvûs, Qäbus Nama% 23 2-233. Egen översättning. 
650 « QU(i himlarnas och jordens ljus. Det är med Hans l jus liksom med en 
nisch, i vilken det finns ett bloss. Blosset befinner sig i en glaslyckta, glaset är som 
en tindrande stjärna, som tänds från ett välsignat olivträd, vilket vaken är från öster 
eller väster och vars olja nära nog skulle lysa, om också ingen eld vidrörde den, det 
är ljus på ljus. Gud leder vem Han vill till sitt ljus, och Gud framställer liknelser för 
människorna. Ja Gud är allveande." Koranen 24:35-42 
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profeten Muhammad som går ut på att: Gud omges av 70 slöjor av ljus 
och mörker. 

Det bör dock påpekas att han i sin tolkning av ljusbegreppet i Mishkåt 
al-Anwar inte kommer ens i närheten av den persisk-zoroastriska 
uppfattningen om detta begrepp. Det rör sig alltså om en tolkning i 
sûfïsk anda som bygger på uppfattningen att det mänskliga förnuftet, 
som är materiellt och begränsat, inte kan förnimma eller inrymma 
något som är oändligt och obegränsat som Gud. Å andra sidan ser 
sûfîerna människan som ett mikrokosmos som äger förutsättningarna 
för att kunna uppfatta Gud. Enligt denna uppfattning skulle människan 
aldrig ha kunnat komma till insikt om något som hon inte ägde 
förutsättningar att förstå. Detta innebär att det måste finnas någon fonn 
av samhörighet, sinkhîyya, mellan den som förstår och det som förstås. 
Människan skulle inte kunna komma till insikt om världens mysterier 
om motsvarigheten till dessa mysterier inte fanns i henne. Människan 
är ett mikrokosmos i vilket makrokosmos är samlat. Den som vill 
känna Gud måste känna sig själv och den som känner Gud känner sig 
själv på ett bättre sätt. Gud är närmare människan än vad hon tror, eller 
som suftema uttrycker det "Vännen står mig närmare än jag själv".651 

Den iranske 1300-talspoeten och sûfîn Hâfez uttrycker detta på 
följande sätt i en av sina dikter: "Gud var med den hjärtlöse i alla 
händelser, han såg dock Honom inte och sökte Gud från fjärran."652 

Enligt denna uppfattning är Gud En, Evig och Oföränderlig, vilket i 
klarspråk innebär att Han är otillgänglig för den vanliga mänskliga 
kunskap som baserar sig på förnuftet. Människan behöver andra 
metoder för att komma till insikt om Gud än förnuftet. Gud 
transcender ar, enligt denna uppfattning, den förgängliga världen och 
det mänskliga intellektet och kan inte förstås i samma utsträckning som 
människorna förstår sakförhållanden och föremål på jorden. 
Kommunikationen mellan Gud och människor kan följaktligen enbart 

651 Qâsim Ghanî, Târîkh-i Tasavvuf dar islam, (Sûfïsmens historia i islam) 4:e 
uppl. (Teheran, 1987), 425. 
652 Egen översättning: "Bîdelî dar hama ahvâl khuda ba û bud, û nemîdîdash va az 
dûr khudâ ra mîkard". 
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starta hos Gud. Om Han skall bli igenkänd av människorna kan detta 
ske genom att Han själv ger sig till känna hos människorna.653 

Al-Ghazâlîs anslutning till sufïsmen kan också ses som en uppföljning 
av hans tidigare kritik mot de islamiska filosoferna. I sin bok Tahafut 
al-Falâsifa (Filosofernas motsägelser), som kan sägas vara ett av de 
verk som ingick i den historiska konflikten mellan filosofins och 
teologins representanter, riktade al-Ghazâlî hård kritik mot de 
islamiska filosoferna för att dessa inte godtog uppenbarelsen som en 
källa till kunskap, utan hyste enbart tilltro till logik och sinnesintryck. 
Han riktar kritik mot filosoferna på ett tjugotal punkter i boken. Enligt 
dessa gör sig filosoferna skyldiga till kätteri på tre punkter, medan de 
på sjutton punkter skall ha misslyckats med sina åtaganden. De tre 
punkterna gällde filosofernas förnekande av lekamlig 
återuppståndelse654, deras uppfattning om att världen var evig och inte 
skapad i tiden och slutligen deras uppfattning om att Guds kunskap inte 
omfattar enskildheter.655 

Till skillnad från filosoferna anser al-Ghazäli att uppenbarelsen är en 
säker källa till kunskap. Han värderar uppenbarelsen mycket högre än 
andra kunskapskällor, eftersom den är knuten till den gudomliga 
källan. Detta avspeglar sig i hans syn på de olika typenia av vetenskap. 
Han delar in dem i två huvudkategorier: De religiösa vetenskaperna 
och de rationella vetenskaperna. 

De rationella vetenskapenia delas i sin tur in i två grupper: 
-Lispirativa vetenskaper 
-Intuitiva vetenskaper 

Al-Ghazalî gör ytterligare en uppdelning när det gäller de inspirativa 
vetenskaperna - de består i en världslig och en hinsides gren. Det är i 
samband med den sista indelningen som han kopplar in ljusbegreppet. 
De hinsides vetenskaperna delar al-Ghazâlî in i: A-cIlm al-mukashafa, 

653 Einar Thomas sen, "Islamisk religionsfilosofi", 45. 
654 Al-Ghazâlî, Tahafut al-Falâsifa, persisk översättning av c Ali Asghar Halabî, 
Tahafut al-Falâsifa, yâ Tanaqud Gu 'i-yi Fîlsûfân (Teheran, 1984), 284-306. 
655 Ibid., 198-209. 
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vetenskapen om uppenbarelse (vetenskapen om Gud, Hans egenskaper 
och verk). B-c lim al-Muc amala, vetenskapen om hjärtats tillstånd.656 

Al-Ghazâlî ser ingen skillnad mellan de traditionella och de rationella 
vetenskaperna. Han tror snarare att dessa kompletterar varandra. Han 
liknar de rationella kunskaperna vid föda och de traditionella vid 
medicin, båda är nödvändiga för människan, anser han.657 

Det är i samband med den inspirativa vetenskapen c lim al-mukashafa, 
vetenskapen om uppenbarelse, som al-Ghazâlî använder ljusbegreppet. 
Begreppet mukashafa, som mystikerna använder för denna vetenskap, 
härrör från ordet kashafa, vilket innebär att lyfta och avlägsna ett 
hinder eller hölje. I den islamiska traditionen har man gett ordet en 
vidare innebörd, nämligen att: "klargöra mysterier eller verkligheter 
som döljer sig bakom slöjan". Mukashafa i sin tur innebär att avslöja i 
betydelsen att upplysa.658 

cIlm al-mukashafa, vetenskapen om uppenbarelse, är ingen praktisk 
vetenskap, vilket innebär att man inte kan förvärva den genom egen 
ansträngning. Den är utom räckhåll för den mänskliga förmågan. Al-
Ghazâlî beskriver den som den sanna vetenskapen som tillför 
människan lärdom om Gud, Hans egenskaper, uppenbarelse etc. Denna 
vetenskap är en gudomlig inspiration som ges till den som Gud önskar. 
Dessa finns i regel bland dem som har förberett sig såväl religiöst som 
moraliskt. Al-Ghazâlî liknar den gudomliga inspirationen vid ljus. Han 
talar om en ny preceptionsform, dvs. inspiration, som i själva verket 
skulle kunna beskrivas som en lägre form av uppenbarelse, ilhâm. Det 
senare skiljer sig inte avsevärt från den vanliga formen av 
uppenbarelse, wahy. Båda kännetecknas av att de är en form av kashf-

656 N£r sûfîerna talar om hjärtat, eller det arabiska uttrycket för detta "qalb" eller 
det persiska uttrycket "del", handlar det förstås i nte om det organ som sköter 
blodcirkulationen i kroppen. Det handlar ett annat perceptions centrum i människan 
som skiljer sig från intellektet och hjärnan. I enlighet med den sufiska 
uppfattningen äger detta perceptionscentrum till skillnad från intellektet förmågan 
att komma till insikt om Gud. 
657 Al-Ghazâlî, Al-Munqidh min al-Dal ål, The Faith and Prac tice of al-Ghazâlî, 
eng. övers. W.M. Watt (London, 1953), 67-68. 
658 L., Gardet, "Kashf", i The Encyclopaedia of Islam, vol. 4 (Leiden, 1978), 696. 
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perception och båda sänds till människan från den gudomliga källan. 
Den enda skillnaden är att wahy är avs edd för profeterna och medför 
vissa skyldigheter för dem, däribland att profeterna skall 
vidarebefordra budskapen till människonia. Hhäm gäller däremot alla 
människor, utan liknande skyldigheter som i fallet med wahy. Den är i 
högre grad personlig.659 

Intressant att notera i detta sammanhang är att trots att hjärtat är den 
kanal genom vilken mystikern kan få de kunskaper som finns i denna 
tradition, placerar al-Ghazâlî ljusbegreppet inte i det som kallas cIlm 
al-muc amala, vetenskapen om hjärtats tillstånd. Denna kunskap 
kopplas till inspirationen och därmed spelar inspirationens 
utomstående källa, Gud alltså, en aktiv roll för denna kunskap. 
Fortfarande är hjärtat den kanal genom vilken denna kunskap kan 
vidarebefordras till människan men dess roll inskränks till en 
mottagare och ingenting mer. Det är Gud som spelar den aktiva rollen i 
detta sammanhang. 

I sin självbiografiliknande bok al-Munqidh min al-Daläl (Befrielsen 
från villfarelsen), beskriver han hur han själv fick ta emot detta ljus: 
"Slutligen botade mig Gud från min sjukdom. Jag fick tillbaka min 
hälsa och balans. Detta kunde ske tack vare ett ljus som Gud kastade i 
mitt bröst, dock inte genom systematisk argumentering. Detta ljus är 
nyckeln till de högre kunskaperna. Den som tror att förståelsen av de 
gudomliga tingen sker genom strikta bevis har inskränkt Guds 
barmhärtighe t. "660 

Boken Mishkat a1-Anwår (Ljusens nisch), är ganska unik eftersom den 
skiljer sig från hans tidigare ortodoxa religiösa tankegångar inom 
teologin. Det är oklart om han verkligen hade för avsikt att publicera 
boken eller om skriften var avsedd för ett antal invigda sufîer, 
mystiker. Detta främst på grund av att al-Ghazâlî i denna bok ger 
uttryck för en rad tankegångar som går stick i stäv med hans tidigare 

659 D. B. MacDonald, "Ilham", iThe Encyclopaedia of Islam, vol. 4 (Leiden, 
1978), 1119-1120. 
660 Al-Ghazâlî, Al-Munqidh min al-Dal ål, The Faith and Practice of al-Ghazâlî, 
25. Persisk övers. Shakk va Shinakht, Al-Munqidh min al-Daläl, av Sâdeq 
Ä5inevand, 2:auppl. (Teheran, 1983), 27. 
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ortodoxa tankegångar inom teologin.661 Al-Ghazâlî anklagades så 
småningom för kätteri för de idéer han framförde i detta verk.662 

När al-Ghazâlî tolkar den s.k. ljusversen verkar det som om han har 
upptäckt en självklar sanning, nämligen att världsalltet har ett ursprung 
som är väsensskilt från skapelsen och den förgängliga världen. Detta 
ursprung är ljus, ett ljus som han inte försöker bevisa, utan beskriver i 
dess former, fysiskt ljus, profetskapets ljus, de himmelska varelsenias 
ljus och sist men inte minst Guds ljus. Gud, det verkliga ljuset och 
sanningen, haqq, är inte bara den ursprungliga källan till allt ljus. utan 
även det enda verkligt existerande ljuset i tillvaron.663 

I ett brev som al-Ghazâlî avfattade till sitt försvar när han hade 
anklagats för kätteri beskriver han i korthet vad han menar med ljuset. 
Han skriver att ljus är det som gör att man kan se och synas. Ljuset är 
uppenbart i sig och belyser och uppenbarar andra ting.664 Denna 
egenskap föranleder al-Ghazâlî att kalla alla andra ting som fyller 
denna funktion för ljus. Han kallar förnuftet, Koranen och profeten 
ljus eftersom dessa hjälper oss att se saker och ting vi inte kunde se 
innan. Och om vi kan kalla dessa för ljus varför inte kalla Gud för ljus 
när vi vet att Han är den egentliga källan till allting.665 

Ljuset fyller dubbel funktion i detta sammanhang. Å ena sidan är ljuset 
till skillnad från Gud, som beskrivs som någonting osynligt och 
ouppnåeligt, något förnimbart och fyller ett vakuum som uppstår i och 
med denna beskrivning av Gud. Men å andra sidan får ljuset, enligt den 
icke-sufiska traditionen, inte uppfattas som någon egenskap tillhörande 
Gud, eftersom i den islamiska läran Gud saknar egenskaper i mänsklig 
bemärkelse. Guds egenskaper är enligt denna uppfattning väsensskilda 
från de mänskliga och de skapade varelsemas egenskaper. Guds 

661 WH.T. Gairdner, "Al-Ghazâlî's Mishkat al-Ail war and the Ghazâlî-problem", 
Der Islam (Strassburg, 1914), 121. 
662 Eghbâl, Makåtlb-i Farsi -yi Ghazalî, 18, 24-26. 
663 Al-Ghazâlî, "Al-Ghazâlî's Mishkât al-Anwâr, The Nische for Lights", Assiatic 
Society Monographs, vol. XIX, eng. WH.T. Gairdner (London, 1924), 57. 
664 Al-Ghazâlî, Mishkat al-Anwår, persisk övers. Sâdeq Â^înevand (Teheran, 
1985), 42. 
665 Al-Ghazâlî, Makatîb-i Fârsi-yi Ghazâlî, 24-25. 
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egenskaper är i likhet med honom själv oändliga, enligt denna 
uppfattning. Av logiska skäl kan mänskliga egenskaper som är 
begränsade i tid och rum ej tillämpas på Gud. Det må dock förekomma 
språkliga likheter mellan Guds egenskaper och människors egenskaper 
men då måste man vara medveten om att dessa inte är av samma väsen. 

I sin beskrivning av ljuset graderar al-Ghazâlî de olika uppbärarna av 
denna egenskap i en skala. Ögonens ljus som är viktiga för människans 
viktigaste sinnesförnimmelse har dock stora brister. Detta ljus hjälper 
oss att se andra ljus men inte det självt. Det kan heller inte uppfatta 
föremål som ligger alltför nära eller alltför fjärran. Ögonen kan 
uppfatta rörliga ting som stillastående och tvärtom, eller se små saker 
som stora och tvärtom. Det finns dock ett inre ljus i människan, som är 
fritt från dessa brister, det är det inre ögat, förnuftets eller själens 
öga.666 Det inre ögat är bättre lämpat att kallas ljus då det kan tränga 
bakom tillvarons mysterier. Det kan uppfatta sig självt och och den 
övre världen. Problemet med förnuftet är att det inte uppfattar allting 
på samma nivå, vissa saker uppfattar det lättare medan andra saker är 
det svårare att uppfatta. Förnuftet kan också drabbas av 
hallucinationer. För den skull är Koranen bättre lämpad att kallas ljus 
eftersom den är knuten till det sanna ljuset, dvs. Gud, samt därför att 
den vägleder förnuftet.667 Al-Ghazâlî tar även hjälp av Koranen när 
han beskriver den som ljus. Han nämner bl.a. följande två verser: 
"Tron alltså på Gud, hans apostel och ljuset, som vi nedsänt!"66* och 
"Människor, så har nu upplysning kommit eder till del från eder Herre, 
och vi hava nedsänt ett klart ljus till eder."669 

Enligt al-Ghazâlî är det gudomliga ljuset alltings ursprung i denna 
värld. Han beskriver detta genom en liknelse. Gud och det gudomliga 
ljuset är likt månens ljus som skiner genom ett hål på väggen i ett rum 
på en spegel som hänger på väggen som i sin tur reflekterar ljuset till 
en annan spegel som hänger på en annan vägg och slutligen reflekteras 
ljuset på marken och lyser upp den. Det är månens ljus som är 

666 Al-Ghazâlî, Mishkât al - Anw årt persisk övers.43. 
667 Ibid., 48-49. 
66% Koranen, 64:8. 
669 Ibid., 3:174. 
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ursprunget till det ljus som belyser marken, skriver han. Utan månens 
ljus skulle hela denna kedja av ljus inte ha funnits.670 

Dessa ljus kan aldrig skiljas från sitt ursprung och kommer att vara 
bundna till sitt ursprung i all evighet för att slutligen återförena sig 
med sitt ursprung. Med hjälp av denna liknelse vill al-Ghazâlî beskriva 
Guds ställning i tillvaron. Det är bara Gud som har verklig existens, allt 
annat är för sin existens beroende av Gud. I motsats till ljuset står 
mörkret, men till skillnad från den zoroastriska dualistiska 
uppfattningen är dessa inte två likvärdiga motsatser. Ljuset står för 
tillvaron, medan mörkret uppstår i ljusets frånvaro. Det existerar med 
andra ord inte av egen kraft. 

Al-Ghazâlî anser att den s.k. ljusversen innehåller en rad symboler som 
snarast bör ses som förbindelselänkar mellan denna värld, den nedre 
världen och den övre världen, eller den sensuella och den intelligenta 
världen, den uppenbara världen , s hahada, och den dolda världen, 
ghayb.671 Denna uppfattning grundar sig på idén om att allting i denna 
värld är ett "sken" av vad som finns i den övre världen och att denna 
värld är ett medel genom vilken man kan uppnå den övre världen.672 

Koranversens symboler, nisch, bloss, glaslykta, glas, träd, olja etc. är 
därmed nycklar till den övre världen. 

Koranversen där al-Ghazâlî ger sig in på att tolka dess symboliska 
språk beskriver Gud som "himlarnas och jordens ljus". Det som är 
intressant i detta avseende är att al-Ghazâlî i sin tolkning av 
koranversen begränsar sig enbart till människan och lämnar resten av 
världsalltet därhän. Detta skulle man kunna tolka som att al-Ghazâlî 
anser sig ha upptäckt människans gudomliga dimension. Förmågan att 
emotta det gudomliga ljuset finns i denna dimension och det är bara 
människan som kan ta emot detta ljus som också kan beskrivas som den 
verkliga kunskapen. Al-Ghazâlî anser att de utvalda, dvs. profeterna 
och en annan grupp som han kallar auliyâ\ helgonen, utan änglarnas 
medling kan ta emot det gudomliga ljuset eftersom de äger det inre 

670 Al-Ghazâlî, Mishkât a1-Anwår% persisk övers. 52. 
671 Ibid., 65. 
672 Ibid., 66-67. 
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ljuset.673 1 inledningen av den andra delen av Nasîhat al-Muluk talar al-
Ghazâlî återigen om två utvalda grupper, nämligen profeterna och 
kungarna. Den sista gruppen, kungarna, emottar inte bara det 
gudomliga ljuset utan får i likhet med den persiska traditionen rollen 
som Guds skugga på jorden och besitter alla de åtråvärda egenskaper 
som är förknippade med det gudumliga ljuset, farr-i îzadî.674 

I den sûfîska traditionen har ljus och kunskap varit två allmänna och 
ofta förekommande begrepp. Sammankopplingen mellan ljus och 
andra ting är ingen ovanligt företeelse i den sûfîska traditionen. I 
Koranen förekommer ljus i en mängd olika sammanhang. Gemensamt 
för alla dessa sammankopplingar är att de på ett eller annat sätt bidrar 
till att belysa, vägleda och uppenbara saker och ting för människan. Det 
gäller allt från Gud,675 Koranen676 och Islam677 som ljus till gudomlig 
vägledning,678 tro679 och profeten Muhammad som ljus.680 I den 
sûfîska traditionen följer man Koranens tradition och förknippar 
ljusets "belysande" och "vägledande" egenskaper med en rad olika 
företeelser. Det talas exempelvis om lydnadens ljus (täc a), visdomens 
ljus, förståelsens ljus (fahm), hängivenhetens ljus (ikhlas), 
sannfärdighetens ljus (sidq) m.m.681 

I den shîc itisk-persiska traditionen lever ljusmystiken kvar delvis som 
ett arv från den förislamiska eran och delvis p.g.a. sûfîsmens starka 
ställning i det efterislamiska Persien/Iran. I den shîc itiska traditionen 
förknippas ljuset bl.a. med de tolv imämerna. Genom detta ljus fick, 
enligt denna uppfattning, imämema en inspirativ hemlig kunskap som 
gjorde att deras ord blev lag. Dessa var också fri från att begå synd. 
Efter den tolfte imämen, som enligt den shic itiska läran lever dold för 
människornas åsyn (från ca. 873-4), får de som representerar honom 

673 Ibid., 77. 
674 Al-Ghazâlî, Nasîhat al-MulÛk, 81. 
675 Koranen, 24:35. 
676 Ibid., 5:18. 
677 Ibid., 9:32,39:23. 
678 Ibid., 5:48,2:257-258. 
679 Ibid., 66:8. 
680 Ibid., 33:44-45. 
681 Frans Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden, 1970), 163. 
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delar av dessa egenskaper, bland dem ljuset. Ljuset förekommer i en 
rad olika sammankopplingar i den shîc itisk-persiska traditionen och de 
följer den allmänna linjen om ljusets vägledande egenskaper. Bland 
dessa kan exempelvis nämnas begrepp som nûr-i ilaliî, gudomlig ljus, 
nûr-i muhammadî, profeten Muhammads ljus, nûr-i îmân, trons ljus, 
nûr-i cilm, kunskapens ljus, sharc-i munavvar, de upplysande 
rättslagarna, en troende sägs ha ett lysande ansikte, sûrat-i nûranî etc. 
Sammankopplingen mellan ljus och kunskap utgör en sorts idébas för 
sûfîsmen. Islamforskaren Franz Rosenthal uttrycker denna 
sammankoppling på följande sätt: Med det ena uttrycker sûfîsmen dess 
väsentligt emotionella och inspirerande aspekt, medan den med hjälp 
av det andra uttrycker dess systematiska, teoretisk-vetenskapliga 
sida.682 

De olika sammankopplingarna är dock inte likvärdiga utan de graderas 
i enlighet med ett hierarkiskt system. En av de termer som i den sûfîska 
terminologin förknippas med ljus är kunskap. Kunskapen beskrivs som 
"rent ljus" och då syftar man på den inspirativa kunskapen. Sûfîn al-
Tarmidhî uttrycker sig på följande sätt om kunskapen: "Kunskap är 
ljus och ju mer en person är gudfruktig desto mer ljus får hon. Ju mer 
renat hjärtat är desto större blir sökarens kunskap."683 

Om vi nu begränsar oss till kunskapsområdet ser vi i al-Ghazâlîs 
kunskapsindelning att den ädlaste kunskapen är den inspirativa 
kunskapsformen, c ilm al-mukashafa. När en sûfï har nått slutmålet, 
som är att se Gud bakom allting, har han nått ett tillstånd som kallas 
yaqîn, visshet, en kunskap däri inget tvivel råder. Detta tillstånd är lika 
med att äga förmågan att kunna genomskåda allting med trons hjälp, 
dock inte med förnuftet.684 I den islamiska terminologin används 
visshet, yaqîn, som en synonym till kunskap, men i själva verket skiljer 
sig dessa från varandra på en rad punkter. Visshet, yaqîn, används 
allmänt som en högre form av kunskap som är renad från möjligheten 
att göra misstag. Här slutar däremot likheterna. Medan kunskap,c ilm, 
är motsatsen till okunnighet, jahl, är visshet, yaqîn, motsatsen till 

682 Ibid., 164. 
683 Ibid., 164. 
684 Qâsim Ghanî, 405. 
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tvivel, shakk.685 Medan kunskap är en fast övertygelse och försäkran 
om att någonting är som det är, innebär visshet människans 
tillfredsställelse med och försäkran om vad man vet. Detta innebär att 
visshet, yaqîn, i motsats tillc ilm inte kan vara en av Guds egenskaper. 
Det senare var förmodligen ett faktum som bidrog till visshetens, 
yaqîns, lämplighet, och gav den dess företräde till kunskap hos de 
islamiska mystikerna.686 

Sûfîsmens främsta kunskapsform som liknas vid gudomlig ljus är 
ingen kunskap av intellektuell karaktär, eftersom det ligger i trons 
väsen att den inte kan realiseras som ett teoretiskt bevis. Den 
grundläggande uppfattningen är att tro har med praktisk handling att 
göra. Denna tankegång kan spåras tillbaka till den uppfattning som 
man lägger i begreppet tro. Tro betecknar ett positivt gensvar på 
uppenbarelsen som Guds unika hänvändelse till människorna. Tro 
innebär inte i första hand intellektets anslutning till sanningen i 
bestämda påståenden om verkligheten, utan är tillit till Gud som ett 
personligt väsen, jämförbart i sin form med den hängivenhet man 
känner för en människa som man litar helt och fullt på.687 

Al-Ghazäli var inte ensam om att använda ljusbegreppet i anslutning 
till visshet och han var heller inte ensam om att använda sig av den 
sûfîska terminologin i sina icke-sûfîska verk. Det sûfîska språkbruket 
hade blivit så pass allmänngiltig att till och med vesiren Nizäm al-
Mulk använde sig av dess terminologi i sin bok. Han använder 
exempelvis det sufiska begreppet haqq, sanning, som en synonym till 
Gud i sin bok Siyåsat Nâma.688 

Även om begreppen farr-i îzadî, gudomligt ljus, zill Allah, gudomligt 
skugga eller farr-i ilâhî, gudomligt ljus, vilka förekommer i Nizäm al-
Mulks och al-Ghazalis furstespeglar inte har någon motsvarighet i al-
Ghazälis sûfîska skrifter, finns det en del likheter mellan det 
gudomliga ljuset i furstespeglarna och det gudomliga ljuset i betydelse 
av visshet och det inre ljuset i al-Ghazâlîs sûfîska skrifter. Likheten 

685 Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant, 169. 
686 Ibid., 169. 
687 Einar Thomassen, "Islamisk religionsfilosofi 46. 
688 Nizâm al-Mulk, Siyåsat Nâma, 11,12. 
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ligger inte i den betydelse som författarna lägger i själva begreppet, 
däremot liknar föreställningarna varandra i de egenskaper som omger 
respektive begrepp. Båda två är egenskaper som Gud ger till en 
människa som har utmärkt sig på ett eller annat sätt. I sufms fall har 
denne utmärkt sig för att emotta detta ljus genom olika åtgärder som 
renat dennes hjärta från orenheter. I furstespeglarna är sultanens 
utvaldhet ett av de främsta kriterierna. Sultanen är utvald på grund av 
att han är bättre lämpad för uppgiften än andra. Även om det inte 
framgår av furste speglarna på vilket sätt sultanen har utmärkt sig för 
att bli utvald slår båda författarna fast att sultanen är utvald bland 
människorna. 

Ytterligare en gemensam nämnare mellan de två begreppen är att de 
inte kan förvärvas, det bästa en människa kan göra är att förbereda sig 
för mottagandet av dessa egenskaper. Båda begreppen besitter en sådan 
kraft att de kan upphöja dess innehavare från den vardagliga nivån och 
tillförsäkrar ägaren fullkomlighet. Vissheten gör det möjligt för sûfïn 
att se Gud bakom allting och uppnå den sanna kunskapen, farr-i îzadî, 
som i sin tur ger sultanen hans konungliga auktoritet och hjälper 
honom att få "båda världarnas lycka" samt ett blomstrande rike där 
rättvisa råder. 

Bakgrunden till al-Ghazâlîs användning av begreppet farr-i îzadî, 
gudomlig ljus, borde enligt min mening sökas i en förklaringsmodell 
som inrymmer flera olika faktorer. Denna förklaringsmodell omfattar 
å ena sidan de turkiska härskarnas närvaro i den islamiska världen och 
deras intresse för den persiska härskarideologin som föranledde 
användningen av den persisk influerade diskursen i al-Ghazâlîs 
tankegångar. Å andra sidan inverkade också al-Ghazâlîs anslutning till 
sufismen, och dess betydelse för användningen av ljuset. Det var med 
hjälp av den sûfïska terminologin som han kunde tillföra Guds 
välsignelse, det gudomliga ljuset, till den utvalde härskaren. Detta 
underlättades av de turkiska sultânernas intresse för den sûfïska 
traditionen. Sultânerna visade mycket stor vördnad för de sûfïska 
auktoriteten. Detta eftersom sultânerna i allmänhet var måttligt 
intresserade av vissa delar av r eligionen såsom de uttrycktes av de 
religiöst lärda, dessutom hade de av sina förfäder ärvt den sûfïska 
synen på islam. Till skillnad från de religiöst lärda, som sökte sig till 
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härskarmakten, höll sig sûfîerna oftast ifrån den och beblandade sig 
inte med maktpolitiska intriger och de ofta förekommande religiösa 
striderna under 1000- och 1100-talen. Till följd av de tilltagande 
religiösa motsättningarna under 1100-talet ägnade de religiöst lärda 
mycket tid och möda åt att bekämpa varandra och bevisa sin egen 
rättsskolas överlägsenhet.689 

Som ett tydligt exempel på turkarnas förhållande till de sûfîska 
auktoriteterna går det att hänvisa till följande berättelse i krönikören 
al-Râwandîs krönika Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surûr. Berättelsen 
handlar om mötet mellan saljuqsultânen Tughrul Beg och de tre sûfîer 
han mötte i staden Hamadan i västra Persien när han med sin här 
passerade på väg till Bagdad. Bland dessa sûfîer finns den berömde 
sûfîn och poeten Baba Tâher cUryân, berättar krönikan. Sultanen går 
tillsammans med sin vesir fram till sûfîerna och kysser deras händer 
för att visa sin respekt mot dem. Då frågar sûfîn Babà Tâher cUryân 
sultanen hur han tänker behandla befolkningen. Frågan löd :"Dzj, turk, 
vad kommer du att göra med människorna? Sultanen svarade: Det du 
befaller. Baba Tâher cUryân sa: Behandla dem såsom Gud har befallit, 
dvs. med rättvisa, rättfärdighet och givmildhet. Sultanen fick tårar i 
ögonen och lovade göra så. Baba Tâher c Uryân tog sin ring690 och 
förde d en på sultânens finger och sa: Härmed ger jag dig världens 
herravälde, var då rättvis! "691 

Berättelsen om mötet mellan den saljuqiske sultanen och sûfîn visar 
den ödmjukhet och respekt den mäktige sultanen, som i det här skedet 
hade erövrat ett stort område från östra till västra Persien och var på 
väg till kalifatets centrum i Bagdad, visar mot de sûfîska 
auktoriteterna. De senare saknade till skillnad från sultanen all 
världslig makt. Många muslimska härskare med turkiskt ursprung har 
haft ett nära förhållande med sûfîer, eller åtminstone har de i 

689 Qâsim Gharu, 475. 
690 Av berättelsen framgår att ringen var gjord av lera och ege ntligen var ingen 
ring utan en del av en vattenkruka som sûfîn hade avlägsnat från sin vattenkruka, 
vilken han använde för bl.a. tvagning. Denna påpekande i berättelsen vill ännu en 
gång markera sûfïenias ringaktning av det materiella i den förgänliga världen. 
691 Al-Raw an dî, Râhat-us-Sudûr wa Âyat-us-Surûr, 98-99. 
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allmänhetens ögon velat ge intrycket att de har en nära kontakt med 
dem.692 

Det är i ett samspel mellan dessa faktorer som användningen av 
ljusbegreppet finner sin plats i al-Ghazâlîs tänkande. När det gäller 
härskarideologin tycks al-Ghazâlî ha följt Nizäm al-Mulks förlaga och 
hans uppläggning av idéerna kring härskarens ställning i samhället. 
Detta framgår bl. a. av de gemensamma berättelserna och de 
gemensamma tankegångarna i båda furstespeglarna.693 

Kanske var det ganska naturligt för al-Ghazâlî att ta efter sin 
föregångare Nizäm al-Mulk när han skrev sin furstespegel. Denne hade 
lyckats åstadkomma en förening mellan den persiska härskarideologin 
och islam som passade bra när ytterligare en faktor räknas med i 
sammanhanget, dvs. de turkiska sultanerna. Båda två skrev sina 
furstespeglar under likartade förhållanden. Det som skiljer de båda 
tänkarna åt är deras förhållande till sûfîsmen och religionen. Till följd 
av sin anslutning till sûfîsmen hade al-Ghazâlî en mer djupgående 
förhållade till de ursprungligen persiska tankefigurerna. Han kunde 
fylla ut dem, liksom begrepp som farr-i îzadî, gudomlig ljus, i en 
sûfïsk-islamisk anda, vilket saknar motsvarighet hos Nizäm al-Mulk. 
Genom att ge dessa tankefigurer en islamisk skepnad slipper al-
Ghazâlîs furstespegel de tidigare furstespeglarnas mekaniska och stela 
formalitet. De inlånade idéerna varvas med islamiska tankegångar så 
att de smälter in i den nya traditionen och till det yttre får en mer 
homogen karaktär. 

692 Aneer, "Sufi Power in 16th Century Iran and India", 2. 
693 För de gemensamma berättelserna se vidare kapitel V. 
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IX-Sammanfattniiig 

Den första fråga man ställer sig är varför en upptagen och framstående 
teolog som al-Ghazâlî intresserar sig för politiken. Var han politisk 
tänkare, teolog, rättslärd eller sûfî? Varför bekymrade han sig om de 
politiska förhållandena? Var det politiska tänkandet överordnat allting 
annat, varvid teologin och sûfïsmen ingick som en integrerad del i 
detta? Eller var det det religiösa tänkandet, och då framför allt hans 
tolkningar inom rättsvetenskapen, som var grunden för hans politiska 
tänkande? Jag har i denna avhandling försökt visa sambandet mellan 
al-Ghazälis religiösa och politiska tänkande och hans politiska realism, 
som jag sätter i samband med hans tolkningsmetod inom 
rättsvetenskapen. I ljuset av detta har jag granskat det persiska 
inflytandet på hans tankegångar, eller rättare sagt hans användning av 
den persiska traditionen för sina syften. Svaret på den första frågan kan 
delvis sökas i den islamiska läran som inte gör någon boskillnad mellan 
religion och politik och delvis i al-Ghazâlîs rastlösa sökande efter 
sanningen som fick honom att prova olika vägar att nå denna 
eftertraktade klenod. En del av vägarna visade sig dock vara 
återvändsgränder och när han väl blivit varse det visade han stort mod 
och tvekade inte att lämna allting bakom sig och söka nya vägar. 

Den islamiska teorin om härskarmakten har genomgått en rad 
förändringar sedan islams begynnelse. Fram till 1000-talet var den 
religiöst influerade politiska teorin den härskande uppfattningen. 
Enligt denna var kalifen samhällets överhuvud, och han var såväl den 
högste religiöse auktoriteten som verkställaren av de islamiska lagarna. 
Att försvara islam mot dess fiender ingick i härskarmaktens främsta 
uppgifter. Till följd av de maktpolitiska förändringarna under 900-
och 1000-talen då turkmenska och turkiska slavmilitärer, en gång 
kalifatets främsta maktbas, övertog den världsliga makten, förändrades 
förutsättningarna för den politiska teorin. 

Den arabiska politiska dominansen i den muslimska världen och 
framför allt i Persien avtog och med det övergav allt fler tänkare 
kalifatet till förmån för de nya makthavarna, nämligen sultänatet. De 
senare hade nu den verkliga politiska och militära makten. Det 
försvagade kalifatet tilläts av en rad politiska skäl, däribland för 
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riksenhetens skull, att finnas kvar. Kalifatet hade då inga verkliga 
maktbefogenheter, utan vaknade endast till liv då och då när den inre 
maktkampen inom sultanatet tilltog. De ursprungligen centralasiatiska 
turkarna hade trots sitt maktövertagande i det islamiska riket en hel del 
av sin forna stammentalitet kvar. Detta var en starkt bidragande orsak 
till de inre motsättningarna i sultanatet. 

Al-Ghazâlî fanns bland de tänkare som följde de nya politiska 
strömmarna. Till en början talade han för kalifatet och i sin bok al-
Mustazhari framställde han kalifen som profetens ställföreträdare, 
vars makt hade överräckts till honom från Gud. Efter sin anslutning till 
sufismen och efter återkomsten från sin långvariga bortovaro från det 
offentliga livet, ändrade han dock sin politiska uppfattning och 
övergav den religiöst influerade politiska teorin till förmån för den 
persiskt influerade politiska teorin med motiveringen att de ändrade 
politiska förhållandena tvingade honom till detta. Denna politiska 
omsvängning innebar inte att han började lovprisa de nya 
makthavarna. I två av sina sûfïskt inspirerade böcker intog han en 
mycket kritisk hållning gentemot sultanerna och deras turkiska och 
turkmenska nomadtrupper. Han ansåg exempelvis att dessa hade samlat 
sin förmögenhet med metoder som var otillåtna enligt religionens 
lagar. Det var först när han fick skriva en bok beställd av sultanen som 
han i enlighet med den nya teorin hyllade de nya makthavarna i boken 
Nasîhat al-Muluk. Han beskrev sultanen som Guds skugga på jorden 
och utrustad med farr-i îzadî. Sultanen var utkorad av Gud och därmed 
ansvarig enbart inför Honom. 

Al-Ghazâlîs syn på politiken är präglad av hans religiösa övertygelse 
och framför allt av den sunnitiska synen på härskarmaktens roll i 
samhället. I islams begynnelse vilade härskarmakten på gemensam tro, 
men under de nya politiska förutsättningar som senare gällde, då 
maktutövandet blott och bart vilade på militär makt, tycks al-Ghazäli 
ha sett den främsta faran i att den islamiska strukturen i samhället 
skulle gå förlorad. Han verkar ha velat att till varje pris undvika en 
utveckling, som skulle innebära en boskillnad mellan härskarmakten 
och religionen, alltså en utveckling som innebar att sekulära härskare 
hade makten i det islamiska samhället. Han inriktade då medvetet sina 
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försök på att bevara eller rädda den del av den islamiska strukturen i 
samhället som räddas kunde. 

I al-Ghazâlîs föreställningsvärld kunde detta åstadkommas genom att 
ordning och social trygghet härskade i samhället. Dessa var i sin tur 
avhängiga av utövningen av rättvisa i samhället. Allt detta i sin tur stod 
och föll med sultanen. Det var han, i kraft av egenmäktig härskare, som 
genom utövning av rättvisa skulle garantera den allmänna ordningen, 
välståndet och som en följd av detta religionen. För att uppnå dessa 
målsättningar är al-Ghazâlî beredd att göra ytterligare uppoffringar. 
Det gäller de höga krav han tidigare ställde på härskaren. Han är 
beredd att välsigna även sultaner som inte är fullt så troende, vilka i 
allmänhet har tillgripit makten enbart med stöd av sin militära styrka 
och inte med stöd av den religiösa auktoriteten. Härskarens privatliv 
och hans tidigare förehavanden intresserar inte längre al-Ghazâlî. Han 
upphöjer de "obildade" saljuqsultänerna till Guds skugga på jorden och 
därmed vill han få dem att utöva rättvisa. Han hänvisar dem till en 
aldrig existerad guldålder, närmare bestämt de persiska kungarnas tid. 
Den svunna guldåldern beskriver han som en epok då "lag och ordning 
härskade i samhället under en lång tid tack vare rättvisa härskare". Den 
persiska kulturen och civilisationen hade onekligen stor 
attraktionskraft på saljuqturkarna, som t.o.m. hade valt det persiska 
språket till sitt hovspråk. Al-Ghazâlî såg till att utnyttja denna 
attraktionskraft till fördel för sina politiska ambitioner. 

Al-Ghazâlî tillhörde en udda grupp bland muslimska tänkare. Han kan 
inte inräknas bland dem som obehindrat lovprisade makthavarna. Han 
hörde heller inte till den grupp som vände iyggen mot verkligheten 
genom att hålla fast vid ogenomförbara politiska ideal. Tack vare sin 
höga vetenskapliga och religiösa ställning hade han lyckats skapa goda 
förbindelser med såväl kalifatet som sultânatet. Han drog sig inte heller 
för att blanda sig i det politiska spelet, även om det visade sig vara 
mindre lyckat. Han utnyttjade sin ställning för att, med hänsyn till den 
socio-politiska verkligheten, ge råd och maningar till makthavarna i 
sina böcker och brev. Han lyckades i många fall att rikta 
uppmärksamheten på de missförhållanden som rådde i samhället. Han 
var själv medveten om dessa förhållanden och försökte gå balansgång 
mellan sina politiska ideal och verkligheten. 
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Sanningen är dock att hans politiska ideal kom att förlora färg då han 
försökte förverkliga dem i 1100-talets politiska verklighet genom att 
begränsa sin politiska idealism till verkligheten. Denna begränsning 
gick ut på att uppmana makthavarna till måttlighet och rättfärdighet, 
två faktorer som skulle hjälpa dem att sitta kvar vid makten. Al-
Ghazälis politiska filosofi grundades på ett konsensusperspektiv som 
var karakteristiskt för den sunnitiska grenen inom islam, färgad av ett 
moderat sufiskt tänkande. Detta gick ut på att förkasta stora 
samhälleliga omvälvningar och istället inrikta sig på reformer i 
samhället, att minska de spänningar och orättvisor som fanns där. 
Därmed banades det väg för ökad rättssäkerhet i samhället och för ett 
uppvaknat intresse hos såväl makthavare som vanliga människor för de 
höga religiösa och mänskliga värderingarna. Den av sultanen utövade 
rättvisan skulle bidra till att lag och ordning härskade i samhället. En 
förutsättning för att lag och ordning skulle kunna genomsyra staten var 
en stark centralmakt som avpersonifierade maktutövningen och ersatte 
den med olika institutioner. En stark centralmakt och de olika 
institutionerna var samtidigt en garant mot det traditionella turkiska 
styrelsesättet som styckade upp makten bland härskarfamiljens 
medlemmar och därmed minskade centralmaktens möjligheter till 
insyn i de lokala makthavarnas göromål. 

Al-Ghazälis politiska realism i Nasîhat al-Muluk blandas med en djup 
pessimism som har sin grund i 1100-talets verklighet. Han har ganska 
svårt att dölja sin pessimism som stämmer illa överens med hans 
religiositet. Trots att han skyller sin pessimism på tidsåldern, epoken 
och människorna grundas denna besvikelse i första hand på de religiösa 
företrädarna i samhället, dvs. de rättslärda. Dessa har enligt al-Ghazâlî 
svikit sina skyldigheter, vilket har fått till följd att människonia vänt 
ryggen åt religionen och att sultanerna enbart ägnar sig åt det 
världsliga. Han skyller den allmänna osedligheten och det stora 
intresset för det världsliga på de rättslärda. I en del fall har det gått så 
långt att de själva har förvandlats till profitörer. Tidsåldern sätter 
hinder för förverkligandet av idealsamhället, men han är trots allt 
ingen utopist, utan har försökt verklighetsanpassa sina politiska teorier. 
Därvidlag tar han hjälp av berättelser från såväl den persiska som den 
islamiska traditionen, men han finner det ändå svårt att sätta sina 
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reviderade politiska ideal i verket. Trots alla nya inslag i al-Ghazâlîs 
tänkande och trots den politiska omsvängningen kan man ändå se en 
kontinuitet i hans politiska linje. För mig framstår det som om han 
underkastar sig denna förändring för att bevara kärnan i sitt politiska 
tänkande. 

En majoritet bland forskarna riktar blickarna bortom den islamiska 
horisonten när de söker inspirationskällorna till al-Ghazâlîs politiska 
tankegångar. Man stödjer sig bl.a. på hans återgivande av berättelser 
om persiska kungar och grekiska härskare och filosofer i Nasîhat al-
Mulvk, samt hans användning av tankegångar om härskarens ställning, 
hemmahörande i den förislamiska persiska traditionen. Upphöjande av 
sultanen till Guds skugga på jorden och prioritering av rättvisa framför 
religiositet hos härskaren finns bland de tankegångar som nämns i detta 
sammanhang. Al-Ghazäli hade onekligen kännedom om de persiska 
och grekiska traditionerna. När det gäller perserna måste han ha haft 
tillgång till persiska furstespeglar och kungliga testamenten. Grekernas 
tankevärld kom han i kontakt med genom de islamiska filosofernas 
politiska skrifter, som var genomsyrade av sådant tankegods. 

Det som inte får glömmas i detta sammanhang är att det finns dubbelt 
så många islamiska berättelser som grekiska och persiska i Nasîhat al-
Mulvk% närmare bestämt 143 stycken. Jag har i en komparativ studie 
med två andra furstespeglar försökt påvisa att tendensen är densamma 
när det gäller andra furstespegelförfattare. De islamiska berättelserna, 
liksom de persiska och grekiska, kristna och judiska, understryker 
rättvisans betydelse för samhället. Det står nära till hands att hävda att 
al-Ghazâlîs idéer skulle ha icke-islamisk ursprung. Det som däremot 
till viss del motsäger ett sådant påstående är al-Ghazalîs sätt att återge 
berättelserna samt det faktum att hans val av berättelser och legender 
hänger samman med vem han skriver för. Många av berättelserna är 
uppdiktade och idylliserade och beroende på adressat varierade också 
hemvisten för den idealbild han hänvisade till. Al-Ghazalîs användning 
av enbart islamiska berättelser i böckerna Ihyâ ' cUlvm al-Dîn och 
Kîmîâ-yi Sacådat, när han skriver om härskarmakten, visar tydligt att 
det är mottagarna som avgör från vilken normativ källa han hämtar 
sina berättelser. När han skrev för den turkiske sultanen var det 
framför allt de förislamiska persiska kungarna som utgjorde 
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idealtypen, men när han i andra sammanhang skrev om samma saker 
var det de tidiga islamiska ledarna som var idealtypema. 

Idealtyperna utgör, enligt min mening, i hög grad olika normativa 
källor som furstespegelförfattarna använde för att gynna sina egna 
syften. Al-Ghazâlîs val av exempelvis persiska berättelser och legender 
kan inte ensamt tas som bevis för influenser från en icke-islamisk källa 
då många av dessa berättelser lika gärna kunde ha haft sin motsvarighet 
i den tidiga islamiska historien. Samma förhållande gäller för de 
ursprungligen persiska tankegångarna om härskarens utvaldhet och 
farr-i izadî. Dessa idéer har förlorat det mesta av sin ursprungliga 
innebörd då de förts vidare i traditionens kedja. Det är också osäkert 
hur mycket al-Ghazâlî eller de andra furstespegelförfattarna kände till 
om idéernas ursprungliga betydelse såsom de användes hos de 
förislamiska perserna. En annan bidragande orsak till uppkomsten av 
de många politiska teorierna borde enligt min mening sökas i 
avsaknaden av en klar uppfattning om härskarnas ställning i samhället i 
den islamiska läran. 

Al-Ghazâlîs användning av de uppdiktade berättelserna kan även sättas 
i samband med den litterära genre som härskade under denna period 
hos de persiska furstespegelförfattarna. Genren utmärktes av att den på 
ett oförbehållsamt sätt återgav de mytomspunna persiska legenderna. 
Dessa hämtades från de tiotalet förislamiska persiska verk som fanns 
tillgängliga för de muslimska furstespegelförfattarna. En annan form 
av litterär genre som förekom hos islamiska mystiker var att med hjälp 
av fängslande och färgrika berättelser göra sina förmaningar och 
tänkespråk intressanta för läsarna. 

Tänkbart är att al-Ghazâlî använde sig av det persiska materialet och 
hämtade inspiration från det och påverkades av det samt att han i hög 
grad tillämpade den redan existerande traditionen för att göra sina 
tankegångar mer intressanta för sina läsare, de turkiska härskarna. 
Frågan gäller om hans förhållande till denna tradition var ett slaviskt 
förhållande; alltså om han på ett osjälvständigt sätt följde den eller om 
valet av själva genren var ett medvetet val för att än mer kunna påverka 
sina tilltänkta läsare? En sak kan man slå fast med säkerhet beträffande 
själva genren: den använde sig av berättelser för att understryka en viss 
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tankegång. Det fanns nästan inga furstespegelförfattare som avvek från 
detta förfaringssätt. Däremot är jag mer tveksam om samma 
förhållande gällde valet av exempelvis persiska berättelser och 
legender. Såsom det framgår av min jämförelse mellan al-Ghazâlîs 
olika skrifter efter hans anslutning till sûfîsmen, i kapitel VI, tycks 
valet av berättelser ha stått i relation till vem han skrev för. 

Al-Ghazâlî tycks också ha varit styrd av det uppdrag han fick av den 
saljuqiske sultanen när han skrev sin furstespegel. Han visar därvidlag 
en stark tendens till islamisering av en del icke-islamiska tankegångar. 
Syftet bakom det senare tycks ha varit hans strävan att skapa en ny 
kollektiv identitet för de turkiska sultanerna. Detta skulle ske genom 
att furstespeglarna med hjälp av berättelser skapade nya idealtyper för 
dessa sultaner, vilka hade mist kontakten med sina tidigare stödtrupper 
och ville markera sin självständighet gentemot kalifatets arabiska 
traditioner. Av samma skäl skulle man delvis kunna förklara al-
Ghazâlîs s.k. islamisering av de ursprungligen persiska tankegångarna. 
Den nya identiteten skilde sig från såväl de turkiska nomadstammarnas 
som det arabiska kalifatets identitet. 

För att understryka sin politiska ideal tar al-Ghazâlî gärna berättelser 
till hjälp och när berättelserna har det syftet spelar deras härstammning 
en allt väsentligare roll. Detta i den meningen att 
furstespegelförfattarna kan visa för sina tilltänkta mottagare att vad de 
säger är en gammal beprövad sanning och att flera tidigare högkulturer 
har provat den "sanning" som författarna försöker övertyga sina läsare 
att tro på. 

Det är intressant att notera därvidlag att berättelsenia hämtas förutom 
från det förislamiska Persien från andra högkulturer som exempelvis 
dem i Bysans, Grekland, Kina, Indien etc. Att antalet berättelser från de 
andra kulturerna inte är lika stort som de persiska spelar egentligen inte 
någon större roll. De utgjorde ett medel med vars hjälp man sökte 
bekräfta sina egna utsagor. Ju fler exempel från olika kulturer desto 
bättre. Berättelserna får rollen av en normativ källa för 
furstespegelförfattarna. Den utbredda användningen av berättelser från 
olika kulturer visar å andra sidan att det inte är berättelsenias ursprung 
som har den avgörande betydelsen, utan det är sättet att tillgodogöra 
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sig dessa som blir viktigt i sammanhanget. Beträttelserna må vara 
islamiska, persiska, romerska, kristna, judiska eller grekiska, de finns 
där för att tjäna samma syfte, nämligen att understryka vikten av en 
teori eller ett påstående. Det är inte berättelserna som ligger till grund 
för de olika tankegångarna, utan snarare tvärtom, det är 
furstespegelförfattarens politiska uppfattning som motiverar 
användningen av dessa. 

Al-Ghazâlî kunde aldrig se sina drömmar förverkligade. Han dog 
några år efter utgivandet av Nasîhat al-Muluk, och saljûqsultânatet 
försvagades i mycket snabbt takt och tvingades lämna ifrån sig makten 
till nya turkiska härskare. 

Vikten med studiet av al-Ghazâlîs politiska tänkande ligger i att hans 
politiska tankegångar speglar ett nytt tänkesätt som kom att bli 
dominerande i stora delar av den islamiska världen under långt tid. Al-
Ghazalîs och hans föregångare saljuqvesiren Nizäm al-Mulks politiska 
tankegångar fick stor betydelse för den politiska teorins utveckling i 
den islamiska världen i allmänhet och inom den sunnitiska grenen i 
synnerhet. Detta innebar ett övergivande av den religiöst dominerade 
politiska teorin, samt en övergång från idealism till politisk realism. 
Gentemot härskarmakten visade han en flexibilitet, som innebar att 
man skulle godta vilken "ondskefull" och "barbarisk" härskare som 
helst med motiveringen att starka makthavare var de enda som kunde 
garantera den religiösa institutionens och dess värderingars fortlevnad 
i samhället. Detta, samt hans krav på absolut lydnad, kom att ligga till 
grund för den allmänna politiska uppfattningen i större delen av den 
islamiska världen fram till modern tid. 

Al-Ghazalîs politiska omsvängningen innebar inte ett övergivande av 
alla grundläggande uppfattningar. Det som ändrades var språkbruket, 
en ny normativ källa vid sidan av den gamla och en del nya inslag i 
synen på härskarens ställning. Han kom dock att hålla fast vid en rad 
grundläggande uppfattningar, till vilka hörde den politiska realismen 
samt synen på härskaren som symbolen för en centralmakt som med 
hjälp av rättvisan och olika institutioner skulle se till att det rådde 
politisk stabilitet i riket. Detta för att det, enligt al-Ghazälis 
uppfattning, enbart är i ett politisk stabilt samhällsklimat som 
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samhället kail utvecklas och det är där religionen kan fortleva. Bakom 
denna förändring kan man skönja en kontinuitet hos en tänkare som 
framför allt drivs av sin iver och trots de förändrade politiska 
förhållandena söker förverkliga sina ideal. 
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Summary 

Transition and Continuity. The Political Reversal of al-Ghazâlî 

Seyyed Mohammad Fazlhashemi 

The aim of the present dissertation is to analyze and investigate the 
bases for the political thought of al-Ghazâlî and the cause for his 
political reversal, ie. his transition from Islamic-influenced political 
theory to the Persian tradition of political thought. I intend to 
concentrate on the logic of his reversal and investigate the significance 
of both internal and external factors for this change, ie. his conversion 
to Sûfîsm and the assumption of power by the Central Asian Turks, 
respectively. 

During the eleventh and twelfth centuries, Arab political authority 
over the eastern regions of the Islamic empire was gravely 
undermined. This cleared the way for new factors to make an 
impression on Islamic society. Two groups in particular filled this 
vacuum, one of whom represented the political aspect of this new order 
while the other represented the intellectual. The first of these consisted 
of various Central Asian Turkish and Turkmenic tribes who had 
converted to Islam and who were introduced to Islamic society to a 
certain extent as soldier-slaves. Eventually, these tribes seized political 
and military power and formed their own dynasties, in competition 
with the Caliphate in Baghdad. The second group consisted of Persian 
civil servants and administrators who grew to significantly alter the 
political system and political thought of the region. This latter group 
exercised its influence partly through the fact that it was they who ran 
the day-to-day administration of the region, and partly through 
political thinkers who formulated their thoughts at the behest of the 
new rulers. In contrast to earlier political authors who used the early 
Islamic period as their model, these new political thinkers introduced 
their own political models, among which that of the pre-Islamic 
Persian era was the most significant. One may thus speak of two 
different spheres of thought, the Islamic and the Persian. As the present 
dissertation intends to elucidate, these two spheres of thought do not 
come in conflict with one another in the writings of these new political 
thinkers. Contrary to earlier political handbooks, which are saturated 
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by purely Islamic influenced political theory, in these writings Islamic 
and Persian ideas blend into and complement one another in an attempt 
to convince their readership (to wit, the ruling elite) to take those 
measures which are to the benefit of people both in this world and the 
next. 

The Persian Moslem thinker, al-Ghazâlî was one of the foremost 
representatives of this group. The present dissertation discusses al-
Ghazâlî's political thought such as it is expressed in his handbook 
Nasîhat al-Mulûk. In doing so, I have observed the traditional methods 
of the historian of ideas, studying how political change, different 
intellectual environments and currents of ideas can have influenced the 
political thought of al-Ghazâlî. 

I have attempted to sketch the background to al-Ghazâlî's political 
ideas by taking into account socio-political conditions. This means that 
I have limited myself to studying a brief period in the life of al-
Ghazâlî, the period from 1094 to his demise in 1111, to be exact. In 
order to place these ideas in the context of the history of ideas, I 
compare his political thought with two other authors of political 
literature from this period. The bulk of this study concentrates on al-
Ghazâlî's meditations on justice, the righteousness of the sovereign and 
the necessity of the Rechtstaat for political stability and the 
preservation of the state. In this context I shall discuss his use of 
legends and narratives from the pre-Islamic Persian tradition and seek 
parallels to his employment of similar legends rooted in the Islamic 
tradition and their significance for his account of the meaning of 
justice for political stability. 

Following the introduction and historical background, I provide a 
general presentation of the three different views of political thought 
current at the time, describing the most representative among them, ie. 
religiously-influenced political theory. In this context I have chosen to 
present one of the foremost representatives from the eleventh and 
twelfth centuries, namely al-Mâwardî, the Baghdadi magistrate. 
Thereafter I approach al-Ghazâlî's view of politics and his relationship 
to the various theories. A short overview of the political philosophy 
which is best represented by Islamic philosopher al-Fârâbî is then 
provided, immediately followed by al-Ghazâlî's attitude towards 
politics in general and the various political movements in particular. 
Here I begin my investigation of the latter's transition from 
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religiously-influenced to Persian-influenced political theory, where I 
seek an answer to the question of why al-Ghazâlî abandoned his earlier 
views. To this end the books al-Mustazharîand Nasîhat al-Muluk are 
treated, both of w hich mark his political stance during a particular 
period in his life. This review begs the question, What caused this 
reversal in al-Ghazâlî"s political thought? I endeavour to answer this 
by conducting a detailed investigation of the socio-political situation 
of the day and the importance of da y-to-day political reality for al-
Ghazâlî. In this discussion I account for the theories of earlier 
researchers, e.g. Henri Laoust and Ann K.S. Lambton. 

I dedicate significant space to the Nasîhat al-Mulûk since it marks 
the entry point into my main thesis, ie. the problem of al-Ghazâlî's 
employment of n arrative fictions, particularly his use of anecdotes 
from the Persian tradition, a tradition which al-Ghazâlî in an earlier 
work had depicted as "heathen". However, a closer look shows that this 
same idyllic, fictionalising tendency appears in both the Islamic 
tradition and other cultures. This leads me to seek other explanatory 
models for this procedure, beyond typical currents from pre-Islamic 
Persian culture. This study shows that the cultural origins of these 
narratives are of a lesser significance. Al-Ghazâlî appears to make use 
of the Persian narratives for what I would call a normative purpose. 
With this I mean that he seeks legitimacy for his message in pre-
Islamic Persian culture, a cultural epoch which through its glorifying 
legends exercised a strong attraction upon the Turkish sultâns. This 
message dwells mainly on the significance of justice for the land. 
These idyllic stories are intended to substantiate and confirm another 
truth, namely the primacy of ju stice, righteousness and ultimately the 
maintaining of the Rechtstaat for political stability and the survival of 
the state. 

I compare al-Ghazâlî's political manual with two others, Siyâsat 
Nåma and Qabûs Nama% written by Persian Muslims of high rank. The 
purpose of this comparison is to place al-Ghazâlî's work in its 
historical context. The reason I have chosen these two particular 
handbooks (beyond the fact that they were written during the same 
period of time, late-eleventh and early-twelfth centuries), is that 
together they comprise a specific tradition in the writing of books 
counselling monarchs, and are among the first ever written in this 
genre. 
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From this comparison it becomes apparent that the above-
mentioned procedure in the matter of employing narrative and legends 
in political theory was not unique for al-Ghazâlî but rather a traditional 
aspect of the genre. Another reason for this comparison is to 
demonstrate any impression these earlier authors left on al-Ghazâlî. 
Furthermore, I compare narratives repeated in the different books 
(mainly appearing in al-Ghazâlî's manual and the aforementioned 
Siyasat Nama), in order to show how a particular literary conceit 
dominated at that time. Another reason for this comparison is to show 
one of t he main intentions of the author of these books, namely the 
creation of institutions guaranteeing law and order in society, as the 
prime condition for the foundation of a strong centralised government, 
which in turn would resist the pressure of Turkish traditions brought 
by the new powers-that-be. 

I also attempt to discover why al-Ghazâlî, who previously 
maintained a strictly religious profile with clearly-articulated 
theological perceptions, waives his religious demands and prioritises 
other objectives, such as justice and righteousness. 

In connection with these more comprehensive issues I shall discuss 
a number of other, more concrete issues in this dissertation, including: 

Is it meaningful to speak of two sources of inspiration in the 
political thought of al-Ghazâlî, Islamic and Persian, and if so, how to 
differentiate between the two traditions? 

What made al-Ghazâlî change his preferences from the caliphate to 
the sultanate? 

Is there any connection between al-Ghazâlî's interpretation of 
religious jurisprudence and his view of justice, and therewith the 
position of the sovereign? 

Did al-Ghazâlî employ narratives from the pre-Islamic Persian 
tradition and early Islamic history because he was writing a specific 
literary genre, or was it above all al-Ghazâlî's own fresh thinking 
which characterised his political handbooks? 

Is there any connection between the assumption of power by the 
Central Asian Turks and al-Ghazâlî's use of Persian tradition? 

Was the purpose al-Ghazâlî's constant reference to the Persian 
tradition an attempt to create a new collective identity for the Turkish 
sultâns, to distinguish them from the caliphs? 



291 

At first glance it may seem puzzling that a theologian of al-
Ghazâlî's stature should be interested in the world of politics. Was he a 
political thinker, theologian, jurist or Sufi? Why did matters of politics 
interest him? Did his political thought supersede all other concerns, 
with theology and Suftsm comprising an integrated component; or was 
it religious thought and above all his jurisprudential interpretations 
which lay the groundwork for his political ideas? The present study 
attempts to reveal the connection between al-Ghazâlî's religious and 
political thought and his political realism, which I relate to his unique 
interpretive method in the field of juris prudence. In this light I have 
studied the Persian influence on his thought or, more precisely, his use 
of the Persian tradition for his own ends. The answer to the first 
question can partly be found in Islamic teaching, which makes no 
distinction between religion and politics, and partly in al-Ghazâlî's 
restless truth-seeking, which led him to strike out along various paths 
in the hope of finally discovering these long sought-after truths. 
However, some of these paths led to dead ends, and whenever he found 
himself in that position, he never hesitated to leave it all behind and tiy 
new routes. 

Islamic theory on the authority of the sovereign has gone through a 
number of permutations since the dawn of Is lam. Up to the eleventh 
century, religiously-influenced political theory dominated, according 
to which the caliph was the leader of society, both the ultimate 
religious authority and the executor of Islamic law. Defending Islam 
against its enemies was primary among the ruling authority's tasks. As 
a result of shifts in power during the tenth and eleventh centuries, when 
the Turkmenic and Turkish soldier-slaves (once the foremost power 
base of the caliphate) seized power and forced the caliphate to 
renounce its secular authority, the conditions for political theorizing 
were transformed. 

Arab political dominance in the Muslim world and above all in 
Persia diminished and as a result, increasing numbers of thinkers 
abandoned the caliphate in favour of the new power, namely the 
sultanate, now the true possessor of political and military might. The 
weakened caliphate was allowed to remain existing, for a number of 
political reasons, among them in order to guarantee the security of t he 
realm. The caliphate had no real authority, though it did rouse itself 
occasionally, when internal power struggles within the sultanate 
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intensified. Despite their seizure of power throughout the entire 
Islamic empire, the Turks of Central Asia still retained much of their 
ancient tribal mentality. This was a factor which contributed 
significantly to internal conflicts within the sultanate. 

Al-Ghazâlî was among those thinkers who monitored these new 
political currents with interest. At first he spoke in favour of the 
caliphate and in his book al-Mustazharî he portrayed the caliphate as 
the successor of the Prophet, whose authority stemmed from God. By 
the end of his lifetime, and after his return from a long sabbatical from 
public life, he changed his political views and abandoned classical 
theory in favour of Persian-influenced theory, explaining that the new 
political climate had forced him to do so. This political reversal does 
not mean that he began heaping fulsome praise upon the new rulers; in 
two of his Sûfî-inspired books he assumes an extremely critical stance 
towards the sultans and their Turkish and Turkmenic nomadic troops. 
He maintained that they had gathered their wealth via methods at odds 
with religion. It was only after he began writing a book ordered by the 
sultan that he began praising the new authorities in accordance with his 
new theories. Li the book Nasîhat al-Mulûk he described the sultan as 
"God's shadow on earth". The sultan was chosen by God and thus 
accountable only to Him. 

Al-Ghazâlî's views on politics are informed by his religious 
convictions, particularly the Sunni perception of the role of the 
sovereign in society. In contrast with the era of th e dawn of I slam, 
when the sovereign's authority was based on commonly-held belief, in 
this new political climate the sovereign's authority rested solely on 
military strength; and in this, al-Ghazâlî sees a danger that the Islamic 
structure of society might be lost. He seems to have chosen to avoid 
such a development at any price, which would imply a separation 
between sovereign authority and religion, in other words, a 
development wherein secular rulers held the reigns of society. He thus 
directed all his efforts towards preserving as many aspects of the 
Islamic structure of society as possible. 

Al-Ghazâlî's notion was that this could be achieved by assuring 
that order and social welfare prevailed in society. This in turn 
depended upon the exercise of justice in society, which rose or fell with 
the sultan. It was he, by force of his position as arbitrary ruler of 
society, who through the exercise of justice could guarantee that order 
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was maintained, welfare preserved and as a result, religion too. To 
achieve these objectives, al-Ghazâlî was prepared to make further 
sacrifices, including the high moral demands he previously had made 
upon the ruler. He was even prepared to give his blessing to those 
sultans who did not display any gre at piety, and who had usually risen 
to power by virtue of military might, without the support of re ligious 
authority. The private life of the sovereign and the actions of his earlier 
years were no longer of interest to al-Ghazâlî. Inspired by pre-Islamic 
Persian traditions he elevated the "uneducated" Saljuq sultans to God's 
shadow on earth, emanating Farr-i îzadî, divine radiance. With this he 
hoped to make them realize their task exercising justice by referring 
them to an imaginary Golden Age, to wit, the era of the Persian kings, 
an epoch when "law and order ruled society over great expanses of 
time thanks to the righteousness of the sovereigns". Persian culture and 
civilization held an undeniable attraction for the Saljuq Turks, evident 
in their choice of the Persian language as the official language of their 
court. Al-Ghazâlî exploited this predilection in order to further his 
political ambitions. 

Al-Ghazâlî belonged to that rare group of Mus lim thinkers who 
neither uncritically praised authority nor denied reality by insisting on 
impractical political ideals. He had succeeded in establishing good 
relations with both the caliphate and the sultanate, thanks to his lofty 
scholarly and religious position. And he was not afraid to get mixed up 
in the game of politics, even if this endeavour proved less successful. In 
his books and letters he exploited his high rank to deliver advice and 
admonitions concerning socio-political realities to the mighty. In many 
cases, he succeeded in drawing attention to the unsatisfactory state in 
which society found itself. Well aware of this state of affairs himself, 
he attempted to walk the thin line between his political ideals and 
actual reality. 

However, the truth is that his political ideals faded when he tried to 
realize them in the political climate of the twelfth century by limiting 
his political idealism to fit reality. This limitation was based on 
exhorting the authorities to moderation and righteousness, two factors 
which would help them retain power. The political philosophy of al-
Ghazâlî was founded on a consensus perspective, characteristic for the 
Sunni branch of Islam, and a moderate Sûfîsm, rejecting grand social 
revolutions and intending instead to reform society, ameliorating 
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tensions and injustices in society, thereby clearing the way for the 
increased rule of law and an awakening interest among both the 
authorities and the people in greater religious and human values. 

In Nasîhat al-Mulûk , al-Ghazâlî's political realism is combined 
with a deep pessimism based on the harsh realities of the twelfth 
century. He has difficulty concealing this pessimism, which conflicts 
with his religiousity. Though he blames his pessimism on the times and 
the people, it is primarily based on his evaluation of the religious 
representatives of the epoch, ie. the jurists. According to al-Ghazâlî, 
they had betrayed their responsibilities, resulting in the people turning 
their back on religion, and in the sultans only being interested in things 
of a worldly nature. He blamed public immorality and this enormous 
preoccupation with worldly things on the jurists. In some cases this 
degeneration had gone so far that they themselves had become nothing 
more than profiteers. The times obstruct the realization of an ideal 
society. However, al-Ghazalî is no Utopian, but rather a thinker who 
attempted to adapt his political ideals to reality. In that project he is 
aided by legends originating in both the Persian and Islamic traditions. 
Yet he still finds it difficult to realize his revised political vision. 
Despite all the new elements in al- Ghazali's thought and despite his 
political reversal, one can still discern a continuity in his political 
thought. It appears as if he allows himself to submit to this change in 
order to preserve the core of his political thought. 

Most researchers have cast their gazes beyond the Islamic horizon 
when seeking to discover the sources of inspiration for al-Ghazâlî's 
political thought. As proof of th is they offer his retelling of stories 
about Persian kings and Greek rulers and philosophers in Nasîhat al-
Mulûk , along with his use of ideas about the role of th e sovereign 
rooted in the pre-Islamic Persian tradition. Elevating the sultan to the 
role of God's shadow on earth and the prioritization of justice over 
religiosity by the ruler are among the ideas mentioned in this context. 

However, one must bear in mind that there are twice as many 
Islamic tales as Greek and Persian ones in Nasîhat al-Mulûk - 143 to 
be exact. In a comparative study with two other manuals I have 
attempted to show that the tendency is the same among other authors. 
The Islamic narratives, like the Persian and Greek, Christian and 
Jewish narratives, underline the importance of justice to society. It 
would be tempting to insist that al-Ghazâlîs ideas are not at all Islamic 
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in origin. However, what contradicts such a conclusion is al- Ghazâlî's 
manner of retelling these stories, along with the fact that his choice of 
narratives and legends is intimately connected with whom he was 
writing for. Many of the stories are fabricated and idealized and 
furthermore, he could change the geographic location of the idyll he 
conjured up to suit his audience. In writing on the authority of the 
ruler, al-Ghazâlî's use of strictly Islamic narratives in the books Ihya> 

cUlûm al-Dîn (The rebirth of theology) and Kîmîyâ-yi SaKadat (The 
alchemy of happiness) clearly show that it is the audience which 
determines the normative sources from which he draws his narratives. 
When he wrote for the Turkish sultan, he chose the pre-Islamic Persian 
kings as his ideal type, whereas he used the early leaders of Islam as 
ideal types when aiming at other audiences. 

I believe that to a large degree, these ideal types comprise different 
normative sources which the authors of such manuals used in order to 
serve their own purposes. Al-Ghazâlî's mere choice of Persian stories 
and legends, for example, cannot be taken as proof positive of 
influences from a non-Islamic source, since many of these stories could 
just have easily had counterparts in early Islamic history. The same can 
be said for the original Persian thoughts concerning the chosenness and 
Farr-i îzadî of the ruler. These ideas have lost most of th eir original 
meaning, having been passed down the chain of t radition. It is also 
uncertain as to how much al-Ghazâlî or the other authors knew about 
the original significance of these narratives in their pre-Islamic 
context. Another contributing factor to the appearance of these 
numerous political theories ought to be sought in the lack of a clear 
apprehension of the position of the ruler in Islamic theology. 

Al-Ghazâlî's use of these exaggerated narratives may also be 
related to the reigning literary genre of the period, ie. the fantastical 
retelling of mythical Persian legends found in the ten or so Persian 
manuals for governing then available. Another literary form found 
among the Islamic mystics was to sugar-coat their exhortations and 
ethical pronouncements with colourful, captivating tales in order to 
make them more palatable to their readership. 

It may well be that al-Ghazâlî made use of the Persian material and 
gained inspiration from it and was influenced by it while at the same 
time applying an existing literary genre to it in order to make his ideas 
more entertaining for his readers, the Turkish authorities. The question 
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is whether he was ill thrall to that literaiy genre. Did he follow the rules 
of the genre slavishly or was the choice of genre itself a conscious one, 
calculated to exercise greater influence upon his prospective 
readership? One thing can be said with certainty, concerning the 
literary conceit of using narratives in order to underline a certain way 
of thinking. There are almost no instances where the author of one of 
these manuals deviated from this procedure. On the other hand, I am 
more doubtful if the same situation held sway concerning the choice of 
Persian narratives and legends, for example. As is evident through my 
comparison of al- Ghazâlî's various writings after his conversion to 
Sûfîsm (in Chapter VI), the choice of narratives appears to have stood 
in relation to his audience, which indicates that in writing his manual, 
al-Ghazâlî was influenced by the task he was given by the Saljuq 
sultan. 

Al-Ghazâlî also displays a marked tendendency to "Islamicize" a 
number of non-Islamic ways of thinking. Behind this seems to lay his 
desire to create a new collective identity for the Turkish sultans. This 
would happen through the creation in the manuals of a new ideal type 
for these sultans, who were out of touch with their earlier supporters 
and wanted to mark their independence from the Arabic traditions of 
the caliphate. For the same reasons one should at least in part be able to 
explain al-Ghazâlî's so-called "Islamicizing" of the original, Persian 
ideas. The new identity differed from those of both the Turkish nomad 
tribes and the Arab caliphate. 

Li order to emphasize his political ideals, al-Ghazâlî gladly makes 
use of stories and tales, and when given such significance then their 
origins play an increasingly important role. The author of the manual 
must be able to prove to his envisioned audience that what he is saying 
is an ancient, reliable truth, and that many earlier high cultures have 
lived in accordance with the truth the author is trying to convince his 
reader of. 

It is interesting to note in this context that the anecdotes are not 
only taken from pre-Islamic Persia, but also from other higher cultures 
such as Byzantium, Greece, China and India. That the number of 
narratives from these other cultures is far less than the amount of 
Persian ones is insignificant They served as a means of confirming 
one's own testimony. The more examples from different cultures the 
better. The anecdotes take on the role of a normative source for the 
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authors of these manuals of government. On the other hand, the 
widespread use of anecdotes from different cultures indicates that the 
origins of the anecdotes was not a decisive factor, but rather that it was 
the way in which they were put to use that was decisive. Whether 
Islamic, Persian, Roman, Christian, Jewish or Greek, they were all 
present in the text for the same reason - to stress the importance of a 
particular theory or postulate. The anecdotes themselves do not 
comprise the basis of the thoughts, but rather vis- versa - it is the 
political sensibility of the author which motivates their use. 

The significance of studying the political thought of al-Ghazâlî lies 
in the fact that his political thought reflects a new way of t hinking, 
which in time came to dominate large parts of the Islamic world for a 
very long time. The political ideas of al-Ghazâlî and his predecessor, 
the Saljuq vizir Nizam al-Mulk were of major import to the 
development of p olitical theory in the Islamic world in general and 
within the branch of Sunnî in particular. This implied the 
abandonment of the religi ou sly-dominated theory, along with a 
transition from idealism to political realism. Al-Ghazâlî displayed a 
great degree of flexibility toward the sovereign, which meant that he 
could approve of almost any "evil" or "barbaric" ruler by saying that-
strong rulers were the only ones who could guarantee the survival of 
the religious institutions and the values they represented in society. 
Together with his demands for total obedience, this lay the basis for the 
general political conception in greater parts of the Islamic world up to 
modern time. 

Al-Ghazâlî's political reversal certainly did not imply the 
abandonment of his fundamental apprehensions. What was 
transformed was the use of language, a new normative source 
alongside the old and a number of new elements in his view of the 
position of the ruler. However, he remained unshakeable on a number 
of fundamental notions, ie. his political realism and his view of the 
ruler as symbolizing the central authority which through the exercise 
of justice and the assistance of various institutions would ensure that 
political stability would be maintained. This was necessary, according 
to al-Ghazâlî, because it is only in a politically stable climate that 
society can evolve and religion be preserved. Behind his reversal one 
glimpses a continuity in a thinker who above all was driven by his 
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eagerness to realize his political ideals, despite the transformation in 
political conditions. 

Translated by Stephen Fruitman 
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Al-Ghazâlî (1058-1111) är en av den islamska idéhistoriens mest 
fängslande gestalter. Mystiker och samtidigt politisk realist har 
han ständigt lockat forskare, från öst såväl som väst. Seyyed 
Mohammad Fazlhashemis avhandling, Förändring och konti
nuitet. Al-Ghazâlîs politiska omsvängning, handlar om al-
Ghazâlîs idéer om samhället och härskaren. Den fråga som al-
Ghazâlî ställde sig är den samma som ställts under de niohundra 
år som gått sedan al-Ghazâlî levde och som vi fortfarande, i 
dagens oroliga värld, har anledning att begrunda: hur ser vill
koren för politisk ordning ut? 

Al-Ghazâlî genomgår vid mitten av 1090-talet en andlig kris, 
han lämnar en hög post i Bagdad och drar sig undan världen för 
att under tio år leva som en sufier, en islamsk mystiker. När han 
kommer tillbaka till det offentliga livet har han ändrat uppfattning 
i en viktig fråga. Han ser inte längre kalifatet som den högsta 
politiska instansen. I stället utropar han sultanen till ledare för 
den islamska staten, samtidigt som han utvecklar vissa för-
islamska, persiska idéer om härskandets natur. Fazlhashemi 
diskuterar i denna studie olika förklaringar till al-Ghazâlîs 
omsvängning. Särskilt uppehåller han sig vid i vad mån sufismen 
kan ha inverkat på al-Ghazâlîs politiska idéer samt om 
övergången från en traditionell islamsk till en persiskt influerad 
samhällsuppfattning verkligen innebar en grundläggande föränd
ring av dennes politiska föreställningsvärld. 

Avhandlingen inleds med en utförlig bakgrundsskildring av den 
politiska situation som föregår al-Ghazâlîs framträdande, kali
fatets försvagning och de turkiska seljukernas allt starkare makt
ställning. Avhandlingen innehåller också en översikt över den 
politiska idéhistorien i den tidiga islamska kulturvärlden. 
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