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Abstrakt 

Den här religionsvetenskapliga uppsatsen är metodologiskt en idéhistorisk analys. Jag 

söker svara på om och i så fall hur termen jahiliyya fyllts med innehåll genom historien, och 

framför allt hur jahiliyya används i en inom-muslimsk debatt idag och varför.  Jag har använt 

mig av religionssociologiska teorier om religion och identitet i syfte att söka svara på min 

frågeställning. I arbetet har jag kommit fram till hur man med hjälp av det religiösa språket 

genom in – och utgrupper och med en dualistisk världsbild fyllt termen jahiliyya med innehåll 

i syfte att skapa ett vi och dem tänkande. 

 

Nyckelord: Islam, islamism, jahiliyya, identitet och idéhistorisk analys. 

 

 

 

 

 



 

4 

1. Inledning 

 

1.1. Introduktion 

Första gången jag kom i kontakt med ordet jahiliyya var efter att ha läst Leif Stenbergs artikel 

om islamismens idéhistoria i Catharina Raudvere och Olav Hammers (red.) verk Gudomlig 

Auktoritet (2004)1
. I artikeln beskriver Stenberg hur Sayyid Qutb (d.1966), en medlem av det 

muslimska brödraskapet (al-ikhwan al-muslimin), som enligt Stenberg anses vara den mest 

inflytelserika organisationen inom islamismen2 omtolkade ordet jahiliyya, från att som 

Stenberg beskriver det haft en allmän betydelse av tiden före Muhammed, eller de som i hans 

samtid inte visste något om honom, till att med Qutbs omtolkning betyda okunnighet och 

icke-islam.3 Jag förstod efter att läst artikeln att ordet jahiliyya haft stor betydelse för politisk 

islam. Men hur viktigt och betydelsefullt är ordet jahiliyya i en vidare kontext, varför är det i 

så fall viktigt, och hur har det använts? Finns det en användning av det, inte bara i den mer 

radikala islamistiska diskursen, utan kan man spåra det i andra sammanhang också? 

Jag vill här i inledningen förtydliga mitt ordval genom att förklara vad ”politisk islam” och 

synonymen ”islamism” är. När jag i fortsättningen använder mig av ordet ”islamism”, menar 

jag vad man ibland kallar ”politisk islam”. ”Politisk islam” eller ”islamism” är enligt Jan 

Hjärpe termer för hur islam uppfattas som ett socialt, politiskt och ekonomiskt system, alltså 

en ideologi som söker knyta ihop politiken med islam.4  

 Jag vill också inledningsvis motivera mitt val av stavning av ordet jahiliyya. Ordet 

translittereras på olika sätt och förekommer ibland i engelska översättningar med bokstaven h 

på slutet, alltså: jahiliyyah. Ibland också som al-jahiliyyah, eller jahalia. I vissa svenska 

översättningar har man också valt att sätta bokstaven d före: djahiliyya, eller som al-

djahiliyya.
5 Dessa variationer av stavningar har givetvis gjort sökningar av ordet mer 

omfattande. Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av den mer allmänt vedertagna 

engelska stavningen: jahiliyya, och för att underlätta för läsaren kommer jag att markera det 

kursiverat.  

                                                 
1 Stenberg. 2004:211-251 
2 Ibid. 2004:217 
3 Ibid. 2004:232 
4 Hjärpe. 1992: 25  
5 För mer ingående beskrivning av den arabiska grammatiken se Rafael Talmons artikel Grammar and the 

Qurʾan skriven för Encyclopaedia of the Qurʾan.  
 



 

5 

 
 
 
 

 

1.2. Syfte 

Jag vill söka göra en idéhistorisk analys med frågan om begreppet jahiliyya förändrats genom 

historien, hur den förändrats och framförallt varför?  

Mitt syfte är således att utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv, mot bakgrund av en 

idéhistorisk analys av begreppet jahiliyya, med särskilt fokus på nutid, diskutera jahiliyyas 

roll i en nutida muslimsk diskursiv kamp om makten att definiera "sann" islam.  

 

1.3. Frågeställning 

 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:   

1. Hur har termen jahiliyya fyllts med innehåll genom historien, och framför allt i nutid? 

2. Hur används jahiliyya i en inom-muslimsk debatt idag och varför?  

 

1.4. Tidigare forskning 

Större forskning kring ordet jahiliyya har främst förekommit i förhållande till Sayyid Qutbs 

omtolkning av ordet, och det mest omfattade arbetet som jag har hittat är av Sayed Khatab, 

verksam doktor vid Monash Universitetet. Sayed söker i sitt arbete redogöra för Sayyid Qutbs 

doktrin om jahiliyya, och redogör för Qutbs utvecklande av ordet utifrån hans texter och 

uttalanden. Sayed beskriver hur det har skett i etapper som han valt att dela in i fyra perioder. 

Annan forskning som gjorts kring ämnet har publicerats i form av artiklar för Encyclopedia of 

Islam och Encyclopedia of the Qur’an. I den senare redogör William E. Shepherd för 

jahiliyya i en artikel betitlad Age of Ignorance där han i inledningen beskriver hur frasen Age 

of Ignorance är en vanlig översättning av det arabiska ordet jahiliyya och sedan redogör för 

hur det framträtt i bland annat Koranen. I Encyclopedia of Islam, second edition görs en 

liknande redogörelse för termen jahiliyya, men dock ej lika omfattande. 

Alfons Teipen har bland annat skrivit en artikel för The Muslim World betitlad Jahilite and 

Muslim Women: Questions of Continuity and Communal Identity (2002) där han som det 

bland annat framgår av titeln undersökt huruvida det finns en kontinuitet mellan kvinnorna 

från den för-islamska tiden och den muslimska kvinnan ifråga om identitet. Avslutningsvis 

måste jag nämna religionshistorikern Jonas Svenssons avhandling Women’s Human Rights 
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and Islam A Study of Three Attempts at Accommodation (2000) där han bland annat redogör 

för Fatima Mernissis syn på begreppet jahiliyya. 
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2.  Material och metod  

2.1. Idéhistorisk analys 

 

Från ett religionsvetenskapligt perspektiv vill jag se om det finns olika sätt att tala om hur 

religiösa termer fylls med innehåll i relation till religion och identitet.  

Metoden jag använt mig av har mycket liknats den av religionshistorikern Olav Hammer 

presenterade idéhistoriska analysen i boken Människor och Makter (2008)6
. Jag har utifrån ett 

idéhistoriskt perspektiv sökt i texter, såväl primärlitteratur som sekundärlitteratur efter dess 

idéinnehåll. Att den är historisk innebär att jag har haft i åtanke hur viktigt det är med både 

kontinuitet och förändring och inte minst den historiska kontexten. Olav Hammer diskuterar 

idétraditionens funktion och det viktiga i att ha vetskap om hur idéer förmedlas av individer 

för att påverka andra människor, och att man kan se dessa idétraditioner som en kedja av 

gradvisa förändringar. Den som förmedlar idéerna har med andra ord ett syfte. Syftet kan 

sedan vara olika, och det har varit min avsikt att diskutera närmare de olika syften man har 

haft. Alltså har jag läst texter, och med de idéhistoriska glasögonen letat efter hur termen 

jahiliyya begreppsliggjorts och fyllts med innehåll genom tiderna. Jag har också sökt efter 

förändringarna i relation till religion och identitet.  

 

2.2. Det religiösa språkbruket: Denotationer, konnotationer och 

associationsfält 

 
 På ett vis är denna undersökning också en slags ”islamologi”, alltså en beskrivning och 

analys av islamska föreställningar, termer, beteenden7, med särskilt fokus på termen jahiliyya.  

Undersökningen kan också ses som en tillämpad religionsvetenskap, med särskild tanke på 

Jan Hjärpes formulering av tillämpad islam, eftersom mina resonemang inte enbart gäller 

islam. En tillämpad islamologi som Hjärpe vidare förklarar har syftet att ge svar med 

prognosvärde: utvecklingsinriktning, tendenser, tolkning av det politiska eller religiösa 

språkbruket och argumentationen i konflikter. Man studerar exempelvis historiografin, det vill 

                                                 
6 Hammer, Olav. 2008:65-70 
7 För vidare beskrivning av ”islamologi” se exempelvis Jan Hjärpes Politisk islam 1992:8 
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säga: hur, och i vilken avsikt olika parter framställer det förgångna, 8 vilket ligger helt i stil 

med mitt syfte. 

Ur ett metodologiskt hänseende vill jag också passa på att understryka svårigheterna med 

denotationer och konnotationer, samt visa hur de kan fungera som ett viktigt analysverktyg i 

min uppsats. Hur man kan förstå skillnader i denotationer och konnotationer framställs bra av 

religionshistorikern och islamologen Jan Hjärpe i hans verk Politisk islam (1992) genom att 

ge ett exempel med staden Jerusalem: 

 

… ”Jerusalem”? Ordets denotation, en ort på den och den breddgraden och den och den 

längdgraden, är inte särskilt intressant. Det är däremot ordets konnotationer, de associationer som 

ordet ”Jerusalem” väcker. Vilka de är beror på ens personliga bakgrund, på ens personliga 

kunskaper om stadens historia, och vilken historieskrivning, som bestämt ens referensramar…9 

 

Således är det viktigt att tänka på hur associationsfältet förändras beroende på i vilken 

kontext man befinner sig. Jag ser det som ett bra metodologiskt verktyg att titta på hur 

denotationerna och konnotationerna av jahiliyya förändrats. Som alltid när det handlar om 

översättningar finns det en risk att missa de rätta innebörderna och betydelserna. Här är det 

viktigt att poängtera att riskerna inte bara omfattar översättningar, utan all tolkning av ord och 

termer, hur skillnaderna i konnotationer och denotationer visar en skillnad i att se på ord och 

termer på ett visst sätt, dess betydelse och dess sociala funktion. 

 

2.3. Uppsatsens disposition, och frågan om urval av material 

 

Jag har avgränsat min analys till att omfatta dels en idéhistorisk översikt om bruket av 

termen jahiliyya. I detta innefattar jag termens, och besläktade termers förekomst och möjliga 

innebörder i källorna och senare tolkningstradition.  

Jag har också valt att lägga Sayyid Qutb som en brygga från det traditionella tolkandet av 

termen jahiliyya till det nutida inommuslimska bruket av termen efter det att han identifieras 

som sådan i sekundärlitteraturen. Jag har använt Sayed Khatab’s The Political Thought of 

                                                 
8 För mer ingående resonemang om tillämpad islamologi se Jan Hjärpes 1996 artikel om Islam i Tim Jensen, 
Mikael Rothstein och Jørgen Podemann Sørensens (red.) Religionshistoria : ritualer, mytologi, ikonografi 

sidorna 297-344 
9 Hjärpe. 1992: 48 
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Sayyid Qutb, The Theory Of Jahiliyyah
10

 som huvudverk i beskrivningen av hur Sayyid Qutb 

använt sig av termen jahiliyya. Boken är som titeln avslöjar en beskrivning av Sayyid Qutbs 

teorier kring jahiliyya. Kompletterande material har hämtats från Gilles Kepels The roots of 

radical Islam (2005) 11 och utifrån William Shepards artikel Sayyid Qutb's Doctrine of 

"Jāhiliyya” (2003).12 

I den nutida inommuslimska kontexten har jag valt att avgränsa mig genom ett tematiskt 

urval för att få en god spännvidd:  

 

1. Jahiliyya -i islamistisk politisk aktivism  

2. Jahiliyya -i legitimeringen av jihad  

3. Jahiliyya -i arabisk nationalism  

4. Jahiliyya -i kampen för demokrati och pluralism  

5. Jahiliyya -i kampen för jämställdhet 

 

Den här tematiska kategoriseringen har tillkommit som ett resultat efter att ha läst 

sekundärlitteraturen. 

Jag har valt här att söka spåra hur termen jahiliyya fyllts med innehåll i form av islamistisk 

politisk aktivism. När det gäller islamistisk politisk aktivism har jag valt att göra en kort 

beskrivning av Muslimska Brödraskapets användning av termen jahiliyya i en nutida kontext 

och även undersökt hur det används inom Hamas, och jag då främst använt mig av Hamas 

programförklaring från 1988.13 Jag har också valt att undersöka om jahiliyya har använts för 

att legitimera jihad, och jag har i det avsnittet valt att koncentrera mig på al-qa’ida och Osama 

Bin Laden. De källor jag använt mig av om Osama Bin Laden består av sekundärlitteratur. 

Anledningen till det främst på att det finns lite eller inget publicerat i bokform, och framförallt 

inte på engelska av Bin Laden själv, utan det mesta av hans ståndpunkter har kommit fram 

genom hans inspelningar på kassettband eller senare videomeddelanden till världen genom 

nyhetskanalen Al-Jazeera, som senare översatts till engelska. Jag har främst använt mig av 

Bruce Lawrence verk om Bin Ladens meddelanden: Messages To The World – The 

                                                 
10 Khatab. 2006 
11 Kepel. 2005 
12 Shepard. 2003 
13”The Avalon Project at Yale Law School Hamas Covenant 1988” 
(http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm) 
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Statements of Osama Bin Laden (2005)14, samt The Al Qaeda Reader (2007) av Raymond 

Ibrahim och Gilles Kepel och Jean-Pierre Milellis   Al Qaeda in its own words (2008). 

 

En annan intressant infallsvinkel var huruvida det använts inom arabisk nationalism. Här 

har jag uteslutande använt mig av exemplet Saddam Hussain och hur han använt termen under 

sin tid som ledare för Irak. Slutligen har jag undersökt hur man använt termen jahiliyya i 

kampen för demokrati och pluralism, och slutligen i kampen för jämställdhet. I avsnittet om 

kampen för demokrati och pluralism har jag valt att titta närmre på de liberala framtoningarna, 

medan jag i avsnittet om jämställdhet koncentrerat mig på den muslimska feminismen. De 

böcker jag valt för min analys av det liberala och feministiska förhållningssättet till jahiliyya 

har varierat. Med muslimsk feminism och dess förhållningssätt har jag utgått mycket från 

sekundärlitteratur om bland andra Amina Wadud och den marockanske sociologen Fatima 

Mernissi, som enligt Juliane Hammer anses vara väldigt tongivande när det gäller det 

feministiska perspektivet på islam.15 Slutligen har jag valt ett par artiklar av Amina Wadud. 

 

                                                 
14 Lawrence. 2005 
15 Hammer. 2008: 443-464  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Religion är vanskligt, och för många paradoxalt då den erbjuder både ett ramverk för 

sociala konflikter och ett ramverk för att skapa moraliskt sammanhang för en grupp eller 

individ.16 Med det i åtanke har jag funnit det lämpligt att mina teoretiska utgångspunkter 

ligger i teorier kring identitet och religion, det religiösa språket och teorier om den så kallade 

dualistiska världsbilden och så kallade in – och utgrupper.  

3.1. Religion och Identitet 

 

Förhållandet mellan religion och identitet går att förstå genom att se hur det bygger på den 

sociala interaktionen, alltså hur vi tillsammans med andra skapar mening. 

Religionssociologen Meredith Mcguire beskriver hur individen genom en social interaktion 

lär sig de meningar som religionen skapar och då upplever en identitet på en personlig nivå 

och genom gruppen.17  Religion ges ett innehåll av sina utövare, och detta innehåll är alltid 

kopplat till det omgivande samhället.18 Mcguire menar vidare att det är typiskt i samhällen där 

man delar meningssystem, att man genom den grupptillhörighet man känner med samhället 

också kommer att dela detta samhälles världsbild. Religionen menar Mcguire fungerar som en 

viktig del i hur en hel grupp av människor ser på sig själva; man vet väl vad det betyder att 

vara ”en av oss”, och lika väl hur det är att vara ”en av dem”.19 

För Claire Mitchell som studerat förhållandet mellan religion och identitet på Nordirland, 

spelar religionen en viktig roll i identifikationsprocessen. En religiös anknytning bestämmer 

ofta ens plats i den sociala och politiska strukturen, särskilt i länder där religionen spelar en 

viktig roll. Mitchell beskriver vidare hur Pierre Bourdieus habitus spelar en roll i hur vi 

konstruerar vår identitet. Habitus är det speciella kulturella sätt vi tänker och handlar genom, 

och det skapar vi genom interaktion med andra. Således kan en grupp människor skapa ett 

gemensamt habitus, vilket sedan kan identifieras som en social kategori. Genom skapandet 

samt internalisering av sociala kategorier förstås världen och samhällets sammanhang bättre. 

Dessa kategorier internaliserar vi och uppför oss sedan som om de vore verkliga.  Mitchell 

beskriver också hur människan, genom att inse vem hon inte är, skapar sin egen självbild och 

                                                 
16 Mcguire. 2002:52  
17 Ibid. 2002:52   
18 Stenberg. 2004:249 
19 Mcguire. 2002:215 
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tillhörighet. 20 Religionen fungerar inte bara som en gruppmarkör i sociala relationer. I 

samhällen där religion spelar en stor roll, med sin närvaro eller genom dess historiska 

förflutna kan den också fungera som en kulturell behållare (Reservoir), från vilken man kan 

hämta kategorier om sig själv och om andra.21 Religionen kan också forma en ideologi, där 

förståelsen om sig själv, andra och omgivningen blir strukturerat i ett system av idéer och 

begrepp, utifrån vilka man sedan skapar en identitet.22 

Det är inte svårt att se kopplingarna mellan Mitchells kulturella behållare och Jan Hjärpes 

korgmetafor.  

Religioner fyller individen med tolkningar och begrepp som prövas mot andra individer. I 

vissa kontexter används begrepp och termer för att skapa sammanhållning och en slags 

identitet på makronivå eller gruppnivå. Jan Hjärpe talar om en slags religiös korg i vilken man 

finner dessa fenomen, aktiviteter och trosföreställningar. Den här korgen är enligt Hjärpe fylld 

till bredden men inte allt som är i den syns, utan innehållet plockas istället fram när det finns 

behov för det. Hjärpe beskriver också hur innehållet i korgen kan användas för att mobilisera 

krafter för politisk aktivitet, genom att på det viset skapar avgränsningar, ett slags vi och dem 

tänkande för att framhäva olikheter.23 Särskilt viktigt för denna uppsats är att han till detta 

innehåll i korgen också räknar en religiös terminologi, en uppsättning ord relaterade till 

islamisk teologi och historieskrivning, ord som har särskilda konnotationer, alltså ord som 

väcker associationer, med både positiva och negativa värdeladdningar. 

Som i alla samhällen är det i de muslimska samhällena viktigt med ett politiskt språk som 

övertygar. Språket är dels övertygande i sin talform och dels genom symboler som man 

exempelvis finner i form av logotyper, flaggor, och färger. Både det symboliska och 

övertygande språkbruket i tal har nästan blivit synonymt med det politiska språket.  Hur vi 

använder oss av språket är nära sammanbundet med hur vi bygger upp en gemensam identitet 

och hur vi sedan söker främja och försvara vårt mål genom det politiska språket. Dale F. 

Eickelman och James Piscatori, författarna till boken Muslim Politics (2004), menar att det 

inte är en överdrift att påstå att islam blir ramverket för det politiska språket i den muslimska 

världen. Trots att det finns mängder av tolkningar är islam en relativt stabil uttrycksbas och 

kan således fungera diskursivt inom politiken, alltså som ett praktiserat språk. Kortfattat kan 

man säga att islam påverkar politiken och politiken påverkar islam.24 Meningarna som både 

                                                 
20 Mitchell. 2005:5 
21 Ibid. 2005:6 
22 ibid. 2005:12 
23 Hjärpe. 1997: 3 
24 Eickelman, Dale. F, Piscatori, James. 2004:12 
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Jan Hjärpe och Eickelman och Piscatori diskuterar och som den religiöse personen letar efter 

och förmodligen hittar i korgen eller i den så kallade ”sacred terminology” skapas på detta 

viset genom social interaktion. Kortfattat blir de termer man plockar fram i korgen eller ur 

den så kallade ”sacred terminology”25 symboler och uttrycksmedel för den personliga 

identiteten och för gruppen. 

Meridith B. Mcguire förklarar hur en dualistisk världsbild betyder att all verklighet 

förklaras med att det finns två fundamentala och motsatta principer – en god, och en ond, och 

hur detta har blivit speciellt viktigt i trossystem bland grupper som växt upp ur ett 

västerländskt religiöst perspektiv. Till detta västerländska perspektiv inlemmar hon också 

islam, tillsammans med kristendomen och judendomen.26 Mcguire förklarar vidare hur det 

dualistiska perspektivet fungerar som ett slags respons på den anomi man lever i, alltså bristen 

på en stabil värdegrund i samhället. Ett religiöst dualistiskt perspektiv ger både källan till 

eländet i världen och det ger också lösningen till problemen, och båda härstammar från den 

transcendenta världen. Genom att hitta källan till problemen i världen, får den religiösa 

människan en känsla av ordning och kontroll. Ett dualistiskt perspektiv med endera gott och 

endera ont i världen, förenklar världen för människor som känner sig överväldigade av en 

värld av otydligheter.27 För religiösa grupper som möter en oppostition, kan det dualistiska 

perspektivet fungera som en kraft för att peka på hur oppositionen verkar konspiratoriskt mot 

de troende och gruppen.28 På så vis kan det dualistiska perspektivet fungera som del i en 

politisk ideologi. Enligt Mcguire är det bland annat en framträdande funktion bland religiös 

nationalism, där man bland annat tolkar sitt folk som ”guds folk” och ”de andra” identifieras 

som ondskans krafter.29 Det är vanligt bland religiösa att man med den dualistiska 

världsbilden identifierar och personifierar det onda och applicerar det på andra rörelser, 

problem eller till och med på personer som hotar gruppens normer och värden.30 Särskilt 

viktigt har det blivit för religiös fundamentalism. Den religiösa fundamentalismens 

förhållande till den dualistiska världsbilden förklaras med en annan vanligt förekommande 

term: den manikeistiska världsbilden. David Zeidan som gjort en komparativ studie av religiös 

fundamentalism i boken Resurgence of Religion : A Comparative Study of Selected Themes in 

Christian and Islamic Fundamentalist, beskiver hur fundamentalister gärna ställer upp saker i 

manikeistiska tvådelade motsatspar, som exempelvis: Gud mot satan, gott mot ont, sanning 

                                                 
25Eickelman, Dale. F, Piscatori, James. 2004:11-16 
26 Mcguire. 2002:40 
27 Mcguire. 2002:42 
28 Ibid. 2002:42 
29 Ibid. 2002:41 
30 Ibid. 2002:40 
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mot falskhet, ljus mot mörker. De ser alltså även mänskligheten som uppdelad i två 

motarbetade läger av å ena sidan troende, å andra sidan icke-troende.31  

Detta kan sedan förverkligas genom att man framställer exempelvis okunnighet och 

ignorans som likställt med icke-fromhet och icke-muslimsk. Olivier Roy har ett liknande 

resonemang då han talar om likheterna mellan väckelsepredikanter från både kristna 

protestantiska kyrkor, franska katolska eller från fundamentalistiska muslimer i Turkiet och 

hur de alla har gemensam syn på hur ”true believers are in minority”.32 ”All revivalist 

acknowledge the irreligiosity of society”. Roy menar att tonvikten läggs på det som anses vara 

ickereligiöst.  

Meredith Mcguire talar också i sitt verk om in – och utgrupper. Med dessa distinktioner 

mellan in – och utgrupper, gör man på samma gång ett vi och dem förhållande. In – och 

utgrupper får betydelsen att man distanserar sig från utomstående. 33 Som jag tidigare 

påpekade beskriver Mcguire att den religiösa människan mycket väl vet vad det innebär att 

vara en av oss, på samma vis som den religiösa människan vet vad det innebär att vara en av 

dem.  

Sammanfattningsvis kan sägas att med hjälp av bland annat Hjärpes teorier om den 

religiösa korgen kommer jag att söka efter om jahiliyya hämtats från den religiösa korgen, 

möjligtvis i syfte att söka mobilisera krafter för politisk aktivitet, och som jag skrev ovan 

genom att på det viset skapar avgränsningar, ett slags vi och dem tänkande för att framhäva 

olikheter.34 Hur i så fall dessa avgränsningar möjligtvis kan förhålla sig till teorierna om den 

dualistiska världsbilden? Med andra ord: Hur förhåller sig jahiliyya till den dualistiska 

världsbilden? 

                                                 
31 Zeidan. 2003:239 
32 Roy. 2004: 29 
33 Mcguire. 2002:215 
34 Hjärpe. 1997: 3 
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4. Resultat 

4.1. Jahiliyya i islamisk idéhistoria och i källorna 

 

Enligt Sayed Khatab har betydelser som tillskrivits jahiliyya kategoriserats in i tre olika typer: 

För det första kategoriseras jahiliyya som en tid före islam i de arabiska områdena. I denna 

betydelse kan man sedan dela in jahiliyya i två meningar, i den första representerar den en 

antites av kunskap (’ilm), och i den andra blir det en antites av fromhet (hilm). Här knyter 

Khatab an till den tidigare islamska teologin där man tenderar att se till termen utifrån 

avvikelser från som exempelvis kunskap och fromhet. För det andra ses själva kunskapen som 

jahiliyya. Alltså istället för att se perioden innan islam och okunskapen som finns där i den 

kulturen och civilisationen så är det den kunskapen som finns där som ska betraktas som 

jahiliyya. Den tredje betydelsen som tillskrivits jahiliyya handlar om den tolkning som Sayyid 

Qutb har haft och den kommer att presenteras närmre i ett senare avsnitt. 

Jeffrey T. Kenney som gjort en analys av den diskurs som omgivit islamistiska 

organisationer i Egypten på 1900-talet, menar att jahiliyya traditionellt ses som tillstånd i 

historien innan islam, då araberna levde i ett tillstånd av okunskap, ovetandes om Gud och 

guds kraft över dem samt deras skyldigheter emot honom. Kenney menar vidare att jahiliyya i 

litteraturen framstår som en historisk och teologisk motvikt till islam, för att skilja på det som 

var, till det som det islamska budskapet slutligen tog fram.35 Den här händelsen i muslimernas 

historia, med födelsen av det första muslimska samhället, den så kallade umman ses som 

viktig, då det markerar början på en ny period av upplysning, där man skapat ett samhälle som 

inte längre var uppbyggt på ett stamväsende eller släktskap.36  

Enligt S.A. Nigosian har muslimska lärda haft en bild av att islam återställde det 

ursprungliga monoteistiska tillståndet från Abrahams tid som gradvis hade gett vika för 

hedendom. Islam kom således att ta bort alla spår av hedendomen som fanns i okunnighetens 

tid, därför blir det bland annat enligt Negosian svårt att säkert veta något om den för-islamska 

avgudadyrkan.37 Ibland blir detta synsätt på jahiliyya rent av paradoxalt, eftersom islam byggt 

på det som kom innan islam.  Daniel W. Brown, författare till boken A New Introduktion to 

                                                 
35 Kenney.2006: 93 
36Roshandel. 2006:45 
37 Nigosian. 2004:5 
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Islam, ser på jahiliyya som en historisk epok och konstaterar att det finns mycket seder och 

traditioner kvar från jahiliyya, men att man ofta söker finna genvägar till att godkänna dessa 

som islamska traditioner, då de härrör från monoteistiska religioner som exempelvis 

judendom. Några exempel på dessa traditioner är enligt Daniel: cirkelvandringar runt heliga 

platser och pilgrimsfärder och delvis djuroffer. Daniel förklarar hur: 

 

… Anything that the Muslims retained from the time of the jahiliyya – of which there was a good 

deal – could not possibly have originated in the jahiliyya, but must have more ancient 

monotheistic roots…38  

 

På ett sätt förklarar denna teori att jahiliyya sträcker sig över en bestämd tid, men att början 

inte är bestämd, bara slutet genom islams inträde. 

Förekomsten av jahiliyya i Koranen har utretts omfattande i Encyklopaedia of the Qu’ran i 

en artikel betitlad ”age of ignorance” skriven av William E. Shepard39. ”Age of ignorance” – 

direkt översatt till svenska okunskapens tid, är enligt Shepard en vanlig översättning av det 

arabiska ordet jahilliya. Ordet jahiliyya har däremot bland muslimer som läst Koranen ofta 

setts i första hand som ett moraliskt tillstånd av de individer och de samhällen som kom att gå 

i opposition mot Muhammed, och i andra hand setts som en beteckning på en historisk epok. 

Shepard visar med några exempel ur Koranen hur jahiliyya förekommit, och vilka tolkningar 

och konnotationer som kan tydas ur dem. Bland annat visar Shepard ett exempel ur Koranen 

på hur man tydligt kan se hur jahiliyya står i kontrast till fromhet (hilm) som jag beskrev ovan 

utifrån Sayed Khatab, speciellt i koranvers 48:26:  

 

When the unbelievers stirred up fierce arrogance in their hearts, the fierce arrogance of jahiliyya 

(ḥamiyyat al-jahiliyya), God sent down his tranquility upon the messenger and the believers and 

imposed on them the command of self-restraint (taqwa). 

 

Koranvers 48:26 används även av Andrew Rippin, professor i historia vid Victoria 

Universitetet i Canada när han beskriver hur man i denna vers kan se jahiliyya i kontrast mot 

islam, vilken jag har valt att citera ur Muhammed Knut Bernströms svenska tolkning: 

 

Medan förnekarna av sanningen drevs av ett fanatiskt hat, den hedniska okunnighetens hat, lät 

Gud ett stort lugn sänka sig över Sitt Sändebud och de troende och gjorde dem starkt medvetna om 

                                                 
38 Brown. 2009:26 
39 Shepard, William E. Encyklopaedia of the qu’ran.  
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[innebörden av] ordet gudsfruktan; denna [nåd] förtjänade de i hög grad, ja, de var värdiga den. 

Gud har kännedom om allt. 40 

 

Det är alltså den del av texten där det står ”den hedninska okunnighetens hat” som syftar på 

jahiliyya. Andrew Rippin har som man kan se här en annan åsikt än Shepard och skriver hur 

jahiliyya i Koranen syftar på en historisk tid och ett tillstånd som rådde under denna tid. 

Denna tid Koranen syftar till är den för-islamska tiden, alltså tiden innan profeten Muhammed 

introducerade islam. Något som är intressant här och viktigt att påpeka är hur man också kan 

se en tydlig skillnad i hur översättaren väljer vilka konnotationer som jahiliyya ska få.  

Intressant blir då att reflektera över vilken skillnad det var i konnotationen mellan den 

engelska översättningen och den svenska översättningen, ovan representerad av Muhammed 

Knut Bernström översättning. 

Shepard visar vidare på bredden och de varierande konnotationer med ett annat exempel 

ur koranvers 3:154 där det talas om att ”… medan andra som främst bekymrade sig om sitt 

eget väl tänkte oriktiga [och hädiska] tankar om Gud, [tankar som hade sin rot] i 

avgudadyrkans okunnighet…”41Här menar Shepard att jahiliyya kan få betydelsen av 

okunskap, men att det lika gärna kan vara bristen på tillit till Gud som menas med det. I 

Koranvers 5:50 kan man läsa, “Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men 

för dem som har visshet [i tron] finns ingen bättre domare än Gud.”42 Shepard ser här 

jahiliyya mer som en direkt motsats till islam. Det sista exemplet som Shepard ger återfinns i 

Koranvers 33:33 “Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra 

uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska 

tiden...”43 Shepard menar att endast här i den sista versen kan det vara möjligt att tolka 

jahiliyya som en tidsepok.44 

Sammanfattningsvis kan det sägas att jahiliyya i idéhistorien och i källorna har haft olika 

konnotationer, framförallt negativa konnotationer. Shepard beskriver som jag ovan 

presenterade att konnotationerna kan variera när man läser Koranen. Jahiliyya står för allt 

från okunskap, bristen på tillit till Gud, en direkt motsats till islam eller slutligen som en 

tidsepok.45 Khatab menar att man traditionellt valt att se jahiliyya som en antites av fromhet 

(hilm) och kunskap (’ilm) eller som att det är kunskapen i sig som under tiden före islams 

                                                 
40 Bernström. 1998 
41 Ibid. 1998 
42 Ibid. 1998 
43 Ibid. 1998 
44 Shepard, William E. Encyklopaedia of the qu’ran.  
45 Ibid.  
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inträde  bör ses som just jahiliyya. Intressant är också som ovan påpekat hur den som 

översätter Koranen väljer att fylla jahiliyya med innehåll. Vilka konnotationer som jahiliyya 

har fått av bland andra Muhammed Knut Bernström, som exempelvis konnotationen: ”… den 

hedniska okunnighetens hat…”46 

 

 

4.2. Sayyid Qutb och Jahiliyya 

4.2.1 Presentation av Sayyid Qutb 

Sayyid Qutb har starkt påverkat den moderna sunni-muslimska islamismen och att han tillhör 

en av muslimska brödraskapets främsta ideologer.47  

Sayyid Qutb blev omkring 1951 medlem i det muslimska brödraskapet efter att ha varit i 

USA i två år och studerat. Sayyid Qutb ville införa ett islamskt samhälle, styrt av 

sharialagarna, och kritiserade öppet den egyptiska regeringen för att vara alltför sekulär i sin 

retorik och handlande. Qutbs plan gick i stöpet och han fängslades och avrättades slutligen 

den 29 augusti 1966.48 Qutb författade många verk och mest känd blev han genom Milestones 

(2008). Han hade en vänsterorienterad tolkning av sann islam och såg att ett sant islamskt 

samhälle skulle byggas på social rättvisa, jämlikhet och alla människors absoluta åsiktsfrihet 

skulle beaktas.49  

4.2.2. Sayyid Qutb’s omdefiniering av Jahiliyya  

Som jag påpekade ovan har Sayed Khatab kategoriserat teorierna kring jahiliyya i tre typer, 

varav det tredje sättet att se på jahiliyya enligt Khatab är utifrån Sayyid Qutbs egna synsätt. 

För Qutb är inte jahiliyya inte som jag ovan visat en antites av kunskap eller fromhet, inte 

heller betyder det en specifik tid före eller efter islam, eller plats, ras, stat eller samhälle. Det 

är snarare ett tillstånd i vilken tid eller plats som helst där inte Allah ses som den högsta av 

alla ledande auktoriteter. Allah skickar inte sig själv att styra utan skickar lagen att styra. 

Därför blir jahiliyya en antites av överhögheten (hakiliyya) av den islamska lagen. Hakiliyya 

var enligt honom något som endast tillhörde Gud och den som tagit makten och gör anspråk 

på denna överhöghet har också på det viset gjort anspråk på gudomlig makt.50 Leif Stenberg 

                                                 
46 Bernström. 1998 
47 Stenberg.  2004: 228 
48 Khatab. 2006:171 
49 Gardell. 2006: 70:ff 
50 Kepel. 2005: 50 
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framhåller hur Qutb ansåg att det var varje muslims plikt att kämpa mot de krafter som hade 

fört muslimerna till ett tillstånd av jahiliyya och sedan införa sharia-rätten som den enda 

lagstiftningen.
51 . Detta mobiliserande beskriver även Charles Tripp och liknar det med 

Sayyid Qutbs omfattande användande av analogier till Muhammeds mobiliserande som han 

gjorde under sin tid, då han var tvungen att möta upp motståndet av jahiliyya, alltså den 

utmaning han stod inför av det omgivande arabiska samhället och dess motvilja och okunskap 

om det budskap han kom med.52
 

Det är verkligen omstritt varifrån Qutb tagit sin nutida tolkning av jahiliyya. Några menar 

att han begreppsliggjorde termen jahiliyya efter den behandling han fick när han upphörde att 

stödja den dåtida egyptiska regimen styrd av presidenten Gamal Abd Nasser (d.1970), andra 

menar att han fick sin tolkning av termen jahiliyya från både Abu al-A’la Mawdudi, en indisk 

muslimsk aktivist som bland annat menade att samhället hade gått tillbaka till ett religiöst, 

socialt klimat, liknande det i det för-islamska arabiska samhället, och Abu al-Hasan al-

Nadawi en annan indisk muslimskt lärd tänkare53, då deras texter blev översatta från Urdu till 

arabiska på 1950-talet. Dan Benjamin, författare till boken Age of Sacred Terror- Radical 

Islam's War Against America menar också att Qutb’s användande av jahiliyya för att likställa 

dagens samhälle med det för-islamska, visst härstammar från Abu al-A’la Mawdudi. Det var 

så Qutb arbetade menar Benjamin, genom att ta idéer som redan fanns och sätta ihop dem till 

sin egen modell.54 Men det har slutligen tillbakavisats menar Sayed Khatab, av bland annat 

William E. Shepard som menar att Qutb redan hade sett termen i Koranen och i den arabiska 

litteraturen, och kunde forma sin tolkning efter dem istället för att vänta tills texterna från Abu 

al-A’la Mawdudi och Abu al-Hasan al-Nadawi översatts.55 William E. Shepard menar också 

att det finns en markant skillnad i hur bland annat Mawdudi och Qutb ser på jahiliyya. 

Shepard menar att Mawdudi ser hur hela den muslimska historien har varit en blandning av 

islam och jahiliyya, medan Qutb menar att historien i stort präglats av islam fram till dess att 

den europeiska imperialismen och muslimernas kapitulation för de europeiska värderingarna 

tog över.56 Sayed Khatab lägger också fram hur Qutbs mentor Al-’Aqqad,ʿAbbas Maḥmud 

(d.1964) kan ha fungerat som inspiration, då även Al-’Aqqad använde termen jahiliyya för att 

förklara det tillstånd av social orättvisa och för att göra en åtskillnad mellan sanningen (al-

                                                 
51 Stenberg.  2004: 232 
52 Rahnema, Ali 1994:161 
53 Khatab. 2006: 5 
54 Benjamin. 2003:62 
55 Khatab. 2006:5 
56 Shepard. 2003: 521-545  
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haqq) och avvikelsen från sanningen (dalal).57  Al-’Aqqad, ʿAbbas Maḥmud var förövrigt en 

mycket framstående och enligt Encyklopaedia of Islam mycket begåvad egyptisk diktare och 

poet.58 

Sayyid Qutbs teorier kring jahiliyya utvecklades under fyra steg eller perioder i hans liv 

enligt Sayed Khatab. Under den första perioden (ca 1925-1939) skymtades jahiliyya i Qutb’s 

dikter och texter, men hade då en annan framtoning som inte var utvecklad i samma riktning 

som den beskrevs ovan. Bland annat visar det sig under denna period i hans vokabulär, med 

en början enligt Khatab år 1934, när han använde synonymen och tillståndet av jahiliyya som 

motsats till iman (tro).59  

 Det var först i hans andra period (ca 1939-1948) som hans tolkning av jahiliyya började få 

den form som beskrevs ovan. Det var i denna period han använde det för första gången för att 

framhäva motsatsen till det islamska tillståndet, och för att framhäva avvikelser från den 

islamska lagen. Sammanfattningsvis kan sägas att i denna period fick det meningen att alla 

samhällen som inte tillämpade islamsk lag var jahiliyya.60 Den tredje perioden och den 

kortaste (ca.1948-1950) förknippas med Qutbs tid i USA under vilken han inte skrev några 

böcker, dock skrev Qutb ett fåtal brev till vänner och kollegor. Qutbs teorier kring jahiliyya 

utvecklades inte nämnvärt under denna period.61 Den fjärde och sista perioden (ca.1950-1966) 

tillbringade han till stor del i fängelse, efter att år 1954 fängslats av staten för bland annat 

förräderi. 62 Den egyptiska regeringen lät upplösa det muslimska brödraskapet som Qutb hade 

gått med i strax efter sin hemkomst från USA.63 Qutb vidareutvecklade under denna period 

sina teorier kring jahiliyya med bland annat hans sista verk Milestones (2008), som jag 

nämnde ovan. 64 Under denna tid skriver han även ett förord till Abu al-Hasan al-Nadawis 

verk What Has the World Lost as a Result of the Decline of Muslims (1950) där han 

specificerar jahiliyya som en religiös okunskap med hänvisning till den europeiska 

civilisationen och hur jahiliyya pågår som ett tillstånd eftersom islam förlorat sin 

                                                 
57 Khatab. 2006:61 
58 Hammond. Encyklopaedia of Islam 
59 Khatab. 2006:171 
60 Ibid. 2006:137 
61 Ibid. 2006:146 
62 För mer ingående beskrivning av förhållandet mellan Muslimska Brödraskapet och den egyptiska staten se 
Gilles Kepels The Roots of Radical Islam (2005). Där beskrivs hur det muslimska brödrarskapet fick komma in i 
politiken, och hur de till slut blev ett hot mot regimen. Efter ett attentat mot Gamal Abdel Nasser sommaren 
1954, tog regimen tag i problemet genom att upplösa brödraskapet och fängsla dess ledande medlemmar, bland 
dem Sayyid Qutb.  
63 Khatab. 2006:57 
64 Ibid. 2006:147 ff 
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ledarskapsroll.65 Han förklarar alltså jahiliyya i detta förord som ett tillstånd och det är alltså 

inte knutet till en plats eller en tid i historien.66 

 Religion och etnicitet går inte ihop enligt Sayyid Qutb. Sayyid Qutb lägger vikt vid att 

framhålla att bland annat etnicitet och nationalitet hör hemma i kategorin jahiliyya. Islam går 

enligt Sayyid Qutb över de etniska gränserna.  Eickelman och Piscatori förtydligar hur 

Koranen visar hur Gud skiljer troende genom dess fromhet. I Koranen står det att: ”… Inför 

Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast...”, fromhet är med andra ord det som 

utmärker de verkliga troende och icke-fromhet hör hemma i jahiliyya. Med andra ord spelar 

inte etnicitet någon roll, utan bara fromhet gentemot Gud. Detta var något som enligt 

Eickelman och Piscatori givetvis påverkade hur Sayyid Qutb kom att se på förhållandet 

mellan religion och etnicitet. 67  

Sayyid Qutb och muslimska brödraskapet var som jag beskrev ovan ett hot mot Nassers 

regim. Tonen skilde sig markant mot den av Nassers regim mer sekulärt präglade retorik, i 

fråga om exempelvis identitet. För islamister som Qutb fanns det ingen annan väg än att 

upprätta Guds lag och följa den. Det går inte enligt Qutb att se till nationen och låta sig styras 

av ett totalitärt styre som Nassers regim. Enligt Gilles Kepel såg Sayyid Qutb under 

fängelsetiden hur man kommit att ära Nasser istället för Gud, och hur bland annat Qutb såg 

vakterna bete sig hednalikt och var okunniga om de principiella lagar som Gud hade lagt fram 

till dem genom Koranen och satte sig själva över den.68 Qutb har här markerat hur han ser 

vakterna som hednalika och okunniga. Åtminstone då han påpekar hur vakterna är okunniga 

är som jag ovan beskrivit konnotationer som Qutb ofta lägger till jahiliyya. 

 Emran Qureshi beskriver i inledningen till boken New Crusades : Constructing the 

Muslim Enemy hur Nassers retorik kring identitet varit mer sekulärt präglad och hur islamister 

kontrat med en mer islamsk identitets retorik:  

 

The earlier revolutionary rhetorics of identity, from Nkrumah’s Ghana to Nasser’s Egypt…were 

predominantly secularist. With the failure of secular Arab and Iranian nationalist movements, the 

revolutionary rhetoric of identity has turned to Islamism in a struggle against continued Western 

domination.69 

 

                                                 
65 Ibid. 2006:5 
66 Ibid. 2006:149 
67 Eickelman, Dale. F, Piscatori, James. 2004:100 
68 Kepel. 2005:26 
69 Qureshi. 2003:18 
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 För att hitta något mer specifikt som skiljer Sayyid Qutb från sina föregångare från bland 

annat Indien, representerade av tänkare som Abu al-A’la Mawdudi, Abu al-Hasan al-Nadawi 

och från grundaren till det muslimska brödraskapet och egyptiern Hasan al-Banna är just att 

han sätter fingret på det tillstånd som råder och verkar i motsats till islam, alltså just jahiliyya 

som ett tillstånd, ej bundet till en tid eller plats. Som jag ovan påpekat såg Mawdudi hur hela 

den muslimska historien har varit en blandning av islam och jahiliyya. Hasan al-Banna, hade 

tidigare påpekat hur Muslimers svaghet och sårbarhet hade kommit från Europa. Efter att man 

tagit inspiration från européer avvek man från det sanna islam, menade al-Banna.70  

 Bassam Tibi beskriver i en artikel i The fundametalism project - reclaiming the sciences, 

the family, and education (red. Martin E. Marty,R. Scott Appleby) hur Sayyid Qutb’s syn på 

världen är manikeistisk, så till vida att den är splittrad mellan endera ett område i jahiliyya 

(okunskap) och ett område i vilken Gud är den som styr.71 Således betyder det att för Qutb 

kan inte islam och jahiliyya samexistera. 

Sammanfattningsvis kan sägas att skillnaderna i hur man i den idéhistoriska traditionen och i 

källorna å ena sidan sett på begreppet jahiliyya, och hur Sayyid Qutb ser på begreppet, ligger i 

hur Qutb inte binder jahiliyya till en viss tid eller plats. Jahiliyya är inte heller en antites av 

kunskap eller fromhet. Utan jahiliyya är ett tillstånd som är förknippat med hur jahiliyya blir 

en antites av suveräniteten (hakiliyya). Suveränitet var som jag ovan beskrivit enligt Qutb 

något som endast tillhörde Gud och den som tagit makten och gör anspråk på denna 

suveränitet har också på det viset gjort anspråk på gudomlig makt. Att göra anspråk på 

gudomlig makt är således jahiliyya. 

 

 

 

                                                 
70 Rahnema. 1994:133 
71 Marty, Martin E, Appleby, R. Scott. 1991:76 
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4.3. Jahiliyya tillämpad idag i en inom-muslimsk debatt. 

Några exempel. 

4.4. Jahiliyya i islamistisk politisk aktivism 

Gilles Kepel hävdar att från den tid då Sayyid Qutb gjorde omtolkningar av termen jahiliyya 

till tiden för mordet på den egyptiske presidenten Sadat 1981 har radikala islamister alltid haft 

åsikten att endast revolutionärt våld kan slå ner jahiliyya, här syftat på det barbari som 

övergivit den värdegrund som islam lutat sig på. 72 

I verket Islamologi Perspektiv på en Religion (red.) Jonas Otterbeck & Leif Stenberg73 

beskriver Anne Sofie Roald i en artikel hur det muslimska brödraskapet år 1992 grundade det 

politiska partiet den islamiska aktionsfronten, jubha al-amal al-islami (IAF) i Jordanien efter 

att den dåvarande Kungen Hussain legaliserade politiska partier och hur det muslimska 

brödraskapet har ändrat sin agenda sedan Sayyid Qutbs tider. Det finns enligt Roald en 

tendens att gå ifrån vissa grundprinciper inom det muslimska brödraskapet för att möjligtvis 

möta upp det moderna demokratiska samhället. Detta påstående baserar Roald på intervjuer 

gjorda 2007 under fältarbeten, bland annat skriver hon: ”hävdade flera av medlemmarna i det 

muslimska brödraskapet att de nu står för en ”världslig medborgerlig statsbildning”, al-dawla 

almadaniyya, och inte längre har upprättande av en islamisk stat som huvudmål.”74 Men 

samtidigt finns det givetvis konservativa röster bland de gamla brödraskapsmedlemmarna. 

Som exempelvis Abu Faris som Roald menar håller fast vid sina principer:  

 

År 1991 skrev Muhammad Abu Faris – den jordanske brödraskapsmedlemmen som då även var 

parlamentariker - om jahiliyya. Han hävdade att nästan alla nutida politiska system är samhällen 

där jahiliyya råder, vare sig ledarna är muslimska eller icke-muslimska.75 

 

Det är således inte svårt att se genom Muhammad Abu Faris citat på hur förhållningssättet till 

jahiliyya inom grenarna av det muslimska brödraskapet fortfarande på 1990-talet nyanserats 

av Sayyid Qutbs omtolkningar. Detta eftersom Muhammad Abu Faris för tillfället satt som 

parlamentariker i Jordanien där Kung Hussain som jag ovan beskrev hade tillåtit politiska 

partier, och med det inte var ett land styrt av sharialagarna, som Qutb såg som det enda 

                                                 
72 Kepel. 2005: 50 
73Roald, Anne Sofie. ”Islamologi Perspektiv på en Religion” , Jonas Otterbeck & Leif Stenberg (red.) under 
publicering. S. 59:ff 
74Ibid. Under publicering. S. 59:ff 
75 Ibid. Under publicering. S. 59:ff 
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legitima lagarna.  Alla nutida politiska system är samhällen i ett tillstånd av jahiliyya som 

Muhammad Abu Faris ovan beskriver och som även Sayyid Qutb enligt Leif Stenberg 

beskriver det.76 

Det finns även tydliga kopplingar mellan Hamas och Sayyid Qutb. För det första är Hamas 

en slags undergren i det muslimska brödraskapet77 och det muslimska brödraskapets tankar 

och självaste ideologi grundar sig på Sayyid Qutbs uttalanden och läror. Hamas skapades i 

samband med intifadan år 1987.78 I Hamas stadgar från år 1988 beskriver man hur man ska gå 

till kamp mot sionismen och judarna och hur man upprättat jihad. Man ska som man skriver 

det upprätthålla islam för att undvika det kaos som uppstår om det inte finns islam. Man 

skriver i artikel sex i stadgan: Att ”i islams frånvaro skulle stridigheter komma att frodas, 

förtryck spridas, ondskans makter härska och krig och oroligheter kommer bryta ut.”79 I detta 

kan man se en tydlig koppling till Sayyid Qutb’s jahiliyyaresonemang. Jahiliyya, har i Hamas 

stadgar en betydelse av okunskap. Bristen på denna okunskap sätter man i relation till det 

uppdrag man ser sig följa. Genom okunskap går man emot allt vad islam står för. I det citat 

jag hämtat från en engelsk översättning av Yale Law School som kommer från Hamas stadga 

som ses nedan syns det tydligt hur man i kampen om Palestina och frågan om dess frigörande 

lägger ansvaret i islams händer och att gå emot detta visa på en djup okunskap. Det här 

resonemanget liknar mycket det som Sayyid Qutb talar om när han förklarar förhållandet 

mellan islam och jahiliyya. 

 

The question of the liberation of Palestine is bound to three circles: the Palestinian circle, the Arab 

circle and the Islamic circle. Each of these circles has its role in the struggle against Zionism. Each 

has its duties, and it is a horrible mistake and a sign of deep ignorance to overlook any of these 

circles.80 

 

 

William E. Shepard beskriver i sin artikel Sayyid Qutbs doctrine of jahiliyya hur Hamas 

tydligt refererar till Qutbs omtolkningar av jahiliyya när man beskriver hur rörelsen Hamas 

                                                 
76 Stenberg. 2004:232 
77 Kopplingarna mellan Hamas och Muslimska brödrarskapet  förklaras av Hamas själva tidigt  i deras stadgar.  
78 Stenberg. 2004: 238 
79 ”The Avalon Project at Yale Law School Hamas Covenant 1988” 
(http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm) 
80  ”The Avalon Project at Yale Law School Hamas Covenant 1988” 
(http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm) 
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kommit till och hur de, som de beskriver det i artikel nio i Hamas Stadgar, finner sig själva:  

"…in a time when Islam has disappeared from life…"81 

I The Al Qaeda Reader (2007) av Raymond Ibrahim, söker författaren motivationen och 

drivkrafterna bakom terrordåd som elfteseptemberattentatet mot World Trade Center i New 

York. Efter att ha läst citat, utdrag och till och med hela böcker av al -qa’ida, kommer 

Raymond fram till att man kan dela in texterna i två genrer: den ena är religiös exegetik, 

menat att motivera och informera muslimer, medan den andra är mer av propagandakaraktär i 

form av tal, i syfte att försvaga Väst och sporra muslimer till aktion. al-qa’ida vänder sig inte 

bara till väst dock. Raymond beskriver hur man inom al-qa’ida ser på muslimska länder som 

inte styrs av sharialagar som avfällingar och hedningar. Bland annat förklaras detta av 

Raymond genom hur:  

 

…Muslims abandon the sharia and guidence of Allah in [exchange for the opportunity to] 

participate in jahiliyya democracies -thus yielding Allah’s absolute truths for human truths, 

meaning submission to the right of humanity to choose what it wants from laws and ideologies…82 

 

al -qa’idas sätt att se på jahiliyya grundas på koranverser som exempelvis i koranvers 5:5083 

som säger: ” Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har 

visshet [i tron] finns ingen bättre domare än Gud.”84  

Många förknippar säkert Osama Bin Laden med al -qa’ida, men att han och al-qa’ida inte 

alltid använder sig av ordet jahiliyya på samma sätt som ovan påpekats kommer nedanstående 

text behandla.  

Huruvida Osama Bin Laden hämtat inspiration från Sayyid Qutb och Muslimska 

brödraskapet är omtvistat. Mary R. Habeck hänvisar till en tidig intervju med Bin Laden där 

han tydligt håller med Sayyid Qutbs argumentering och förståelse av jahiliyya, hur han 

beskriver hela världen, inklusive de muslimska staterna som om de fortfarande var i ett 

tillstånd av okunskap och misstro.85 En av Bin Ladens poänger har varit och är att visa hur 

islam är under attack och att det måste försvaras med våld. Han har hittat en väg att legitimera 

terrorism mot islams och Guds fiender genom att bryta ner de befintliga maktstrukturerna för 

att låta människan bli fri att utöva ”rätt” islam.86 

                                                 
81 Shepard. 2003 
82 Ibrahim. 2007:122 
83 I The Al Qaeda Reader  av Ibrahim Raymond är ”den hedninska tiden” skrivet som jahiliyya.  
84 Bernström. 1998 
85 Habeck. 2006: 71 
86 Stenberg. 2004:249 
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 Bin Laden är en orubblig motståndare till den arabiska nationalismen i dess socialistiska 

variant. I hans tal framgår detta genom att de fylls med ovillkorliga fördömanden av 

nationalistiska strävanden, som enligt honom splittrar det kompakta och enhetliga muslimska 

samfundet, umman. Gilles Kepel, redaktör till boken al-qa’ida in its own words, visar på Bin 

Ladens paradoxala användande av ordet jahiliyya, där han som ovan beskriver å ena sidan 

nationalismen som något ont och som ett hot mot umman, och på det viset något som är 

hemmahörande i det för-islamska stamväsendet, medan han å andra sidan menar att Bin 

Laden inte tvekar med att använda exempel från jahiliyya (för-islamsk tid) och menar att det 

användande som Bin Laden gör är att plocka fram de egenskaperna hos hedna-araberna som 

visar deras värderingar och hur ädla de var. Genom en nästan romantisk ton av nostalgi, 

beskriver Bin Laden det krigiska jahiliyya, för att åberopande styrka, lojalitet och dygder, 

vilket enligt honom kännetecknade arabiska män under den för-islamiska perioden. 87 Detta är 

något som även William E. Shepard uppmärksammat i sin artikel om Sayyid Qutbs jahiliyya 

doktrin, där han beskriver hur Osama Bin Laden använder ordet i en mer traditionell, historisk 

betydelse, och de sätt han använder ordet är med en stark känsla av stolthet över bland annat 

det gamla stamväsendets krigiska dygder som exempelvis: värdighet, stolthet, mod, 

generositet och uppriktighet.88 

Jahiliyya finns hela tiden närvarande i Bin Ladens tal.89 När Bin Laden i sina meddelanden 

till världen och andra uttalanden översatta från arabiska till engelska och kommenterade av 

Bruce Lawrence, talar om hedningar och hednatiden, så använder han begreppen jahil eller 

jahiliyya, då med betydelsen av en historisk tid före islam och/eller ett tillstånd av okunskap 

och okunnighet om islam. När Bin Laden talar om amerikanerna eller deras allierade så 

använder han sig återkommande av termer och begrepp som: avfälling, otrogen och 

okunnighet. 

 Bruce Lawrence skriver vidare hur Bin Laden vid några tillfällen förklarar förhållandet 

mellan islam och jahiliyya som exempelvis i ett videomeddelande från oktober 2003 riktat till 

sina så kallade muslimska bröder i Irak. Där vädjar han till att inte följa de amerikanska 

korsfararna och deras lagstiftande representanter då de står för en okunnighetens religion. Bin 

Laden ser även demokrati som okunnighetens religion, skapad av västvärlden, och varnar 

folket för att följa den. 90 

                                                 
87 Kepel, Gilles, Jean-Pierre Milelli. 2008: 30 
88Shepard. 2003 
89 Lawrence. 2005:16 
90 Ibid. 2005:208-209  
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För att sammanfatta detta kapitel så kan det sägas att arvet från Qutb syns tydligt i både 

den av Jordaniens gren av muslimska brödraskapet och Hamas presenterade förhållningssätt 

till termen jahiliyya. Detta är kanske inte så konstigt eftersom Sayyid Qutb som ovan påpekats 

av bland andra Leif Stenberg haft en stor influens i den moderna sunni-muslimska islamismen 

och att han enligt åtminstone Stenberg tillhör en av muslimska brödraskapets främsta 

ideologer.91 Hamas var ju som påpekat fungerat som en slags undergren i det muslimska 

brödraskapet92. När det kommer till al-qa’ida och Osama Bin Laden är det dock omtvistat om 

huruvida Qutb fungerat som influens. Al-qa’ida hämtar som ovan påpekats sitt sätt att se på 

jahiliyya från Koranverser, medan Bin Laden har haft en tudelad användning av jahiliyya, 

med både positiva och negativa konnotationer. Bin Laden förkastar å ena sidan vissa 

förhållningssätt så som exempelvis med nationalismen som jahiliyya, och hemmahörande i 

det för-islamska stamväsendet, medan han å andra sidan med en romantisk ton hämtar 

inspiration i det för-islamska jahiliyya. I båda fallen syns det att han ser jahiliyya som en 

historisk epok. 

 

4.7. Jahiliyya i nationalism, demokrati och pluralism 

 

För Saddam Hussein (d.2006) den förre irakiske diktatorn, kunde jahiliyya fungera i positiv 

bemärkelse, då han använde sig av den för-islamska historien för att förlänga den arabiska 

historien i syfte att söka inlemma ett större antal stora händelser till den egna historien. 

Sumerer, babylonier och överhuvudtaget alla semitiska folk förklarades som arabiska folk. 

För Saddam var det viktigt att på detta sätt markera hur arvet av exempelvis det mesopotanska 

givit så mycket även till den västerländska civilisationen, då den frambringat allt från sociala, 

ekonomiska, politiska och kulturella framgångar.93 Detta synsätt gick enligt Ofra Bengio 

författare till verket Saddam's Word - Political Discourse in Iraq (2002) stick i stäv med den 

traditionella islamska synen som ser all tid före islam som en tid av okunskap (time of 

ignorance – jahiliyya) och ser islams inträde i historien som den verkliga början på den 

arbiska historien.94 

Det finns även inom den mer liberala formen av islamskt tänkande ett brukande av ordet 

jahiliyya. Här handlar det inte sällan om att använda jahiliyya för en politisk agenda för att 

                                                 
91 Stenberg.  2004: 228 
92 Kopplingarna mellan Hamas och Muslimska brödrarskapet  förklaras av Hamas själva tidigt  i deras stadgar.  
93 Anderson. 2004:75 
94 Bengio. 2002:168 
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framhäva demokrati. Det här visar Muhammad Natsir genom att förklara hur man bland annat 

ser på rasismen ur ett liberal islamskt perspektiv och hur man lägger rasistiska handlingar till 

termen jahiliyya. Man menar att sådana tankar, som islam förbjuder är enligt de religiöst lärda 

så kallat asabiya jahiliyya.95  

 I en artikel skriven av Hina Azam för nättidningen Alt Muslim ges ett annat smakprov 

på hur liberaler använder sig av jahiliyya. Hina Azam beskriver hur hon menar att al -qa’idas 

krigföring och aktioner mer liknar en gammalmodig stam-krigföring, vilket enligt henne just 

kännetecknar jahiliyya och som var exakt det som Koranen och profeten ville kämpa emot. 

Alt muslim är en internetsida som sedan 2001 utvecklat www.altmuslim.com till en inåtriktad 

röst som de menar ska hjälpa till att främja en kritisk och självkritisk analys av frågor som rör 

den muslimska världen. Deras agenda förklaras som liberal.96 Det finns också liberaler som 

hittar positiva konnotationer i jahiliyya. Tariq Ramadan tillhör en av dem som ser jahiliyya 

som en term med positiva konnotationer och beskriver även om hur samma sätt att se på 

jahiliyya återfinns i andra hadithsamlingar i sin bok In the Footsteps of the Prophet : Lessons 

from the Life of Muhammad, vilken ger en annan syn på de för-islamska araberna än kanske 

annars givet: ”…The best among you [as to their human and moral qualities] during the era 

before Islam [al-jahiliyyah] are the best in Islam, provided they understand it [Islam]…”97 

Alltså jahiliyya här sett som en historisk epok måste ha haft något gott med sig om Islam har 

kunnat växa fram ur det. 

 

4.8. Jahiliyya i kampen för jämställdhet 

 

Ett problem som liberaler och i många fall feministiska muslimska tänkare granskat, är hur 

många uttalanden i Koranen och i sunnan verkar gå i direkt motsats till vad man står för. 

Exempelvis hur det i verser i Koranen talas om polygami, mäns rätt till skilsmässa etc. Hur 

man har tacklat detta har varierat. Ett sätt som liberaler har tolkat verserna kan spåras hos 

Nazira Zein-ed-Din (f.1905), som av Chales Kurzman författare till verket Liberal Islam 

(1998) beskrivs som en kvinnlig libanesisk författare som bland annat undersökte hur man i 

den muslimska traditionen sett på det kvinnliga klädesplagget hijab. Nazira Zein-ed-Din 

                                                 
95 För mer information om Asabiya eller asabiyya som det också stavas ibland se encyklopaedia of islam där 
termen förstås i motsats till den ”islamska andan”, det hör hemma i den för-islamska tiden, då man man fann 
solidaritet och gemenskap genom stammarna, vilket sågs som felaktigt då islam itroducerades. 
96 Azam. 2005 
97 Ramadan. 2007:37 
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menade att Guds uppenbarelser tillät för-islamska seder som polygami och slaveri för att 

underlätta övergången till islam för de för-islamska araberna, och att sedan Gud skulle 

vidareutvecklat dessa seder om inte Muhammed hade dött innan Gud hann göra så.98 Nazira 

Zein-ed-Din menar alltså att det som finns kvar av jahiliyya, och som egentligen inte borde 

finnas kvar, egentligen skulle tagits bort av Muhammed. Jahiliyya får alltså i detta fall 

betydelsen av den för-islamska tiden. 

Muslimsk feminism tenderar att delas upp i två läger i hur man tolkar jahiliyya. För vissa 

feminister ses jahiliyya i kontrast till islam som något negativt, och att islam har befriat 

kvinnan från bland annat förtryck och orättvisor, medan andra ser det helt tvärtom. De senare 

kan hävda exempelvis att kvinnan var mer fri under jahiliyya. Här ser man för övrigt att 

betydelsen av jahiliyya oavsett om man tolkar det negativt eller positivt, är en historisk epok.  

Alfons Teipen beskriver i sin artikel för The Muslim World betitlad Jahilite and Muslim 

Women: Questions of Continuity and Communal Identity (2002) hur bland andra forskaren i 

islamsk historia och genusfrågor Nabia Abbott formulera den diskurs som kommer att prägla 

hur man behandlar ämnet i följande citat: 

 

…Yet the typology Abbott uses, differentiating between a “free Arab woman. . . in pre-Islamic 

Arabia,” and a “Moslem women . . , forever inferior to man” will become ingrained in subsequent 

scholarly discourse, and will prefigure the two main directions that research will take…99 

 

Det som Teipen menar att mycket av den vetenskapliga lärdomen som den muslimska 

feminismen har koncentrerats kring är just frågan om huruvida övergången från den för-

islamska kvinnan till den islamska kvinnan har varit en övergång med framgång eller 

tillbakagång i fråga om kvinnors rättigheter.100 Således menar Teipen att feministiska 

muslimska forskare använt sig av jahiliyya, sedd som en historisk epok och en plats i historien 

i det för-islamska arabiska samhället, på två skilda sätt. Det ena där jahiliyya har setts som 

något positivt ifråga om kvinnans rättigheter och det andra synsättet där jahiliyya setts som en 

negativ tid ifråga om kvinnors rättigheter.  

Teipen citerar den muslimska feministiska forskaren Leila Ahmed om hur hon ser hur den 

för-islamska kvinnan var mer fri och hur islam hade en negativ influens på kvinnans position: 

 

                                                 
98 Kurzman . 1998: 21 
99 Teipen. 2002 
100 Ibid. 2002 
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  Jahilia women were priests, soothsayers, prophets, participants in warfare, and nurses on the 

battlefield. They were fearlessly outspoken, defiant critics of men; authors of satirical verse aimed 

at formidable opponents; keepers, in some unclear capacity, of the holy shrine in Mecca; rebels 

and leaders of rebellions that included men, and individuals who initiated and terminated 

marriages at will, protested the limits Islam imposed on that freedom, and mingled freely with the 

men of their society until Islam banned such interaction.101 

 

Amina Wadud, professor i islamska studier vid Virginia Commonwealth University har 

med boken Qur’an and Women (1999) försökt att skapa ett feministiskt perspektiv på 

Koranen. I sin analys lyfter Wadud fram hur det finns en brist på genusperspektiv i fråga om 

språket i Koranen. Analysen i boken handlar direkt om kvinnokonceptet i Koranen. Det 

Wadud vill göra är en ren ”läsning” av Koranen med -och- utifrån en kvinnlig erfarenhet, och 

som hon säger det: ”without the stereotypes which have been the framework for many of the 

male interpretations”102  

Wadud beskriver i en passage om termen tabarruj
103

, och kommer då in på hur man 

vanligtvis förknippar detta med jahiliyya. Enligt Encyklopaedia of Qur’an har definitionen av 

termen tabarruj varierat med tiden, främst har det handlat utifrån koranvers 33:33, att 

betydelsen låg i hur kvinnor visar sin kropp, genom att exempelvis klä sig i kläder som visar 

huden och användandet av kosmetika, men dess fördömande av de moraliska väktarna har 

alltid inkluderat innebörden av det som “oislamskt”, och jahiliyya, och är därför ett hot mot 

det islamska samhället.  

Wadud tittar på koranverserna 33:33 och 24:60, vilka är de vanligaste koranversen när man 

diskuterar tabarruj och menar att man i dem måste förstå innebörden på ett annorlunda vis. 

Hon menar att kvinnorna som adresseras i verserna inte nödvändigtvis måste vara skyldiga till 

tabarruj. Wadud håller alltså med om att jahiliyya vanligtvis fylls med negativa konnotationer 

som ovan beskrivits som ”oislamskt”.  Wadud ser däremot koranverserna ifråga som 

behandlar kvinnan inte som något som borde ses som anvisningar för hur kvinnor borde bete 

sig. 

Asma Barlas, professor i statsvetenskap som arbetat med frågor kring kvinnan och islam, 

beskriver i sitt verk Believing Women in Islam : Unreading Patriarchal Interpretations of the 

Qur'an (2002) om kvinnans roll i islam om hur man mött upp de för-islamska sederna och 

traditionerna med bland annat att sätta gränser för hur många gånger en man kan skilja sig 

                                                 
101 Ibid. 2002 
102 Wadud. 1999:3 
103 För mer ingående beskrivning om termen/begreppet tabbaruj se exempelvis Encyklopaedia of Qur’an 
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från sin fru/fruar. Hon ser här jahiliyya som tidsbundet. Enligt Barlas kunde män i den för-

islamska tiden (jahiliyya) ideligen skilja sig från sin fru, för att sedan låtsas ta tillbaka henne 

för att få henne att ge upp sin hemgift för sin frihet, eller för att hålla uppsikt över henne så 

hon inte gifter om sig.104 Barlas framhäver tydligt jahiliyya som den för-islamska tiden. 

Barlas beskriver också hur det muslimska kvinnliga klädesplagget jilbab kom att markera 

den mannliga lössläppthet som fanns bland män i jahiliyya: ”…jilbab served as a marker of 

Jahili male sexual promiscuity and abuse at a time when women had no legal recourse against 

such abuse and had to rely on themselves for their own protection…” 105 

Barlas fyller termen jahiliyya med negativa konnotationer. För det första så ses här 

jahiliyya som tidsbundet. Konnotationerna handlar om hur män kunnat bete sig illa mot 

kvinnor i den för-islamska tiden.  

I följande avsnitt om Fatima Mernissi har jag nästan uteslutande utgått från Jonas 

Svenssons avhandling106, där han redogjort för Fatima Mernissis syn på jahiliyya och hur hon 

förhåller sig till det ur ett feministiskt perspektiv.  

Den marockanske sociologen Fatima Mernissi har studerat och lagt fokus på frågor kring 

mänskliga rättigheter, genusfrågor och jämställdhet och hur dessa behandlas inom islam. 

Fokus i bland annat verket The Veil and the Male Elite –A Feminist Interpretation of women’s 

rights in Islam, har som det framgår av titeln varit kring hur kvinnans rättigheter kommer 

fram i islam. Mernissi har åsikten att kvinnliga rättigheter ska ses som mänskliga rättigheter.  

I verket Beyond The Veil framgår det hur Mernissi har givit jahiliyya betydelsen av en 

period i historien där kvinnan haft ett självbestämmande, bland annat genom sin frihet att ingå 

eller avsluta heterosexuella förhållanden som de vill. Enligt Mernissi har islam med dess 

sociala system begränsat den kvinnliga friheten.  

Något som är intressant att uppmärksamma är hur Mernissis syn på förhållandet mellan 

jahiliyya och islam har förändrats genom åren. I ett tidigare verk Beyond the veil hade 

Mernissi en negativ syn på hur kvinnans situation blev efter islams inträde, medan hon i den 

senare boken The Veil and the Male Elite menar att islam gjorde att förhållandet för kvinnor 

blev mer jämlikt, jämfört med den kvinnofientliga situationen i jahiliyya. Andrew Rippin ser 

också hur Mernissi haft en ambivalent syn på hur islam förändrat kvinnans rättigheter, där hon 

går tillbaka och hämtar stöd i Muhammed. Rippin förklarar detta som om det kan vara en 
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rekation mot islamismen: ”This is an attempt perhaps to battle Islamist elements (glossed 

consistently as anti-women) on their own grounds – inter-Muslim apologetics.”107 
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5. Diskussion 

I början av uppsatsen ställde jag mig frågorna: ”Om och i så fall hur termen jahiliyya fyllts 

med innehåll genom historien, och framför allt i nutid? Och hur används det i en inom-

muslimsk debatt idag och varför?” För att möta upp empirin med teorin så har följande 

slutsatser kunnat dras. 

I teoridelen förklarade jag hur Meredith Mcguire beskrev hur den sociala interaktionen är 

hur vi tillsammans med andra skapar en mening. Genom denna sociala interaktion får 

individen och gruppen en identitet. Religionen fungera således som en meningsskapare, 

genom att man lär sig de meningarna som religionen skapat.  

Genom Sayed Khatabs framställning av vilka betydelser som traditionellt sett tillskrivits 

jahiliyya kan man se hur religionen fungerat som en identitetsmarkör. Kunskap (’ilm) och 

fromhet (hilm) får en motpol i det så kallade jahiliyya. Genom att karaktärisera dem som 

saknar kunskapen eller fromheten med en beteckning som jahiliyya, så har man samtidigt 

skapat ordning. I den första teorin har man således fyllt termen jahiliyya med innehåll som 

karaktäriseras i avsaknad av kunskap och fromhet, placerat i en historisk epok innan islam 

inträdde. Jahiliyya fungerar här för att skapa sammanhållning och identitet.  

Jahiliyya ska fungera som en motvikt till islam, både historiskt och teologiskt för att skilja 

på det som varit, och det som kommit med det nya islamska budskapet. Här kan man också 

applicera Claire Mitchells teori om den kulturella behållaren som även kan liknas vid Jan 

Hjärpes teori om den religiösa korgen.
 108

 Mitchell menar att man ur den kulturella behållaren 

hämta kategorier om sig själv och om andra.109 Även de teorier som Meredith Mcguire 

presenterar som den dualistiska världsbilden passar väl in på hur man traditionellt sett på 

termen jahiliyya. Jahiliyya kan då ses som en slags respons på den anomi man lever i, alltså 

bristen på en stabil värdegrund i samhället, som i fallet jag ovan beskrev med att presentera 

jahiliyya som en motvikt mot islam, genom att ge jahiliyya negativa konnotationer i form av 

brister på kunskap och fromhet.   

William E. Shepard redogör i en artikel skriven för Encyklopaedia of the Qu’ran om 

förekomsten av termen jahiliyya i Koranen. Shepard beskriver att den vanliga översättningen 

av det arabiska ordet jahiliyya är Age of Ignorance eller direkt översatt till svenska 

okunskapens tid.110 Alltså är den vanliga denotationen av ordet just okunskapens tid. Av de 
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fyra ställen i Koranen som jahiliyya dyker upp, så är däremot konnotationerna varierande. 

Associationerna eller konnotationerna av termen jahiliyya har setts som moraliskt tillstånd av 

de individer och de samhällen som kom att gå i opposition mot Muhammed, och i andra hand 

setts som en definition på en historisk epok. Detta visar Shepard med fyra exempel från 

Koranverser där ordet jahiliyya förekommer. Shepard ser hur jahiliyya från att i det första 

exemplet ur Koranen står i direkt kontrast med fromhet (hilm) till att på det sista exemplet 

tolkas som en tidsepok. Här kan man tydligt se att det finns stora skillnader i associationsfält.  

Teorin om den religiösa korgen som Jan Hjärpe talar om, i vilken man finner fenomen, 

aktiviteter och trosföreställningar, men inte allt som är i den syns, utan plockas istället fram 

när det finns behov för det,111 finns levande i islamsk idéhistoria. Som ovan påpekats används 

jahiliyya, som det framgår i litteraturen som en historisk och teologisk motvikt till islam, för 

att skilja på det som var, till det som det islamska budskapet slutligen tog fram.112 Alltså har 

man gjort en klar åtskillnad på vad som är islam och vad som är icke-islam, och således kan 

Hjärpes teori om den religiösa korgen appliceras på det genom att visa hur man hämtar termer 

som i detta fall jahiliyya för att det finns ett behov av det för att stärka den egna religionen. 

Sayyid Qutb har i det här arbetet fungerat som en brygga mellan den islamiska idéhistorien 

och den nutida inommuslimska debatten. Anledningen till det är att han har haft en stor 

påverkan på hur ordet jahiliyya tolkats och att det som jag nämnt tidigare i resultatdelen att 

Sayyid Qutb ses som någon som starkt påverkat den moderna sunni-muslimska islamismen 

och att han tillhör en av muslimska brödraskapets främsta ideologer.  

Jan Hjärpes teorier om den religiösa korgen kan även appliceras på exemplet Sayyid Qutb. 

Jag har lyckats spåra hur Sayyid Qutb exempelvis hämtar termer och fenomen ur denna 

religiösa korg för att legitimera våld och kamp mot Västvärlden och även muslimer emellan, 

då han använder sig av ett ordet jahiliyya. Khatab visar hur Qutbs tolkning av termen 

jahiliyya dök upp redan på 1930-talet. Termen jahiliyya fanns begreppsliggjord och användes 

bland annat av Qutb’s mentor, alltså finns det redan här en tendens att fylla jahiliyya med 

innehållet av avvikelse från sanning.   

Vidare kan även här Mcguires teori om den dualistiska världsbilden synliggöras i hur 

Sayyid Qutb framställer jahiliyya. Fundamentalistiska grupper och däribland islamistiska 

grupper har ett språkbruk som bland annat gör världen till en tudelad värld, som kan liknas 

vid en mankeistisk världsbild. Denna dualistiska/manikeistiska världsbilden påverkar i viss 

mån även människosynen. Det förhållningssätt tydliggörs av Sayyid Qutb, när hans värld 
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präglad av en så kallad manikeistisk syn, så till vida att den är splittrad mellan endera ett 

område i jahiliyya (här med en tydlig anvisning på en historisk epok och plats i historien fyllt 

av okunskap) och ett område i vilken Gud är den som styr 113, och det visar på hur Sayyid 

Qutb använder sig av språket för att bygga upp en gemensam identitet. Detta markeras genom 

ett vi och dem tänkande. Här är Mcguires teorier om in – och utgrupper väldigt synliga.114 För 

Sayyid Qutb är det viktigt att visa att man vet vad det innebär att vara en av oss, och på 

samma gång poängtera vad det innebär att vara en av dem. Precis som Hjärpe förklarar det hur 

innehållet i korgen kan användas för att mobilisera krafter för politisk aktivitet, genom att på 

det viset skapar avgränsningar, ett slags vi och dem tänkande för att framhäva olikheter115, gör 

Sayyid Qutb detta när han använder sig av termen jahiliyya. Detta sätt att kategorisera in 

andra i jahiliyya, faller väl på plats i Pierre Bourdieus teori om habitus. En hel grupp, som 

exempelvis muslimer, kan på så sätt skapa ett gemensamt habitus, vilket sedan kan 

identifieras som en social kategori som just muslimer, medan de som inte är muslimer således 

faller in i kategorin jahiliyya.  

Sayyid Qutbs retorik kring identitet låg inte likt den av Nasser ledda egyptiska regimen i 

nationen som sådan, utan i den muslimska umman. Identiteten fanns i det gemensamma 

muslimska. Jahiliyya fungerade således för att visa hur Nasser hade kommit att tillhöra 

jahiliyya. Detta förhållningssätt fortsätter sedan att etableras i det muslimska brödraskapets 

diskurs.  

Att Sayyid Qutbs omtolkning av det traditionella bruket av ordet jahiliyya fått genklang, 

tydliggörs bland annat i Hamas sätt att uttrycka sig. Hamas använder sig av samma 

omformulering av jahiliyya som Qutb utvecklade under den första halvan av 1900-talet. Detta 

syns i Hamas stadgar från år 1988. Bland annat finns i stadgan den dualistiska världsbilden 

återspeglad i hur man ser på organisationen som en aktör som ska upprätthålla islam för att 

undvika kaos. Vi och dem tänket som etablerats av Sayyid Qutb lever alltså vidare även hos 

Hamas. Detta gör således att man kan applicera Meredith Mcguires teorier om distinktioner 

mellan in – och utgrupper, här med funktionen att skapa ett vi och dem förhållande. Även hos 

al-qa’ida och Osama Bin Laden syns främst den manikeistiska världsbilden. Både hos al-

qa’ida och Bin Laden har man hämtat jahiliyya ur den religiösa korgen för att mobilisera 

krafter för en politisk aktivitet, genom att på det viset skapar avgränsningar. 116 Återigen kan 
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Mcguires teorier om  in – och utgrupper appliceras för att visa hur ett slags vi och dem 

tänkande används för att framhäva olikheter. 

 Även i den arabiska nationalismen återfinns liknande tolkningar av termen. I motsats till 

Sayyid Qutb som såg nationalismen som ett hot, har den arabiska nationalismen funnit 

användningsområden för termen jahiliyya för att istället stärka nationalkänslan. Jag använde 

mig av exemplet med Saddam Hussain och Irak för att tydliggöra detta och upptäckte hur han 

använder sig av den för-islamska historien för att förlänga den arabiska historien i syfte att 

söka inlemma ett större antal stora händelser till den egna historien. På detta vis har 

konnotationerna av termen jahiliyya blivit positiva.  

Att jahiliyya även förekommer i den liberala diskursen i kampen för demokrati och 

pluralism framgår bland annat av Muhammad Natsir, då han söker ur ett liberal islamskt 

perspektiv lägga rasistiska handlingar till termen jahiliyya. Detta är ett tydligt exempel på hur 

olika konnotationerna av ordet är. Denotationerna och konnotationerna har som jag i 

inledningen beskrivit fungerat som ett analysverktyg och jag har alltså sett till de associationer 

som ordet väcker, vilket enligt Jan Hjärpe beror på ens personliga bakgrund, på ens personliga 

kunskaper om ordets historia, och vilken historieskrivning, som bestämt ens referensramar.117  

En annan intressant variant i användningen av jahiliyya görs av den liberala nättidningen 

www.altmuslim.com, som använder jahiliyya för att fördöma al-qa’ida krigföringar och 

aktioner, genom att likna dem med en gammalmodig stam-krigföring, vilket enligt 

tidningsskribenten just kännetecknar jahiliyya och som var exakt det som Koranen och 

profeten ville kämpa emot.118 Båda exemplen visar på hur även den liberala diskursen 

använder ett religiöst språk och plockar termer ur den religiösa korgen i syfte att framhäva ett 

slags vi och dem tänkande och framhålla olikheterna.119  

Liknande användning finns i kampen för jämställdhet som jag hade valt att låta den 

muslimska feminismen representera. I Fatima Mernissis fall har frågan om identitet varit det 

som framgått tydligast i hennes användning av termen jahiliyya. Jahiliyya har framstått som 

endera en tid då kvinnan var mer frigjord och haft ett större självbestämmande, medan hon i 

andra fall haft åsikten att islam gjort förhållandet för kvinnor blivit mer jämställt, jämfört med 

den kvinnofientliga situationen i jahiliyya. Intressant här är givetvis hur Mernissi ändrat 

ståndpunkter genom åren. Teorier kring detta har uppdagats bland annat av Andrew Rippin 

som menar att hennes förändringar kan vara en reaktion mot islamismen. Men att Mernissi 
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haft två ståndpunkter genom åren visar också på hur den feministiska diskursen kring 

jahiliyya har varit tudelad. Från position där man sätter den för-islamska kvinnan som mer 

frigjord representerad av bland andra Leila Ahmed, till en senare position representerad av 

Mernissi där islam gjort förhållandet för kvinnor blivit mer jämställt mannen etc. Den 

dualistiska världsbilden kan vagt skymtas då man visar på hur man gått från kaos till ordning 

eller vice versa. Som Meredith Mcguire förklarar hur den dualistiska världsbilden ofta tendera 

att söka lösningarna genom att hitta källan till problemen i världen, i detta fallet representerat 

av ett enormt paradigmskifte i övergången från jahiliyya till islam, får den religiösa 

människan en känsla av ordning och kontroll. 120 

Vidare Forskning 

Som jag påpekade i inledningen har större forskning kring ordet jahiliyya främst förekommit i 

förhållande till Sayyid Qutbs omtolkning av termen jahiliyya. Jag nämnde också att annan 

forskning som har gjorts kring ämnet har publicerats i form av artiklar för Encyclopedia of 

Islam och Encyclopedia of the Qur’an och att andra bidrag till förståelsen av jahiliyya har 

kommit från bland annat Alfons Teipen med sin artikel för The Muslim World betitlad Jahilite 

and Muslim Women: Questions of Continuity and Communal Identity och Jonas Svenssons 

avhandling Women’s Human Rights and Islam A Study of Three Attempts at Accommodation 

(2000). 

Något som jag kan se att jag bidragit med är att jag visat på hur man lätt kan bredda 

forskningen kring användandet av termen jahiliyya. Det går som jag visat att göra en större 

och mer omfattande religionssociologisk analys av användandet av termen jahiliyya, där mer 

tid kunde läggas på den sociologiska förståelsehorisonten. Mitt bidrag till forskningen har 

således varit att visa hur man kan applicera religionssociologiska teorier om religion och 

identitet på användandet av termen jahiliyya, genom hela den islamska idéhistorien till den 

inommuslimska debatten idag, representerad av såväl den nationalistiska debatten som den 

feministiska. Genom att bredda förståelsen av användandet av termen har jag visat på hur man 

genom in – och utgrupper, med hjälp av det religiösa språket använder sig av jahiliyya för att 

skapa ett vi och dem tänkande.  

 

                                                 
120 Mcguire. 2002:42 



 

38 

 
 
 
 

Litteraturlista 

 
Anderson, Liam D 2004. Future of Iraq : Dictatorship, Democracy or Division?. Palgrave 

Macmillan. Gordonsville, VA, USA. 

Barlas, Asma 2002. Believing Women in Islam : Unreading Patriarchal Interpretations of the 

Qur'an. University of Texas Press.  Austin, TX, USA. 

Bengio, Ofra 2002. Saddam's Word - Political Discourse in Iraq. Oxford University Press, 

Incorporated Cary, NC, USA.  

Benjamin, Dan 2003.  Age of Sacred Terror : Radical Islam's War Against America. Random 

House Adult Trade Publishing Group. Westminster, MD, USA. 

Bernström, Muhammed, Knut 1998. Koranens budskap - i svensk tolkning. Proprius. 

Stockholm.  

Brown, Daniel W 2009. A new introduction to Islam. 2. ed. Chichester: Wiley-Blackwell  

Gardell, Mattias 2006. Bin Laden I våra hjärtan: globaliseringen och framväxten av politisk 

islam. Leopard Förlag. Stockholm 

Habeck , Mary R 2006. Knowing the Enemy - jihadist ideology and the War on Terror. Yale 

University Press. New Haven. 

Hammer, Juliane 2008. Identity, Authority, and Activism: American Muslim Women Approach 

the Qur’an. The Muslim World,Vol. 98 Nr: 4.pp: 443-464  

Hammer, Olav 2008. ”Idéhistoria” i Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.). Människor 

och makter [Elektronisk resurs] : en introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: 

Högskolan i Halmstad 

Hjärpe, Jan 1992. Politisk Islam : studier i muslimsk fundamentalism. Gleerup. Malmö.  

Hjärpe, Jan 1997:3. "What will be chosen from the Islamic basket?", i European Review. 

Interdisciplinary Journal of the Academia Europaea.  

Hjärpe, Jan 1996. ”Islam” i Tim Jensen, Mikael Rothstein, Jørgen Podemann Sørensen (red.), 

[översättning från danska: Ulrika Kristiansson]. Religionshistoria : ritualer, mytologi, 

ikonografi. Nya Doxa. Nora. 

Ibrahim, Raymond 2007. The Al Qaeda Reader. Broadway Books. New York.  

Kenney, Jeffrey T 2006. Muslim Rebels : Kharijite Rhetoric and the Politics of Extremism in 

Modern Egypt. Oxford University Press. Cary, NC, USA. 

Kepel, Gilles 2005. The roots of radical Islam. Saqi Books. London.  



 

39 

 
 
 
 

Kepel, Gilles, Jean-Pierre Milelli 2008.  Al Qaeda in its own words. The Belknap Press of 

Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. London, England.  

Khatab, Sayed 2006. The Political Thought Of Sayyid Qutb, The Theory Of Jahiliyyah. 

Routledge. Abingdon, Oxon. 

Kurzman, Charles 1998 (red.) Artikel av, Ghannouchi, Rachid, Liberal Islam: a source book. 

Oxford University Press. New York 

Lawrence, Bruce 2005. Messages To The World, The Statements Of Osama Bin Laden. Verso. 

London.  

Marranci, Gabriele 2006. Jihad Beyond Islam. Berg Publishers. Oxford,  GBR. 

Marty, Martin E, Appleby, R. Scott 1991. The Fundamentalism Project vol.1-5. Univ. of 

Chicago Press. Chicago. 

Mcguire, Meredith 2002. Religion – The Social Context. . Wadsworth Group. Belmont, Calif. 

Mitchell, Claire 2005. Behind The Ethnic Marker:Religion And Social Identification In 

Northern Ireland. I Sociology of religion.  

Nigosian, S. A 2004. Islam : Its History, Teaching, and Practices. Indiana University Press. 

Bloomington, IN, USA 

Qureshi, Emran(Editor) 2003. New Crusades : Constructing the Muslim Enemy. Columbia 

University Press. New York.  

Ramadan, Tariq 2007. In the Footsteps of the Prophet : Lessons from the Life of Muhammad. 

Oxford University Press. Cary, NC, USA.   

Rahnema, Ali 1994. Pioneers of Islamic revival. Zed Books. London.  

Rippin, Andrew 2001. Muslims Their Religious Beliefs and Practices. Routledge. Second 

edition.  New York. 

Roald, Anne Sofie. ”Individualisering och sekularisering av det islamiska budskapet? 

Utveckling av politiska begrepp hos det muslimska brödraskapet i Jordanien” i Jonas 

Otterbeck & Leif Stenberg (red.) Bok under publicering. Islamologi Perspektiv på en 

Religion.   

Roshandel, Jalil 2006. Jihad and International Security. Palgrave Macmillan. Gordonsville. 

VA, USA:  

Roy, Olivier 2004. Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia University 

Press. New York. 

Shepard, William E 2003. Sayyid Qutb's Doctrine of "Jāhiliyya". International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 35, No. 4, Nov, pp. 521-545. Cambridge University Press 



 

40 

 
 
 
 

Stenberg, Leif 2004. “Islamismens idéhistoria” i Raudvere, Catharina & Hammer, Olav 

(red.). Med gudomlig auktoritet: om religionens kraft i politiken. Makadam. Göteborg 

Svensson, Jonas 2000. Women's human rights and Islam [Elektronisk resurs] : A Study of 

Three Attempts at Accommodation /. Diss. Växjö : Växjö universitet 

Teipen, Alfons  2002. Jahilite and Muslim Women: Questions of Continuity and Communal 

Identity. The Muslim World, vol.  92, Fall. 

Wadud, Amina 1999. Qur’an and Women- Rereading the sacred text from a woman’s 

perspective. Oxford University Press. New York.  

Zeidan, David 2003. Resurgence of Religion : A Comparative Study of Selected Themes in 

Christian and Islamic Fundamentalist Discourses. Brill. Leiden.  

Internet 

Azam, Hina. “Al-Qaeda and similarly-minded groups are engaged in no more than the old-

fashioned tribal warfare, the hallmark of jahiliyya.” August 26, 2005. I 

http://www.altmuslim.com/a/a/a/a_return_to_jahiliyya/.  2010-01-07 

 

Hamas stadgar från år 1988. I “The Avalon Project at Yale Law School Hamas Covenant 

1988” (http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm) 2010-01-07 

 

 

 

 

 

 

 


