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Abstract 
The purpose of this essay is to compare the works of Jalal ad-din Rumi and Fakhr al-din 
Araqi to see which ideas of God the two writers want to convey. Rumi and Araqi were 
two actors in the mystical dimension of Islam, who lived in the thirteenth century in 
what is today Turkey. Both were of Persian birth and their works were written in 
Persian. 

The material I have chosen to work with is Lama´at by Araqi and parts of the 
Masnavi by Rumi. Both of them have been translated into Swedish by Ashk Dahlén. 
The theoretical premiss is taken from Influence in art and literature by Göran 
Hermerén. My method is to find images for God in the texts to see which ideas of God 
the two writers want to convey. 

My review shows that many of the images come from the Koran and speak of 
personal qualities of God. Some of them also specify that God is not located at the same 
level as the humans. A few passages compare God with natural phenomenon like the 
sun and the ocean. To sum up, God is represented as a powerful being who does not 
exist on the same level as the humans.  

By applying Hermerén´s theory, I conclude that there are influences between the two 
writers. Their work and the images they have chosen are similar in many aspects. These 
influences are most likely the result of the fact that both of the writers existed within the 
same cultural context and under the influence of Ibn Arabi. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och problemformulering 
I denna kandidatuppsats inom religionsvetenskap undersöker jag likheter och skillnader 
mellan texten Gnistornas bok som är skriven av Fahkr al-din Araqi samt Vassflöjtens 
sång som är skriven av Jalal ad-din Rumi. Båda två var muslimska mystiker verksamma 
under tolvhundratalet, vår tideräkning.  
De två verk jag har valt är välkända. Gnistornas bok har använts som 
undervisningsmaterial inom den sufiska verksamheten sedan den färdigställdes.1 
Vassflöjtens sång har inspirerat flera författare och konstnärer. Mitt syfte med 
undersökningen är att undersöka den gudssyn som framkommer i verken och som 
författarna velat förmedla till sina tilltänkta läsare, i Araqis fall hans egna lärjungar och 
i Rumis fall dem som kunde tänkas läsa hans poesi som religiös didaktik.2 Eftersom 
dessa verk har inspirerat människor inom både sufismen och andra områden som konst 
och litteratur och använts under lång tid inom den sufiska traditionen som didaktiskt 
medel har den syn på Gud som framkommer i dem påverkat människor som läst och 
använt dem. Det gör att de är intressanta att studera.  

Enligt islam finns det endast en gud. Denna föreställning bygger på tankar som fanns 
på den Arabiska halvön innan Muhammed verkade där. Redan då fanns tankar på en 
gudom som stod över alla andra och hade skapat världen. I islam sägs Gud ha 99 namn. 
De beskriver honom i form av egenskaper som exempelvis Förbarmaren.3 Det är därför 
relevant att studera hur muslimska mystiker använt sig av dessa för att få fram om det 
avviker från den traditionella muslimska bilden av Gud eller inte. 
Det är detta jag undersöker i den här uppsatsen. 
 

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar jag besvarar i undersökningen är: 

- Vilka metaforer, synonymer och epitet använder Araqi respektive Rumi för Gud 
i sina verk? 

- Vad säger dessa ordval oss om vad författarna vill förmedla genom sina verk 
och deras syn på relationen mellan Gud och människan? 

- Vilka influenser kan skönjas mellan författarnas verk? 
 

1.3 Material och metod  
I denna uppsats undersöker jag synen på Gud som Rumi och Araqi har förmedlat till 
omvärlden i sina texter. Dessa två författare var verksamma i staden Konya i dagens 
Turkiet under samma tid inom samma religiösa rörelse, vilket gör att det är intressant att 
se likheter och skillnader dem emellan. För att kunna göra det väljer jag att analysera de 
ordval och metaforer som författarna använder som referens till Gud.  

1.3.1 Material 
I den här undersökningen tittar jag på de svenska översättningarna av Gnistornas bok4 
och Vassflöjtens sång.5 Dessa är gjorda av Ashk Dahlén som varit verksam inom 

                                                 
1
           Gnistornas bok. 1. utg. Umeå: Rosengården, 2006, 47. 

2 F Lewis. Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din 
Rumi. Rev. ed. Oxford: Oneworld, 2008, 327f. 
3 ”Allah”  Encyclopedia of  slam, Second Edition  22 januari 2014. 
4 Den svenska översättningen av Lama’at, gjord av Ashk Dahlén år 2006.  
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forskningsområdena persisk litteratur och iransk religionshistoria vid Uppsala 
universitet.  

Gnistornas bok är skriven av Fakhr al-din Araqi på tolvhundratalet, och är en 
samling av betraktelser från föreläsningar i den teologiska skolan i Konya i dagens 
Turkiet.6 Den är intressant som undervisningsmaterial eftersom den bygger på tidigare 
utförd undervisning som har blivit bearbetad av Araqi. Araqis egna tankar kan utläsas i 
texten då den naturligtvis är färgad av honom. Verket är skrivet i prosa och tänkt som 
ett didaktiskt material till Araqis egna lärjungar. Araqi har lagt in lyrik i sitt verk för att 
förstärka det han vill förmedla. Lyriken var viktig inom den persiska sufiska traditionen. 
Nästan alla stora poeter som var verksamma på persiska innan Araqi skrev sitt verk, 
tillhörde den sufiska traditionen.7 Den persiska lyriken var i och med detta färgad av 
sufierna. Den sufiska poesin behandlar ämnen som sufierna ansåg var viktiga att 
förmedla till läsare. Eftersom poesin utgjorde en sådan del av traditionen är det inte 
konstigt att Araqi väljer att förstärka sin text med lyrik.8 

Enligt Ashk Dahlén är Gnistornas bok författad i undervisningssyfte. 9 Den passar 
därför mitt syfte eftersom jag vill få fram den gudssyn som författaren har menat att 
förmedla. Samtidigt kan den ge oss en inblick i vad den undervisning som utfördes 
tidigare hade för centrala teman eftersom den grundar sig på betraktelser utav religiös 
muslimsk undervisning.10 

Vassflöjtens sång är ett poetiskt verk skrivet av Jalal ad-din Rumi, även han verksam 
under tolvhundratalet. Religionshistorikern Antoon Geels anser att detta verk är den 
bästa introduktionen till Rumis tankevärld. Texten har influerat människor i eftervärlden 
på flera sätt. Både författare och konstnärer har fått inspiration från denna persiska 
poesi.11  

Författarna hade även en personlig relation till varandra.12 De var i samma ålder och 
möttes i Konya när Araqi kom dit efter en resa från islams heliga städer och Rumi under 
samma tid var verksam som sufimästare. Det finns därför anledning att anta att de 
påverkade varandra även på det andliga planet och en jämförelse kan då visa på vad de 
hade gemensamt och var de skiljde sig i åsikter och tankar.13 

Båda dessa verk är kommenterade av Ashk Dahlén och dessa kommentarer som är 
gjorda på vissa uttryck i texterna använder jag som en del av mitt material.  
 

1.3.2 Metod och tillvägagångssätt 
Den metod jag använder i denna undersökning är en jämförande analys av ordval och 
metaforer som författarna har använt sig av. Därmed kan jag se vilken syn på Gud 
författarna förmedlat.  

Jag sätter även uttrycken i sitt sammanhang. Med hjälp av dem kan jag se vilken syn 
på Gud som de vill förmedla i sina texter. Jag jämför de uttryck författarna använt för 
att komma åt deras gudsbild. För att detta skall kunna genomföras måste det till en form 
av innehållsanalys i undersökningens inledning eftersom jag först måste leta efter dessa 
metaforer och synonymer i båda verken för att kunna se vilka som använts. Jag utgår 

                                                                                                                                               
5 Också denna översättning gjord av Ashk Dahlén år 2009.  
6
         Gnistornas bok, 45. 

7
         Gnistornas bok, 31. 

8
         Gnistornas bok, 31. 

9
         Gnistornas bok, 47. 

10
         Gnistornas bok, 45. 

11 A Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 2. bearb. och uppdaterade uppl. Skellefteå: 
Artos & Norma, 2005, 152. 
12
         Gnistornas bok, 41. 

13
         Gnistornas bok, 40f. 
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ifrån Guds sköna namn samt uttryck i meningar där det är uppenbart att det är Gud som 
avses. Vid vissa ställen i materialet finns det kommentarer av översättaren som har 
hjälpt mig på traven. Därefter gör jag en analys av vad dessa metaforer säger om Gud 
och vad det betyder att författaren ifråga valt att använda just dessa metaforer för Gud. 
Därefter ställer jag dessa metaforer jag har funnit för varje författare mot varandra och 
jämför vad de säger om deras gudssyner. 

Jag har i mina tolkningar använt mig av litteratur som talar om den gudssyn som var 
rådande inom den sufiska världen under den kontext författarna var verksamma i. Ibn 
Arabi var verksam på den Iberiska halvön under den tid som Araqi och Rumi var unga. 
Även om han skrev på arabiska och inte på persiska som Araqi och Rumi, gjorde hans 
tankar om livet och teologin stort avtryck i hela den sufiska tankevärlden, vilket gör att 
det är relevant att se hans tankar i förhållande till Araqis och Rumis.14 

De tolkningar jag har gjort av uttrycken bygger även på Dahléns kommentarer som 
ingår som fotnoter i verken. Dessa har han baserat på vad de persiska uttrycken i 
ursprungsverken betyder, dock har han inte skrivit ut dessa vilket gör att det är svårt att 
kontrollera. Många av epiteten är något av Guds sköna namn och därmed antar Dahlén 
att de åsyftar Gud, något som jag finner trovärdigt. När det kommer till metaforer har 
Dahlén endast hänvisat till vad som avses och inte en förklaring om hur han har kommit 
till den slutsatsen. Dock gör Dahléns yrkesposition och det faktum att jag fått hans 
översättningar rekommenderade till mig att jag litar på att de är väl underbyggda. Dock 
hade djupare förklaringar inte skadat. 

I boken Textens mening och makt beskriver Göran Bergström och Kristina Boréus 
metaforer inte bara som utsmyckningar och omväxlingar i språket utan även som 
verktyg som används för att vi skall förstå vår omvärld. Detta sker både medvetet och 
omedvetet. Metaforer används för att ge en större förståelse om en företeelse. På grund 
av detta är det relevant att studera bruket av metaforer eftersom detta kan ge oss en bild 
av hur människor har sett sin omvärld.15 

De kriterier jag har valt att använda i min urvalsprocess är följande: Guds sköna 
namn samt uttryck i meningar där det otvivelaktigt är Gud som avses eller där 
översättaren har kommenterat att det är Gud som avses. Ett antal referenser till Gud kan 
sluppit igenom mitt nät när jag gjorde undersökningen, men troligtvis inte många. 

De teoretiska utgångspunkter jag har valt har spelat in på vad slutsatserna i slutändan 
blir. Dock har inte teorin påverkat urvalet av uttryck utan endast hur jag har resonerat 
efter att jag hittat dem.  

Jag har i min undersökning sett både till uttrycken i sig och till vilken kontext de står 
i. Verken är inte en lista över uttryck för Gud som kan analyseras utan texter. 
Sammanhanget har också en betydelse och säger någonting om vilken betydelse 
uttrycken har.  

Jag har valt att kategorisera in uttrycken i fyra olika kategorier i resultatet utefter 
vilka typer av uttryck jag har funnit i materialet och vad litteraturen sagt angående vilka 
gudsbilder som var relevanta inom den kontext som Araqi och Rumi var verksamma i. 
Kategorierna är som följer: Kärlek, Nivå, Handlingar och Naturfenomen. I Kärlek har 
jag placerat de uttryck som handlar om kärleken mellan Gud och människan. Jag har 
valt just denna kategori därför att båda verken talar ofta om kä lek till Gud  ”Den 
Älskade” ä  ett vanligt fö ekommande utt yck i båda ve ken som åsyfta  Gud  

I Nivå återfinns de uttryck som talar om att Gud och människan inte befinner sig på 
samma nivå i tillvaron utan som säger att Gud befinner sig i en högre tillvaro än 
människan. Denna kategori har jag valt eftersom ett flertal av de uttryck som används i 
                                                 

14 J Baldick, Mystical Islam: An Introduction to Sufism, London: Tauris, 1989, 82ff. 
15 G Bergström & K Boréus (red.). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 266. 
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verken talar för att Gud och människan inte står varandra nära på ett existentiellt plan, 
samt att det framkommer i litteraturen att detta inte var en ovanlig syn på Gud. 

I kategorin Handlingar listas de uttryck som talar om handlingar som Gud utför eller 
har utfört. Det antal uttryck som återfinns i denna kategori tar upp en väsentlig del av 
det totala antalet uttryck jag har funnit. Detta gör att de blir viktiga att studera för att få 
en klar bild av gudssynen. Ytterligare en faktor som bidragit till att jag har valt denna 
kategori är att ett flertal av Guds skönaste namn, som även framkommer i verken, talar 
om handlingar som Gud ägnar sig åt. Det har stöd i litteraturen att Guds skönaste namn 
spelade en stor roll inom den kontext som Araqi och Rumi var verksamma i. 

I den sista kategorin Naturfenomen finns två uttryck som är kopplade till 
naturfenomen som beskriver Gud. Dessa två uttryck fann jag intressanta eftersom de 
inte konkret säger vad Gud gör utan istället används metaforer som beskriver Gud och 
hans handlingar. Just denna kategori har inte tidigare identifierats i litteraturen, men 
kommentarer av översättaren tyder på att dessa uttryck har åsyftat Gud.  

Dessa fyra olika kategorier har jag valt efter att undersökningen var färdig då jag 
visste vilka uttryck i sig som skulle presenteras. Kategorierna är därmed styrda av mina 
resultat. Hade det inte funnits några uttryck som hade passat in i exempelvis kategorin 
Handlingar hade denna kategori varit överflödig. 

För att ytterligare tydliggöra har jag valt att presentera de olika uttrycken inom de 
olika klustren utefter vilken typ av uttryck det är. Metaforer och synonymer presenteras 
för sig medan epitet står under egna underrubriker. Jag har gjort denna uppdelning 
eftersom epitet används på ett annat sätt än metaforer och synonymer då de förra har ett 
tydligare beskrivande syfte. 
 

1.3.3 Källkritik 
Ett problem med den typ av material jag har valt är att det är en andrahandstolkning, det 
vill säga att någon annan (Ashk Dahlén) har gjort en tolkning av ett källmaterial i form 
av översättning. Originalverken skrevs på persiska och har översatts till svenska. Detta 
kan då skapa en vinklad version av originalet då översättaren väljer vilka ord som skall 
användas som översättning till de persiska uttryck som finns i originaltexten. Det bästa 
sättet att gå tillväga är naturligtvis alltid att utgå direkt ifrån originalverk vid en analys 
eftersom det minskar antalet led mellan författare och den som analyserar. 
Språkbehärskningen är i ett sådant fall av största vikt och då jag inte behärskar det 
persiska språket har jag varit tvungen att utgå från en översättning i någon form. I detta 
fall har det blivit översättning till svenska då det är det språk jag behärskar allra bäst. 
Jag lyckades inte heller hitta någon översättning till något annat språk jag behärskar, 
som engelska, i rimlig tid. En undersökning där översättningar till engelska tagits in och 
behandlats hade kunnat växa och därmed ta bort djupet utav analysen och glidit över till 
att mer handla om hur de olika uttrycken översatts från persiska. Detta var inte syftet 
med undersökningen. 
Mitt val av just denna version av Gnistornas bok legitimeras med att jag fått den 
rekommenderad till mig för min undersökning av Seyyed Mohammad Fazlhashemi som 
är professor i islamisk teologi vid Uppsala universitet. Ett förord är skrivet av Bo Utas 
som är professor i iranska språk vid Uppsala universitet. Inledning och översättning är 
gjord av Ashk Dahlén som även han är en erkänd forskare inom religionsvetenskap. 
Vassflöjtens sång är också översatt av Dahlén.  

Det finns problem som jag har upptäckt när jag gjort denna analys. Ett av dem 
handlar om de metaforer jag har funnit. Problemet ligger i att det är just jag som har 
funnit dem och därför kan denna undersökning få andra svar om någon annan skulle 
finna andra begrepp i litteraturen som kan anses vara synonymer för Gud och därmed ge 
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en annan bild av författarnas gudssyn. Detta problem existerar alltid när en 
undersökning av detta slag genomförs. Det finns alltid en risk att den som gör 
undersökningen råkar missa något uttryck som någon annan skulle kunna hitta om de 
gör en likadan undersökning som jag. Detta problem måste naturligtvis hanteras på 
något sätt. Jag har valt referenser till Guds sköna namn eftersom de är erkända 
referenser till Gud inom islam och uttryck som otvivelaktigt syftar på Gud. Ett exempel 
på detta ä  ”den älskade” som ä  ett vanligt utt yck för Gud. Jag har även haft hjälp av 
översättarens kommentarer.16 
 

1.4 Tidigare forskning 
En hel del forskning har gjorts angående den sufiska traditionen. Den tyska islamologen 
Annemarie Schimmel presenterar i sitt verk Mystical Dimensions of Islam allmänna 
fakta om den sufiska traditionen, både uppkomst och tillvägagångssätt för dem som 
följer den. Även den sufiska poesin avhandlas i detta verk. Hon har även författat en 
bok om Rumi. 

I verket Mystical Islam: An Introduction to Sufism presenterar Julian Baldick 
sufismen kronologiskt, från Muhammed fram till den moderna världen. Baldick har ett 
stort persongalleri och presenterar sufismen utifrån individer som påverkat sufismens 
utveckling. 

Angående den sufiska litteraturen har Louis Massignon varit väldigt tongivande 
genom hans arbete med de termer som använts av sufier som kan spåras till Koranen. 
Han menar i sin bok Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic 
Mysticism från 1954 att Koranen är källan till den mystika traditionen inom islam,17 och 
de metaforer för Gud som uppkommer i sufisk litteratur härstammar från Koranen.18 

Det har inte skrivits så mycket om Fakhr al-din Araqi medan Jalal ad-din Rumi är 
desto mer omskriven.. 

Antoon Geels tar i sin bok Muslimsk mystik – ur psykologisk synvinkel från 2005 upp 
ett antal betydelsefulla muslimska mystiker som har gjort avtryck i eftervärldens sufism. 
Jalal ad-din Rumi tillägnas 14 sidor helt på egen hand medan Fakhr al-din Araqi inte 
nämns överhuvudtaget. Dessa sidor behandlar både Rumis liv och hans lära. Han 
förklarar att Rumi ansåg att allting kan ses i termer av motsatser. Mot allting som finns 
och sker står en motsats, utom när det kommer till Gud. Gud kan inte vara både 
någonting och dess motsats. Rumi anser att Gud befinner sig i en annan värld än 
människan som finns mitt bland alla dessa motsatspar. Det framkommer även en 
intressant tanke angående skapelsen i Geels bok. Där menar Geels att Rumis sätt att se 
på den utgick från att Gud skapade världen för att visa sina egenskaper och förmågor 
inför någonting. Rumi skall även enligt Geels ha ansett att Guds sköna namn har en 
etisk innebörd, de talar om egenskaper som Gud har som gör att människan inte skall 
bete sig fel. Geels betonar att det absolut största temat i Rumis skrifter är kärleken. 
Kärleken är till Gud och måste upplevas på egen hand. Enligt Geels ansåg Rumi att 
kärleken även måste gå förbi intellektet och människan måste därför gå förbi intellektet 
för att kunna uppleva kärleken till Gud och därigenom Gud själv.19 

                                                 
16 ”Allah”  Encyclopedia of Islam, Second Edition. 22 januari 2014. 
17 L Massignon. Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism. Notre Dame: 
Univ. Notre Dame P, 1994, 73. 
18 Massignon. Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism, 75. 
19 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 154. 
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Även Mark J. Sedgwick nämner Rumi i sin bok Sufism – The Essentials från 2003, 
dock mycket kortfattat och endast som ledare för Mevleviya20-orden. Shaykh Fadhlalla 
Haeri skriver även han om Rumis liv och tankar i boken The elements of sufi, dock 
kortfattat. En mer ingående förteckning om Rumis liv och tankar finner vi i Carl W. 
Ernst bok Sufism – An Introduction to the Mystical Tradition of Islam där ett flertal 
sidor av Rumi behandlas, både hans liv och hans tankar. Ernst poängterar att till skillnad 
från persiska poeter före honom var Rumi inte anställd av ett hov utan kunde ägna sig åt 
sitt skrivande på ett sätt som var nytt på den tiden då persiska poeter före honom varit 
anställda av en makthavare.21  

Jan Hjärpe skriver i sitt verk Islam: Lära och livsmönster om den sufiska fromheten 
som haft betydelse för kultur som poesi, och även Rumi nämns där. Hjärpe menar att 
sufismen har inspirerat till poesi då många muslimska mystiker även varit poeter, 
däribland Rumi.22 

När det kommer till forskning om Rumi som person har Annemarie Schimmel 
författat boken Rumi’s World: The Life and Work of the Great Sufi Poet. Detta verk tar 
sig uttryck i form av en biografi om Rumi där hans liv och arbete diskuteras.  

Franklin Lewis har i sitt verk Rumi: Past and Present, East and West: The Life, 
Teaching and Poetry of Jalâl al-Din Rumi en omfattande sammanfattning av Rumi: liv, 
tankar och poesi behandlas ingående på 600 sidor. I den boken läggs vikt vid alla tre 
dessa teman. Rumi var mycket produktiv under sitt liv och skrev betydligt mer än vad 
många andra, både tidigare och senare författare som exempelvis Homeros och 
Shakespeare. Lewis påpekar att Rumi var flerspråkig och skrev på fler språk än persiska 
som var hans modersmål.23 

Lewis talar även om Rumis tankar däribland hans tanke om andlighet kontra 
intellektet. Den tanken gick ut på att Rumi ansåg att det viktigaste var att utveckla den 
andliga sidan och när detta var gjort behövs inte logik längre vilket gör att den 
intellektuella sidan blir oviktig.24 En annan sak Lewis tar upp angående Rumis tankar är 
dem om predestinationen. Rumi ansåg att det fanns både fri vilja och skyldigheter i en 
människas tillvaro. Han gjorde en symbol av en stege: Gud har satt en stege framför 
människans fötter, han kan inte tvinga någon att klättra upp för den, men det är varje 
människas skyldighet att utnyttja de gåvor som Gud har gett oss.25 Rumis påverkan till 
eftervärlden har varit betydande. Inom både den muslimska och den västerländska 
världen är han känd och ofta citerad av författare inom båda sfärerna. Han har influerat 
både religiösa tänkare och författare som ägnat sig åt skönlitteratur. Även Mevleviya-
orden har inspirerat människor som har kommit i kontakt med den. Rumi tillskrivs 
därför en stor betydelse för eftervärlden i dessa böcker.26 

Den källa jag främst har utgått från angående Fakhr al-din Araqi är inledningen till 
den svenska översättningen av Gnistornas bok, gjord av Ashk Dahlén. Cyrus Zargar har 
i boken Sufi Aesthetics: Beauty, Love and The Human Form in the Writings of Ibn 

                                                 
20 En turkisk sufi-orden känd för de dansande dervischerna. M. J. Sedgwick. Sufism: The Essentials. 
[New ed.]. Cairo: American University in Cairo Press, 2003, 62. 
21 C. W, Ernst. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam. [2011 ed.]. Boston, Mass: 
Shambhala, 2011, 167. 
22 J Hjärpe. Islam: lära och livsmönster, [Ny utg.], Stockholm: ePan, 2003, 113. 
23 Lewis. Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din 
Rumi, 316. 
24 Lewis. Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din 
Rumi, 400ff. 
25 Lewis. Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din 
Rumi, 411ff. 
26 Lewis. Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din 
Rumi, 423-640. 
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’Arabi and ’Iraqi gjort en jämförelse mellan Araqi och Ibn Arabi som var verksam 
inom sufismen under Rumi och Araqis ungdom. Båda två har sedan påverkats av Arabis 
arbete. Zargar gör en jämförelse mellan Araqi och Ibn Arabi i sitt verk, medan Rumi 
endast nämns i förbigående som anhängare utav vissa av Ibn Arabis tankar, men en 
detaljerad jämförelse görs inte med Rumis arbete. 

Den tidigare forskning som gjorts om Rumi och Araqi behandlar främst deras liv och 
inflytande på senare generationer. Rumi är, som ovan beskrivet, utförligt studerad och 
beskriven och hans skrifter och verk är välkända. Araqi däremot är inte lika känd och 
därför har forskningen om honom inte varit lika utförlig som den om Rumi. Dessa två 
författare nämns endast i samband med varandra i förordet till översättningen av 
Gnistornas bok där Araqis liv genomgående redovisas. De jämförs inte i denna utan det 
nämns endast att de verkade samtidigt i samma stad och hade en personlig relation till 
varandra. Jag har inte funnit någon jämförelse mellan Araqi och Rumi, vare sig 
angående deras tankar eller deras skrivande. Detta gör att detta är outforskat område och 
därför intressant att ge sig in på.  
 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Influens 
Göran Hermerén, som har varit verksam som professor i vetenskapsteori vid Lunds 
universitet,27 redovisar i sin bok Influence in art and literature det fenomen att inga 
konstnärer eller författare är opåverkade av andra i sitt skapande av konst och litteratur. 
Oavsett vilken kontext de har verkat i eller hur deras skapande sett ut så menar 
Hermerén att de har influerats på något sätt av andra som har skapat tidigare.28 
Ingenting är skapat i ett vakuum; påverkan utifrån är ofrånkomlig. Angående denna 
undersökning handlar det inte endast om samhället i stort utan främst från andra 
konstnärer och författare som har influerat dem som producerat konst och litteratur.  

Hermerén redovisar olika sätt som saker kan influeras på. Den stora skillnaden ligger 
mellan positiv och negativ influens. Positiv influens innebär att en person sett ett verk 
och blivit attraherad av detta och själv velat skapa någonting liknande och gjort det. Det 
är då inte så svårt att se influensen. Negativ influens är den precisa motsatsen. Det 
innebär att verket istället har haft en avskräckande effekt och personen som sett det har 
så velat skapa ett verk som är motsatsen till detta och därigenom göra någonting som 
denne anser vara bättre. Även om detta onekligen syftar till att inte ta efter det första 
verket är det likväl en influens som har påverkat till att verket blev som det blev.29 

Hermerén gör skillnad på artistisk och icke-artistisk influens. Den artistiska 
influensen kommer från annan konst och litteratur medan den icke-artistiska kommer 
från andra saker som har gett influenser till att ett verk blivit som det blev. Ett exempel 
på en artistisk influens är om konstnären eller författaren har sett eller läst någonting 
och därigenom blivit influerad till att producera någonting eget. En icke-artistisk 
influens är om någonting som inte är direkt kopplat till konst eller litteratur har influerat 
någon. Det kan exempelvis vara en resa eller en händelse eller dylikt som kan skönjas i 
det färdiga verket.30 

I boken görs det även skillnad på direkt och indirekt influens. Den direkta influensen 
består i att exempelvis en konstnär har tittat på ett konstverk och då blivit influerad till 
att måla en egen tavla vilket medför att influensen kan spåras tillbaka till det första 

                                                 
27 Göran Hermerén. http://www.ne.se/göran-hermeren, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-03. 
28 G Hermerén. Influence in Art and Literature. Princeton, N.J: Princeton U.P., 1975, 3ff. 
29 Hermerén. Influence in Art and Literature, 42ff. 
30 Hermerén. Influence in Art and Literature, 28. 
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konstverket. Indirekt influens innebär att den tavla konstnären har tittat på i sin tur har 
skapats med influens av ett ännu tidigare verk som i sin tur kan skönjas i det färdiga 
resultatet. Då har konstnären till det första verket influerat till den slutgiltiga produkten. 
På samma sätt kan litteratur influera. Denna kedja av influenser till andra verk kan växa 
sig mycket lång, men för varje led blir det svårare att skönja de allt mer avlägsna 
verken.31 

Det är liten sannolikhet att någon skulle producera ett verk som har klara likheter till 
ett äldre verk utan att ha blivit influerad av detta. Att idén skulle kommit från tomma 
luften är inte troligt. Dock måste enligt Hermerén ett antal likheter i ett verk i 
förhållande till ett äldre identifieras för att kunna säga att det nyare har influerats av det 
äldre; att bara se en landskapsbild i förhållande till en annan landskapsbild säger inte att 
den ena influerats av den andra. Det är fråga om både teknik och stil som exempelvis 
versmått eller penselteknik, såväl som om tankar och idéer som kan influeras från andra. 
Det räcker med andra ord inte att se på innehållet i ett verk för att säga att det har 
influerats av ett annat utan det krävs större likheter för att kunna säga så med säkerhet.32 

Hermerén poängterar att någon form av kontakt mellan konstnären eller författaren 
och det verk som har influerat måste ha funnits för att det skall kunna vara frågan om 
influens mellan två verk. Två verk som uppvisar en visuell likhet sinsemellan och där 
det finns möjlighet för att influens skall ha förekommit måste kulturellt ha kunnat ha 
haft någon sorts kontakt med varandra för att detta skall ha varit möjligt. Om de 
härstammar från två stycken från varandra isolerade kulturer är influens omöjlig.33 

För att ett verk skall kunna sägas ha influerats av ett annat måste det förstnämnda 
vara äldre än det som ses som influerat, en konstnär kan ju inte ha sett och blivit 
influerad av ett verk som inte finns än. Dock påpekar Hermerén är det inte nödvändigt 
att det är det färdiga resultatet som influerar en annan konstnär. Även en skiss eller ett 
utkast kan influera någon i dess skapande och därmed påverka hur slutresultatet ser ut. 
Detta gör att två verk som är färdigställda med relativt kort tid i förhållande till varandra 
likväl kan vara influerade av varandra. Därför finns det som krav att färdigställandet 
måste ha inträffat efter kontakten gjordes med det äldre verket.34 

Ett annat krav som finns för att det skall gå att överhuvudtaget diskutera huruvida 
någonting är influerat av någonting annat är huruvida det finns en likhet mellan verken 
eller inte. Finns det inte det kan man utgå från att influens inte har funnits dem emellan. 
Dessa likheter måste vara så pass detaljerade och betydelsefulla att det finns en 
anledning till att studera dem. Hermerén menar samtidigt att en viss förändring måste ha 
skett i samband med kontakten mellan verken. Finns det inte skillnader är det inte 
influens det är frågan om utan en kopia.35 

Det går inte endast att titta på en tavla eller läsa en text för att kunna bestämma om 
den har influerats av en annan. Det måste finnas specifika likheter i form av exempelvis 
symboler eller speciell teknik i konst och i form av specifika paralleller eller ordval i 
litteratur. Dessa får inte heller vara för allmänna då de i det fallet kan ha kommit var 
som helst ifrån utan de måste vara specifika och så pass ovanliga att de kan kopplas till 
ett annat verk.36 Handlar det exempelvis om tankar i två texter fungerar det inte att utgå 
från att två författare har förmedlat samma tankar om dessa var vanliga i den kontext 
som författarna verkade. Detta säger ingenting om författarnas relation till varandra. 
Därför måste det till att de handlar om begrepp eller ord eller tankar som är så pass 

                                                 
31 Hermerén. Influence in Art and Literature, 32ff. 
32 Hermerén. Influence in Art and Literature, 305ff. 
33 Hermerén. Influence in Art and Literature, 164f. 
34 Hermerén. Influence in Art and Literature, 157ff. 
35 Hermerén. Influence in Art and Literature, 239. 
36 Hermerén. Influence in Art and Literature, 186ff. 
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ovanliga i kontexten så att de faktiskt pekar på att det finns ett samband mellan 
verken.37 

Influenser kan ses som ett svar på hur traditioner inom konst och litteratur sprids från 
ett område till ett annat. Dessa har spelat en stor roll för att tankar och idéer har spridits 
över världen mellan olika kulturer. Människor har upplevt saker från andra kulturer och 
därefter tagit fasta på dessa och spridit dem vidare.38 

Det är relevant att inneha kunskap om de båda verk som skall undersökas samt 
relationen mellan dess skapare för att det skall kunna utföras en korrekt analys av hur 
det ena influerat det andra. Finns inte dessa kunskaper kan det sluta i antagande och 
liknande bara för att likheter hittas mellan verken som kanske i sig inte säger så mycket 
egentligen.39 

Hermerén menar att det är svårt att kunna bortse från influenser överhuvudtaget och 
att det därför måste antas att viss influens har skett, vare sig den är direkt eller indirekt i 
skapande av verk i vår kultur. Influenser finns alltid där när man studerar konst och 
litteratur, vare sig den är medveten eller omedveten, direkt eller indirekt.40 

Anledningen till att jag har valt Hermeréns teori är att jag ville se hur Rumi och 
Araqis verk förhåller sig till varandra ifråga om ordval och vad de väljer att använda för 
uttryck när de talar om Gud. Hermeréns tankar om influenser blev då användbart 
eftersom dessa likheter och skillnader som finns mellan verken säger mycket om hur de 
har influerat varandra och vad de håller gemensamt och vad de inte är överens om. 
 

1.5.2 Metaforer, synonymer och epitet 
En metafor är enligt Nationalencyklopedin: ”ett bildligt uttryckssätt där likheter eller 
inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan 
(bildledet).”41 Detta är den definition av metafor som jag använder i min undersökning 
när jag letar efter uttryck som ha  använts av fö fatta na istället fö  att sk iva ut ”Gud”  

I boken Metaphors we live by skriver George Lakoff och Mark Johnson: ”The 
essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of 
another.”42 Metaforer spelar en viktig roll i vårt språk, både skriftligt och muntligt. 
Grundtanken med dem är enligt Lakoff och Johnson att de ska säga oss någonting och 
ge oss förståelse vilket är anledningen till att de används överhuvudtaget. Därför är 
metaforer av större vikt än vad som verkar vara fallet vid en första läsning av en text. 
De har en väsentlig funktion och finns inte endast till för variationens skull. Människors 
tankeprocesser är i stort uppbyggda av metaforer och därför är det inte konstigt att dessa 
kommer till uttryck i skrift.43  

Anledningen till att jag har valt att göra en analys av just metaforer är att de som 
ovan beskrivs inte är tomma ord utan faktiskt väljs ut av en anledning. I denna 
undersökning kan metaforer visa hur Araqi och Rumis syn på Gud ser ut i förhållande 
till de allmänt hållna sådana i den kontext de var verksamma i. 

Lakoff och Johnson menar att större ord förväntas ha en större innebörd.44 Detta 
innebär att omskrivningar av en text kan ske för att ge en större innebörd än vad som 
var fallet i originalformuleringen. Vidare menar de att innebörden av metaforer på 
många sätt är kulturellt betingat. Vad en metafor betyder för varje person hör samman 
                                                 

37 Hermerén. Influence in Art and Literature, 187f.  
38 Hermerén. Influence in Art and Literature, 321. 
39 Hermerén. Influence in Art and Literature, 192ff. 
40 Hermerén. Influence in Art and Literature, 3ff. 
41 metafor. http://www.ne.se/lang/metafor, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-19. 
42 G Lakoff & M Johnson. Metaphors We Live by. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980, 5. 
43 Lakoff & Johnson. Metaphors We Live by, 6. 
44 Lakoff & Johnson. Metaphors We Live by, 127. 
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med vilken kulturell bakgrund denne härstammar från. Samtidigt spelar det in vilken 
 elation som finns till metafo en if åga  Ä  metafo en exempelvis ”be usning” spela  

den värdering läsaren personligen har på begreppet berusning in i vad metaforen betyder 
för människan ifråga. Anser läsaren begreppet vara någonting negativt blir metaforens 
betydelse negativ oavsett vad den är en metafor för. Är det en metafor för Gud får 
begreppet Gud negativ laddning eftersom metaforen ifråga anses ha negativ betydelse.45 
Det är inte endast mellan olika kulturer som bruket av metaforer varierar utan även 
inom kulturer.46 En jämförelse mellan författare som var verksamma i samma kulturella 
kontext blir då intressant då den kan visa på vilka tankar som fanns inom samma kultur 
och vilka fusioner som har bildats av dessa olika tankar som har funnits och kommit till 
uttryck. 

En annan typ av begrepp jag använder mig av är epitet. Ett epitet är ett ord som 
används som ett karakteriserande adjektiv när målet är att beskriva någontings 
egenskaper, exempelvis den vise mannen, där vise är epitetet. Många av Guds sköna 
namn ä  just epitet även om de utelämna  beg eppet Gud i exempelvis namnet: ”den 

Upphöjde” dä  Gud skulle kunna sk ivas ut efte åt eftersom det är han som upphöjs.47 
Ytterligare en typ av begrepp som jag behöver ta hänsyn till i undersökningen är 

synonymer. Detta är ord som har samma betydelse som ett annat och de ord som 
används för Gud blir då synonymer för just honom.48 Skillnaden mellan ett epitet och en 
synonym är den att ett epitet innehåller ett beskrivande uttryck medan en synonym inte 
behöver vara beskrivande utan kan helt enkelt vara ett ord som har samma betydelse 
som ett annat ord. 

Anledningen till att jag har valt att använda mig av metaforer, epitet och synonymer i 
min uppsats är, så som jag har beskrivit ovan, att dessa inte är tomma uttryck utan 
används för att beskriva och förstärka företeelser och tankar i en text. Det är därför ett 
bra sätt för att se vilken gudssyn som har blivit förmedlad i verken genom de uttryck 
som har använts av författarna. En annan anledning till att jag har valt just dessa tre 
olika former av begrepp är av pragmatisk natur. Dessa tre är väldigt generella och utgör 
en stor del av de uttryck som kan tänkas hittas i en undersökning av detta slag.  

1.5.3 Gudssyn och gudsbegrepp 
Gudsbilden är relevant för hur människor agerar i sin religion. Synen på hur gudar 
fungerar ligger till grund för hur synen på relationen mellan gudom och människa ser ut. 
Denna bild är oenhetlig mellan olika religioner och bidrar till religionernas särdrag. 
Även inom kulturer är denna bild av Gud delad och skiljer sig mellan olika utövare och 
ledare inom religionen ifråga, så även fallet med sufismen.49 Olika företrädares olika 
syn på Gud påverkar naturligtvis anhängare och sympatisörer. Hade alla anhängare av 
en religion haft samma syn på sin gudom hade inte meningsskiljaktigheter varit lika 
förekommande inom religioner i världen. Synen på Gud hänger även ihop med hur Gud 
kan upplevas av de troende. Genom att använda verb för hur Gud kan förnimmas skapar 
människor ett uttryck för hur de kan uppleva Gud. Dessa uttryck ligger sedan till grund 
för hur människan kan bete sig för att uppleva Gud och öka sin fromhet. En gudssyn 
som finns inom mystika delar av religioner är att skapelsen är som en utströmning. 
Guds värme och energi flödar ut och skapar den mångfald som är den värld vi ser runt 
omkring oss idag.50 

                                                 
45 Lakoff & Johnson. Metaphors We Live by, 142f. 
46 Lakoff & Johnson. Metaphors We Live by, 142f. 
47 epitet. http://www.ne.se/lang/epitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-19. 
48 synonym. http://www.ne.se/lang/synonym/321940, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-19. 
49 Geels. Berusad av Gud, Stockholm: Natur och kultur, 2002, 42. 
50 Geels. Berusad av Gud, 42f. 
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1.6 Sufismen före Araqi och Rumi 
Sufism är en mystik inriktning inom islam. Mystik definieras av Geels som en del av 
religionen som försöker dra relationen till Gud till ett upplevelseplan och inte bara ett 
trosplan som gemene utövare av religionen.51 Även den tyska religionsvetaren 
Annemarie Schimmel delar denna uppfattning om vad mystiken innebär.52 Detta tar sig 
i många fall uttryck i att de söker en inre väg istället för att delta i sammankomster som 
handhas av den ortodoxa delen av religionen ifråga. Detta har medfört att sufierna 
ägnade sig åt egna studier utöver det som är accepterat inom den religiösa traditionen.53 
Sufierna ansåg även att familjeliv kunde vara distraherande och dra uppmärksamhet 
från det religiösa livet.54 

Begreppet sufism kommer ifrån det arabiska ordet tasawwuf som talar om en person 
som ”klä  sig i ylle”  Detta efte  att de tidiga muslimska askete na ba  d äkte  av ylle 

som en symbol för ånger och självförnekelse.55 
Sufismen är ett intressant fenomen att undersöka i dess relation till ortodox islam då 

den blivit motarbetad på många håll och kritik har riktats mot den från den muslimska 
gemenskapen. Som exempel kan nämnas att sufismen setts som endast intresserad av 
den inre utvecklingen och varit ointresserad av den materiella världen.56 

Redan tidigt ansågs den sufiska asketismen bryta mot sunna.57 De ägnade sig alltför 
mycket åt sin egen gudsförtröstan och negligerade världsliga saker som exempelvis 
familjeförsörjningen. Dock var dessa inte asketer på samma sätt som munkar inom 
kristendomen då de tidiga muslimerna inte var välvilligt inställda till konceptet 
angående celibatet.58 Inom den tidigaste sufismen fanns även ett visst agg mot 
ledningen inom den muslimska gemenskapen efter kalifen Alis död,59 eftersom ledarna 
inte sågs som bra representanter för muslimska ideal. 

Redan under den tidigaste sufismen i övergången mellan sjuhundratalet och 
åttahundratalet vår tideräkning var skrifter viktiga för att föra vidare och sprida den 
sufiska traditionen. Dessa texter refereras till av senare författare inom sufismen, vilket 
innebär att skrifter som uppkom redan då även var relevanta långt senare. Lyrik var 
redan då centralt och författades av tidiga muslimska mystiker. Det finns dock litet 
förstahandsmaterial bevarat från den tiden utan det rör sig om andra sufiska författare 
som refererar till de första.60 

Från åttahundratalet finns dock förstahandskällor och därför är det lättare att 
fastställa författarnas existens rent historiskt sett. Det finns exempel från denna tid på att 
källorna är svårtolkade till följd av att författaren har varit rädd att den ortodoxa 
majoriteten i samhället inte skulle acceptera deras texter. Författarna har därför varit 
tvingade till en viss försiktighet i både skrift och agerande. Ett exempel på det är Abu 
al-Qasim al-Junayd. Hans texter som finns bevarade är mycket svårtolkade och en 
anledning till detta tros vara att hans texter inte skulle bli accepterade av de ortodoxa 

                                                 
51 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 21. 
52 A Schimmel. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: Univ. of North Carolina P, 1975, 4. 
53 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 21. 
54 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 36. 
55 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 14. 
56 F Haeri. The Elements of Sufism. [New ed.]. New York: Barnes & Noble, 1999, 78. 
57 Berättelser om Muhammeds liv som används som riktlinjer för hur goda muslimer skall leva. 
”Sunna” Encyclopaedia of Islam, Second Edition. 22 januari 2014. 
58 Baldick. Mystical Islam: An Introduction to Sufism, 16. 
59 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 29. 
60 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 48. Baldick. Mystical Islam: An Introduction to 
Sufism, 28f. 
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muslimer som var i majoritet vid denna tid.61 Det finns exempel på sufiska mystiker 
som blivit dömda till döden på grund av deras skrifter och deras andliga utövning.62 
Vissa klarade sig dock från avrättning genom att låtsas vara galna. Därmed sågs de som 
otillräkneliga och kunde inte dömas för sina ord.63 

In på niohundratalet möttes sufierna av större tolerans till följd av ett regimskifte i 
Persien. I och med detta författades så kallade manualer för hur människan kunde gå 
tillväga för att finna den rätta vägen.64  

Redan tidigt uppkom det två inriktningar inom den sufiska litteraturen, en lite mer 
”nykte ” som inte väckte så mycket int esse f ån de o todoxa, och den ”be usade” som 

hä stammade f ån pe siska mystike   Dessa kan sammanfattas som ”systematike ” och 

”extatike ”  Systematike na hade en me  fö siktig framtoning i sitt skrivande och slapp i 
och med det ofta problem med auktoriteter inom den ortodoxa tron, vilket möjliggjorde 
en syntes mellan sufierna och de ortodoxa muslimerna. Extatikerna däremot var mer 
utsvävande och tenderade till att hamna i bekymmer på grund av sitt skrivande som 
drog till sig uppmärksamhet från majoritetsbefolkningen. Dessa två inriktningar har 
påverkat det senare skrivande så att båda fortlevde och utvecklades.65  

Under slutet av elvahundratalet och början av tolvhundratalet inträffade en stormig 
tid i den muslimska historien. Korstågen och de mongoliska invasionerna av 
Mellanöstern gjorde att stabiliteten sjönk. Under denna tid blomstrade dock mystiken 
och många för eftervärlden kända mystiker verkade. Det var också under denna tid som 
det mystiska ordensväsendet uppstod.66  
 

1.6.1 Sufisk poesi 
Det inom sufismen som blivit mest känt utanför den mystiska världen, förutom musiken 
och dansen, är poesin. Sufisk poesi har genom åren skrivits på en mängd olika språk 
efter hand som sufismen har spridit sig över den muslimska världen. I sufismens 
begynnelse var arabiska det ledande språket, för att sedan förflyttas till persiskan under 
tusentalet. Därefter har andra språk som turkiska och indiska språk använts.67  

Geografiskt sett var det en viss skillnad i skrivandet. De arabiska sufierna var mer 
filosofiskt inriktade, medan de persiska sufierna, som de två jag har valt att undersöka, 
var mer kända för sin poesi. Därför är det inte så konstigt att Araqi väljer att förstärka 
sin prosa skriven som undervisning med just poesi. Poesin är av didaktisk art, vilket 
medför att den inte endast var skriven som mysig läsning framför brasan. Poeterna ville 
förmedla någonting. Det finns en stark symbolik inom den persiska poesin, där 
symbolik som kärlek och berusning har väckt motstånd från den ortodoxa majoriteten.68  

Det fanns professionella diktare som ägnade sig åt att skriva dikter som hyllade 
ledare. Om den aktuella makthavaren inte uppskattade lyriken fick inte författarna 
betalt. Därför var de tvungna att skriva på ett sätt som behagade deras arbetsgivare.  
Rumi var dock inte beroende av makthavare för sin försörjning utan kunde förlita sig på 
andra faktorer, vilket innebar att han hade mer utrymme att. Han var inte var bunden till 

                                                 
61 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 59. 
62 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 61f. 
63 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 78. 
64 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 77. Baldick. Mystical Islam: An Introduction to 
Sufism, 54ff. 
65 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 93. 
66 Geels. Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 109. Baldick. Mystical Islam: An Introduction 
to Sufism, 72f. 
67 Ernst. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam, 149. 
68 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 288. 
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en makthavares åsikter utan kunde ägna sig till fullo åt religiösa tankar och skriva 
poesin som han behagade.69 

Poesin har inom sufismen spelat en stor roll, inte endast för att den har författats ur 
ett sufiskt perspektiv med kärleken till Gud som central utan även för att den har 
reciterats och använts inom sufiordnar. Även den poesi som vid en första anblick till 
synes är författad som smicker av och hyllning till en världslig ledare har använts av 
sufier inom deras egna ordnar.70 Poesin blir i och med detta tudelad och får en dubbel 
funktion. Den har inte endast funnits där som underhållning eller för den kulturella 
utvecklingen utan har även använts under religiösa sammankomster och liknande.71  

Den poesi som används inom sufismen kan inte te sig hur som helst. Manualer för 
den sufiska poesin talar även om hur poesin bör författas för att den skall bli korrekt. De 
skall enligt dessa följa vissa utstakade riktlinjer som exempelvis behandlade kärleken 
till Gud och vinet som en metafor för andlig kärleksberusning. Detta mönster ger ett 
mer begränsat utrymme för utsvävningar.72  
 

1.6.2 Gudsbilder inom sufismen 
När det kommer till de gudsbilder som fanns inom sufismen under den tid som Araqi 
och Rumi var verksamma var kärleken till Gud en central del. Sufiska texter från tiden 
före Araqi och Rumi var verksamma kryllar av kärleksförklaringar till Gud. Detta gör 
att det är tveklöst vilken roll kärleken spelade för hur sufierna skulle agera för att kunna 
förstå Gud.73 Det infördes även olika steg för hur den individuelle sufierns kärlek till 
Gud såg ut och på vilket steg i fromheten som sufiern befann sig.74  

Enligt Schimmel var Ibn Arabi viktig för de sufier som verkade efter honom, vilket 
både Araqi och Rumi gjorde. Detta gör att jag går tillbaka till honom för att få en 
inblick i vilka tankar angående gudsbilder som var vanligt förekommande under den tid 
som de levde och verkade i.75 Ibn Arabis tankar om Gud och ett korrekt handlande fick 
stort fäste i den sufiska världen, och i Anatolien där Araqi och Rumi var verksamma var 
tankarna synnerligen väletablerade. Båda författarna var påverkade av Arabis tankar då 
de författade sina verk.76  

Guds 99 skönaste namn är av stor vikt för att se hur bilden av Gud ser ut inom islam, 
även inom sufismen. Just de namn som används säger oss mycket om Guds egenskaper 
och hur hans handlande ser ut.77 Huvuddelen utav Guds skönaste namn behandlar 
egenskaper som Gud innehar och handlingar han utför. Därmed säger de oss någonting 
om hur Guds handlande ser ut i förhållande till hur en människa förväntas agera. Ibn 
Arabi, som jag ovan nämnt influerade de teologiska tankegångarna under Araqi och 
Rumis tid, ansåg att Guds sköna namn var väsentliga för att förstå hur allting i världen 
egentligen ligger till, i form av skapelse och handlingar. Arabi menade också att inte 
endast det goda i tillvaron kommer från Gud utan även det onda som existerar i 
världen.78 En av Ibn Arabis tankar var att Gud befinner sig på en annan nivå än 

                                                 
69 Lewis. Rumi: Past and Present, East and West: The Life, Teaching and Poetry of Jalâl al-Din 
Rumi, 327. 
70 Ernst. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam, 160. 
71 Ernst. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam. 160. 
72 Ernst. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam, 161. 
73 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 130f. 
74 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 132. 
75 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 263. 
76 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 279. 
77 Ernst. Sufism: An Introduction to the Mystical Tradition of Islam, 81ff. 
78 Schimmel. Mystical Dimensions of Islam, 272f. 
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människan, en nivå som är ouppnåelig för människan. Denna skillnad mellan Gud och 
hans skapelser visar sig i ett flertal av Guds sköna namn.79 

Ibn Arabis tankar var en kombination av klassisk sufism och nyplatonism och 
muslimsk teologi. Detta medför att de inte var överensstämmande med de tankesystem 
som präglat sufismen tidigare, men de kom att förändra sufismen.80 

Ett begrepp som återkommer i litteratur om sufismen som präglats av Ibn Arabi är 
hama ust (som öve sätts till ”allting ä  Han”) 

81 Detta begrepp talar om att Gud kan ses i 
allt som finns runt omkring oss i världen, i det som är hans skapelse. 
 

1.6.3 Fakhr al-din Araqi 
Fakhr al-din Ibrahim Araqi föddes år 1213 i nuvarande västra Iran. Han blev från tidiga 
år skolad i Koranen och blev uppmärksammad för sin röst. Många människor kom för 
att lyssna på pojken som läste högt ur Koranen. I de sena tonåren ansågs Araqi så bildad 
att han började undervisa i moskén och det var vid denna tid som han kom i kontakt 
med muslimska mystiker i ett kringvandrande sällskap. Han blev hänförd av dessa och 
lämnade sitt tidigare liv och efter att dessa lämnat staden följde han efter för att bli en av 
dem.82 

Tillsammans med dessa kom han till den indiska halvön. Där blev han sedan kvar en 
längre tid och blev lärjunge till en sufimästare som var verksam i staden Multan. Han 
gifte sig med mästarens dotter och när denne avled blev Araqi vald till nästa mästare. I 
samband med detta lämnade Araqi Indien och begav sig mot Mecka. Han kom till 
Oman och var där verksam en tid. Hans mål var dock Mecka och när han inte fick 
tillstånd att resa iväg gav han sig av i lönndom.83 Efter att ha genomfört en pilgrimsfärd 
begav han sig norrut och hamnade i Konya i Anatolien där Jalal ad-din Rumi var 
verksam. Rumi hade ett betydande inflytande på Araqi och Rumi omnämndes senare i 
Araqis undervisning vid flera tillfällen.  

Det var även i Konya som Gnistornas bok författades.84 Lama’at (som verket heter i 
original) betyder gnistor. Inom den sufiska litteraturen används eldgnistor som en 
sinnebild för inre upplysning och kärlek som mystikern tar del av. Dessa gnistor 
betecknar då Guds närvaro i människans själ.  

Araqi var under lång tid verksam i Konya, men flyttade senare till Damaskus där han 
avled 1289.85 Araqis arv till eftervärlden har varit betydande. Redan under sin livstid 
hade han rykte om sig att vara en stor andlig ledare och att inneha ett stort intellektuellt 
djup. Tidigt användes Gnistornas bok i den sufiska undervisningen och Araqi tankar har 
haft inflytande på en mängd sufiska miljöer. Samtidigt har hans verk lästs även utanför 
den sufiska gemenskapen. Hans dikter läses än idag under sufiska sammankomster.86 
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1.6.4 Jalal ad-din Rumi 
Jalal ad-din Rumi föddes år 1207 i staden Balkh i dagens Tadzjikistan. När Rumi var 
tolv år gammal flydde hans familj undan mongolerna som närmade sig staden på sina 
erövringståg i Asien, och hamnade i Syrien där Rumi studerade arabisk historia och 
litteratur.87 Senare flyttade de till staden Konya i Anatolien, som också kallades för 
Rum vilket medfö de smeknamnet Rumi som helt enkelt betyde  ”f ån Rum” 

88  
1231 dog fadern och Rumi övertog då hans uppdrag som lärare vid teologiska skolor 

i Konya. Inte långt senare påbörjades hans utbildning för att bli sufi av en av hans fars 
lärjungar.89 

En kringvandrande dervisch, Shams al-din Tabrizi, kom till Konya 1244. Denne man 
spenderade två och ett halvt år med Rumi och han hade ett stort inflytande på Rumis 
fortsatta verkande. Det var efter att Tabrizi lämnat Konya som Rumis diktande tog fart, 
bland annat uttryckte han sin saknad för Tabrizi genom diktning.90 Denne Tabrizi hade 
stort inflytande på Rumis liv och har utan tvekan påverkat hans diktande.91  

Rumi var oerhört produktiv när det kommer till diktandet och hans samlade verk 
innehåller mer material än exempelvis Shakespeare eller Homeros.92 Hans mest kända 
verk är Mathnawi, ett diktverk på tjugofemtusen verser. Detta författades för hans 
lärjungar. Enligt en forskare är det en osammanhängande samling anekdoter och 
berättelser där var och en av dem har en poäng och sensmoral. En annan hävdar att det 
finns en ”hemlig o dning” i det osammanhängande dä  vissa teman åte komme  

93  
Koranen påpekar åtskilliga gånger att Gud är allsmäktig och att allt är förutbestämt. 

Vissa tidiga rörelser inom islam menade före Rumis tid att så inte var fallet utan att 
människan hade en fri vilja trots att de var skapade av Gud. Rumi rörde sig i sin poesi 
över båda dessa fält och gick aldrig till det extrema inom något av dem.94  

Rumi var inte endast diktare utan han ägnade sig även åt undervisning och social 
verksamhet. Han brydde sig om de svaga i samhället och till hans begravning kom 
förutom muslimer, såväl kristna som judar. Rumi fick senare under sin livstid tilltalet 
”Mawlana” som ä  en hede stitel som betyde  ”vå  He  e”  Detta visa  på hu  

inflytelserik Rumi blev redan under sin livstid.95 
Jalal ad-din Rumi avled i december 1273.96 
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2 Resultat och analys 
Genom att titta på metaforer för just Gud kan jag se vilka tankar Araqi och Rumi har 
haft om Gud hur detta återspeglas i deras arbeten. Jag vill se hur två författare som var 
verksamma under samma tid och hade en personlig relation och härstammade från 
samma område kan skilja sig i vad de som framstående muslimska mystiker vill 
förmedla till eftervärlden. Bruket av metaforer kan variera inom kulturer vilket gör att 
det inte är garanterat att Araqi och Rumi använder dem på samma sätt även om de 
verkade i samma kontext. 

Det finns ett antal metaforer och synonymer för Gud som dyker upp i verken. Dessa 
presenteras nedan. Inom islam finns en manlig gudsbild och detta märks av i mitt 
material då Gud uteslutande benämns vara av manligt kön i verken. Detta gör att jag 
också kommer att benämna Gud med maskulina pronomen. 

I Rumis text har jag funnit fjorton olika uttryck som kan tolkas som synonymer eller 
metafo e  fö  Gud  De ä  vida sp idda, f ån att han kallas ” ö ba ma en” till att det talas 

om ”Guds bud och dom”  Det medfö  att det vid första anblick inte finns någon enhetlig 
bild av Gud som framkommer av texten utan det krävs en djupare analys för att få svar 
på vad författaren vill förmedla i texten.  

I Araqis text har jag funnit fjorton uttryck som ligger under de kriterier som jag har 
utgått från. Även dessa är vitt spridda och även här möts man av en delad gudsbild vid 
en fö sta anblick, f ån ”den ba mhä tige” och ”den nåde ike” till ”den alltvingande”   

 

2.1 Kärlek 
Den första kategori som jag har valt att kategorisera in uttrycken jag hittat är kärlek. Det 
enskilda utt yck som används fö  Gud som katego ise as in hä  ä  ”älskade”  

Den med marginal mest använda fo men ä  ”den Älskade”  Detta p ägla  båda 

verken i stor utsträckning. Detta uttryck är ett epitet för Gud. I samband med detta 
benämns en människa som ”den Älskande”  Utefte  detta kan vi se att det ä  kä leken 

till Gud som är det absolut mest centrala i båda dessa verk. Dessa verk visar en syn på 
Gud som ett föremål för en människas strävanden. Kärleken till Gud ges stort utrymme i 
texterna och är den centrala delen av de båda författarnas lära. 

Det vanligaste uttrycket som används för Gud i Gnistornas bok är ”älskade”  Det 
uttrycket är centralt i hela verket och visar på vikten av kärleken i Araqis tankar. Detta 
stämmer väl överens med namnet på verket som anspelar på de gnistor som inom 
sufismen är centrala för vad människan känner i form av kärlek till Gud. Kärleken till 
Gud är centralt inom sufismen. Sufierna skall hänge sig åt Gud för att uppnå fromhet. 
Detta framgår tydligt i verken eftersom de båda mystikerna betonar Gud som den 
älskade. 

  samband med detta utt yck fö  Gud sk ive  Rumi: ”Hela alltet ä  den älskade” 
97 

Gud beskrivs här som medverkande i allt. Detta är enligt Dahlén även kopplat till 
skapelsen.98 Gud har skapat allting och en del av honom finns därmed i allting som 
finns runt omkring oss, även i oss människor. Finns Gud i allt är han den yttersta 
makten eftersom han då har makt att påverka allting. Dessa uttryck sammantagna tyder 
på att Rumi vill förmedla att Gud både har skapat det som finns och har makt att 
påverka vad som sker i hans egen skapelse. Att samskriva detta uttryck med ”älskade” 

ger än mer en bild av att det är kärleken till Gud som är den viktigaste komponenten i 
den gudsbild författarna har. Detta säger oss att kärleken var inblandad i skapelsen och 
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att hela världen är skapad av kärlek och att denna kärlek i och med det finns runt 
omkring oss.  

Kärlek får, genom att utt ycket ”den älskade” används så pass f ekvent i ve ken, en 

stor betydelse för den bild av Gud som de två författarna målar upp. Den framställs som 
grundstenen för gudssynen ser ut inom sufismen eftersom det är det med marginal mest 
använda uttrycket när det handlar om Gud.  

Denna kategori stämmer väl överens med den tidigare forskning som gjort angående 
kärleken till Gud inom sufismen. Detta har varit en central del av tankarna kring hur en 
from sufier skall agera, så även i den kontext som Araqi och Rumi verkade i. Därför är 
det inte förvånande att denna kategori tar en så stor del av verken. 
 

2.2 Nivå 
Nästa kategori har jag döpt till Nivå eftersom den behandlar uttryck som säger att Gud 
och människan befinner sig på olika nivåer och dimensioner i tillvaron. De existerar inte 
sida vid sida som jämlikar utan deras existenser är åtskilda, men ändå har de kontakt 
med varandra. Detta fenomen är känt sedan tidigare texter och Ibn Arabi hade tankar 
angående att Gud befann sig på en annan nivå, kopplat till Guds skönaste namn. Flera 
av uttrycken i denna kategori är några av Guds skönaste namn. 
 

2.2.1 Metaforer och synonymer 
Gud besk ivs som ”intighet” av Rumi

99 vilket betyder att där inget annat finns, där 
finns Gud. Detta betyder enligt Dahlén att Gud har en högre existens än den som 
människan befinner sig i.100 Gud har en högre existens än människan och är ett högre 
väsen än vad människan själv är. Denna bild av Gud stämmer väl överens med den 
övergripande bild som framkommer i verket. Vid flera tillfällen framställs Gud som 
någonting som inte är på samma nivå som människan utan någonting som befinner sig 
på en annan nivå  ent existentiellt  Sena e i samma dikt omnämns Gud som ”den 

fö hä ligade” som ä  ett av Guds namn enligt muslimsk teologi.101 Detta uttryck tyder 
på att det finns en bild av Gud som fullkomlig  Han ha  blivit ”fö hä ligad” och är då i 
sin högre existens perfekt.  

Av Rumi kallas Gud också ”fö dold i vä ldens k opp”
102 vilket tyder på att han finns 

överallt runt omkring. Detta uttryck stämmer med begreppet hama ust som diskuterats i 
bakg undskapitlet  Beg eppet, som betyde  ”allting ä  Gud”, visa  på att denna syn på 

Gud som närvarande i allting inte var någonting unikt för Rumis tankar utan delades av 
andra. Gud är med andra ord allting som finns. Han är en del av det vi kan förnimma 
och uppleva i världen, samtidigt som han själv inte kan ses eller kännas då han är dold. 
Gud befinner sig på en annan nivå eftersom han inte han ses eller kännas samtidigt som 
han befinner sig mitt ibland oss hela tiden. Detta stämmer överens med det som jag 
tidigare nämnt i avsnittet om Kärlek då ett liknande formulering används av Rumi, i 
meningen ”Hela alltet ä  den älskade” 

103 Dessa två formuleringar säger oss samma sak 
om Gud, att han finns i allt omkring oss, men värdeladdningen blir en annan då han i 
den senare formuleringen lägger till ordet fördold som säger oss att han inte kan ses. 
Gud får genom detta en intressant egenskap, att han är närvarande i allting i världen, 
men han kan inte ses i det han är närvarande i. Det ligger i linje med Arabis tanke 
                                                 

99 Rumi. Vassflöjtens sång, 27. 
100 Rumi. Vassflöjtens sång, 52. 
101 Rumi. Vassflöjtens sång, 52. 
102 Rumi. Vassflöjtens sång, 27. 
103 Rumi. Vassflöjtens sång, 20. 
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angående att Gud befinner sig på en annan nivå än människan. Detta kan ses i samband 
med att A a i kalla  honom fö  ”den upphöjde”   
 

2.2.2 Epitet 
Både Rumi och A a i använde  utt ycket ”hä lig” nä  de p ata  om och till Gud i sina 

skrifter.104 Även detta är ett av Guds skönaste namn i den muslimska teologin.105 I en av 
Rumis dikte  tilltalas Gud som ”o hä lige”  Även detta kan utläsas som ett ytte liga e 

indicium på att Rumi ansåg att Gud är fullkomlig. Genom att han blir kallad ”hä lige” 
tillskrivs Gud någonting starkt positivt eftersom härlig är ett starkt positivt adjektiv. Att 
välja ett av Guds namn ur den ortodoxa islams teologi kan enligt Geels vara ett sätt att 
göra majoriteten till viljes då sufierna inte alltid var positivt sedda av de ledande 
muslimska ledarna.106 

Detta hänge  samman med att Rumi i sin text kalla  Gud fö  ”det sanna” 
107 Det är ett 

av Guds skönaste namn.108 Användningen av detta uttryck tyder på en bild av Gud som 
någonting oklanderligt och som inte går att förneka utan någonting som är ofrånkomligt. 
Gud blir i och med detta uttryck klassificerad som det rätta, någonting som är 
obestridligt och existerar för alltid. Detta står i motsats till människan som inte finns i 
denna värld för evigt utan vars tillvaro kommer att ta slut en vacker dag och därefter 
inte finnas i denna värld längre. Till skillnad mot detta finns Gud, som tidigare nämnts, 
inte i människans värld och användandet av detta uttryck tyder på att Gud har en evig 
och oantastlig tillvaro då han anses vara den som står för sanningen i universum. Är 
Gud det sanna måste någonting annat vara det som betecknas som felaktigt. Detta gör 
Gud till den yttersta sanningen, det som alltid kommer att vara det rätta och det som 
skall eftersträvas. 

A a i kalla  Gud fö  ”den  ullkomlige och Riklige” 
109 Det är ytterligare en referens 

till att Gud befinner sig i en annan dimension än vad människan gör. Här tas det ett steg 
längre och Gud förklaras vara fullkomlig och inte endast höjd över människan utan även 
felfri i den formen att han är perfekt och är helt fullkomlig i sin existens. Gud är den 
högste gestalten som människan ha  kontakt med  ”Den Riklige” påvisar att Gud har 
många egenskaper och flera sidor. Detta i kombination med att han ses som den 
” ullkomlige” gö  att bilden av Gud bli  än me  utvecklad mot det håll som säge  att 

han är allsmäktig och finns i allting som finns runt omkring oss i världen. Denna 
gudsbild stämmer in på den bild som fanns av Gud i den kontext författarna verkade, då 
Gud ansågs vara allsmäktig och fullkomlig i sin existens. 

Utt ycket ”den fö dolde” som används av Rumi ä  ett av Guds skönaste namn inom 

muslimsk teologi. Detta antyder detsamma som att Gud ä  ”intighet” enligt A a i, att 
Gud inte kan ses utan att han existerar utan att vara visuell. Eftersom Gud tillskrivs 
denna egenskap blir han ett mystiskt väsen och i och med det förstärks ytterligare bilden 
av Gud som ett fullkomligt väsen som existerar på andra villkor än oss, ett väsen som 
tillhör en högre dimension och därmed är ett högre väsen som inte kan nås av 
människan eftersom han verkar i det fördolda och inte mitt bland oss. 

A a i tala  dä emot om Gud i sitt ve k och Gud titule as dä  som ”Den Hä lige” som 

sk ivs i meningen ”Den Hä liges godhet st åla  ut” 
110 Detta är samma uttryck som 

                                                 
104 Rumi. Vassflöjtens sång,   ,         Gnistornas bok, 114. 
105 Rumi. Vassflöjtens sång, 55. 
106 Geels Muslimsk mystik: ur psykologisk synvinkel, 75. 
107 Rumi. Vassflöjtens sång, 45. 
108 Rumi. Vassflöjtens sång, 59. 
109
         Gnistornas bok, 174. 

110
         Gnistornas bok, 114. 
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Rumi använder med skillnaden att Rumi talar till och Araqi om Gud. Godhet blir en 
central egenskap i detta sammanhang. Gud håller inte sin godhet för sig själv utan han 
sprider sin godhet ut i världen och till människorna. Att tillskriva Gud namnet den 
”Hä lige” tillsk ive  honom ytte liga e positiv aktning   

Uttrycket ”den Hä lige” används av båda författarna. Det används som tilltal av 
Rumi och som en beskrivning av Araqi. Det är som ovan nämnts en starkt positiv 
beskrivning och skulle ensamt ge en bild av en gud som är ett odelat positivt fenomen. 
Av Araqi används det i samband med att godhet nämns som en egenskap som sprids av 
Gud. Rumi använder i en annan dikt ett annat av Guds skönaste namn som liknar detta, 
nämligen ”den  ö hä ligade”. Värdeladdningen är lika stark i båda. 

Nästa utt yck som används av A a i ä  ”Den Allsmäktige” och ”den Alltvingande”  

Dessa nämns i ett sammanhang med att människor som redan finns hos Gud skall 
”fä das f ån den Allsmäktiges namn till den Nåderikes namn och från den Alltvingandes 
namn till den Ba mhä tiges namn” 

111 Genom detta förändras bilden av Gud från en 
upphöjd, allsmäktig och kontrollerande gestalt till en förlåtande individ. Den kontext 
som detta nämns i handlar om att människan genomgår en förändring när människor 
färdas mellan olika egenskaper hos Gud. De har tidigare haft en relation med en Gud 
som har varit allsmäktig och dömt dem, till att få en relation med en gudom som är 
vänlig och förlåtande. Gud går från en kontrollerande gestalt till en förlåtande sådan. 
Denna förändring ligger i linje med Ibn Arabis syn på att inte endast det goda i tillvaron 
är från Gud utan även det onda. En förändring av detta slag där Gud går från att 
beskrivas i mindre positiva ordalag till att beskrivas med positiva sådana blir då inte så 
förvånande. Kan Gud vara både ond och god borde han också kunna gå från att vara det 
ena till att bli det andra. 

I den tjugonde gnistan, som avsnitten i Gnistornas bok kallas, benämns Gud som 
”den Upphöjde” som inte har några behov i världen. Det blir här än mer tydligt att Gud 
befinner sig i en annan, högre dimension där Gud inte ens har några behov. Detta nämns 
i samband med fattigdom genom stycket:  

 
I fattigdomens stadium har människans inte behov av någonting  ’Den fattige ha  inte ens behov av 
Gud ’ Behov ä  tillva ons sä mä ke  Den som vistas i intighetens bottenlösa hav ha  inte läng e något 

behov. Hennes fattigdom är fulländad  ’Nä  fattigdomen ä  fulländad ä  hon Gud ’ Och Gud, den 

Upphöjde, har inga behov alls.112  
 
Uttrycket tyder dock på att Gud är höjd över detta, att han inte har behov på samma 

sätt som människan och därför inte är likadan som människan, utan hans väsen befinner 
sig på en annan nivå. 

Ett av de utt yck Rumi använde  fö  Gud ä  ”den levande”,113 Gud påverkar saker 
och ting. Meningen lyde : ”Den älskade ä  den levande och älska en den döde”  Dessa 
ordval tyder på att Gud kan påverka saker och ting medan människan inte förmår göra 
detta. Människan förmår inte att råda över sitt eget öde utan är utlämnad till Guds nåd, 
vilket anspelningar på förekommer senare i verket. Detta präglar naturligtvis människor 
i deras handlande. Om de är utelämnade till Guds nåd måste de agera utefter detta och 
bete sig på ett sådant sätt att de inte gör Gud missnöjd utan att de håller sig väl med 
honom  Enligt islamsk teologi ä  ”den levande” ett av Guds skönaste namn. Enligt 
Dahlén syftar denna vers på människans eget jags utslocknande då det upptas i det 
gudomliga eviga.114 Gud blir då en sammanslagning av alla fromma människors eget 
jag som upptas av honom och i och med det innehåller han delar från olika människor 
                                                 

111
         Gnistornas bok, 140. 

112
         Gnistornas bok, 161. 

113 Rumi. Vassflöjtens sång, 20. 
114 Rumi. Vassflöjtens sång, 50. 
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och tar hela tiden upp nya jag från dessa vilket gör att han hela tiden förändras. Det 
ligger i linje med det som jag beskrivit ovan att Gud anses förändra sig i sitt sätt att vara 
gentemot människan. 

Dessa utt yck hö  samman med att Gud kallas fö  ”den Upphöjde”
115 av Araqi och 

”det Sanna”
116 av Rumi. Detta tema kommer här än tydligare fram när fler uttryck som 

är starkt positiva används för att beskriva Gud  ”Den Upphöjde” visa  en tendens på 
tankar om att Gud står på en annan nivå än människorna, han är inte en av oss här på 
jo den utan befinne  sig i en annan dimension än de som tillbe  honom  ”den Upphöjde” 

och ”den levande” ä  ytte liga e indicium på detta genom att det antyder att Gud står 
över alla världsliga fenomen och händelser, som döden. Eftersom Gud befinner sig på 
en annan nivå än det liv som finns på jorden lider han inte av samma ofrånkomliga 
saker som människorna. Gud behöver aldrig dö. Speciellt om man tänker samman detta 
med att han även titule as som ”det Sanna” av Rumi  Det indike a  att Gud ä  en evig 

sanning i tillvaron som alltid kommer finnas där. Människan kan alltid förlita sig på 
Gud finns närvarande. Detta hänger samman med att Gud kallas fö  ”Den  ullkomlige” 

av Araqi. Gud är det högsta fenomenet i universum och han kan inte bli mer perfekt och 
inte behöver utvecklas mer. Det innebär att Gud är den högsta och ingenting behöver 
förändras på honom. Någonting som är fullkomligt är redan perfekt och därför är 
förändring av något slag inte nödvändigt. I samband med det benämns han också av 
A a i som ”den Riklige”. Dessa två uttryck används i meningen: ” ullkomlig f ihet 

finns endast hos Gud, den  ullkomlige och Riklige”.117 Människan har inte samma sorts 
frihet som Gud äger. Människan har förpliktelser mot Gud medan Gud i frågan har ett 
eget val att göra hur han skall agera mot människorna, men som framgått tidigare är 
Gud ett gott väsen och väljer därför att hjälpa sina älskade människor eftersom de 
skänker honom kärlek och hängivenhet.  

På många sätt har Araqi och Rumi en liknande bild av Gud där de framställer honom 
som ett gott och allsmäktigt fenomen som finns överallt runt omkring och ger 
människor nåd för de synder de begått. Båda författarna anser Gud vara av en högre 
existens än människan. Detta kommer till uttryck i form av de uttryck de väljer att 
använda nä  de tala  om Gud  Utt yck som ”den Upphöjde”, ”fö dold i vä ldens k opp”, 

”den Allsmäktige” och ”det Sanna” visa  på att Gud existerar i en annan nivå än den 
mänskliga tillvaro vi för här på jorden och därmed står över oss. Enligt författarna 
befinner sig Gud på en annan nivå än människo   Även utt ycken ”intighet” och ”den 

levande” visa  på att Gud sä skiljs f ån människan på ett sätt som talar om att Gud finns 
där människan inte finns och på ett annorlunda sätt än hur människan finns i vår 
tillvaro. 

Att Gud omtalas som ”den fullkomlige och  iklige” och ”hä lige” visa  på att 

författarna anser att denna nivå som Gud befinner sig på är någonting positivt och 
eftersträvansvärt. De tidigare uttrycken har inte varit positivt laddade på samma sätt. 
Genom användning av dessa uttryck visar författarna en gudsbild som säger att Gud 
finns på en nivå som gör honom eftersträvansvärd och i en position som gör honom till 
ett perfekt väsen i förhållande till människor. Gud är större än allt annat genom att han 
är fullkomlig och tillskrivs adjektivet härlig. Detta gör att Gud är det mest perfekta som 
finns och därför är han någonting att sträva efter att komma nära och likna. Denna 
gudssyn som framkommer ligger i linje med kontexten de verkade och tankar som Ibn 
Arabi hade framfört tidigare. Då dessa uttryck är några av Guds skönaste namn stämmer 
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de in på Arabis tankar angående att dessa talar om hur Gud är som väsen och vilken 
relation han har till människan.118 

 

2.3 Handlingar 
Den tredje kategorin där jag valt att placera in uttryck från verken är en som samlar de 
som talar om gärningar som Gud utför. Dessa uttryck är inte bara beskrivande i 
förhållande till hur Gud är utan talar mer aktivt om vilka handlingar som Gud utför i 
förhållande till människor. I denna kategori återfinns flera av Guds skönaste namn vilka 
enligt Ibn Arabi i flera fall talar om Guds handlingar och agerande.  
 

2.3.1 Metaforer och synonymer 
Den första synonym för Gud som jag har valt att placera i denna kategori används av 

båda fö fatta na och det ä  ”munskänk”  Munskänk används som en del i svaret på en 
f åga om va fö  jo den ä  i hänfö else: ”Jo, min munskänk spillde dä  en d oppe 

vin ” 119 Termen munskänk, som enligt Dahlén kan ses som ett ord för antingen Gud 
eller en sufimästare, används av båda författarna, dock inte särskilt frekvent utan endast 
en gång i varje verk.120 Munskänk tyder på en referens till vin på samma sätt som var 
vanligt i sufisk poesi,121 det vill säga som en symbol för liv och kärlek. Gud som 
munskänk är livgivande och vinet blir en symbol för livet som ges av Gud till världen. 
Gud ges därmed rollen som skapare som tidigare presenterats i användandet av ett annat 
uttryck för Gud.  

A a i använde  o det ”munskänk” i ett annat sammanhang: ”O munskänk!  yll 

bäga en med den d uvsaft som ä  mitt hjä ta, min  eligion och mitt liv ” 
122 Här ser vi ett 

tydligt exempel på det som är vanligt inom mycken sufisk poesi, nämligen att använda 
 efe ense  till vin i samband med Gud och kä leken till honom  A a i sk ive : ”Ja, min 

 eligion ä  att läppja den Älskades vin!” 
123 Här lägger han ett direkt samband mellan 

vin och sufismen då det rakt ut dras som metafor för kärleken till Gud i och med att han 
använder att förtära Guds vin som en beskrivning av att utöva sin religion. Ser vi vinet 
som en symbol för kärleken blir då betydelsen att Gud skänker förmågan att älska till 
människan. Det sätt som det skrivs blir en uppmaning till Gud att fylla bägaren ifråga. 
Det finns en förväntan om att Gud skall agera aktivt och inte bara är en passiv del av 
relationen mellan Gud och människan som dyrkar denne. Samtidigt uttrycks en önskan 
från människan ifråga att ta till sig denna kärlek som Gud skänker, där det sägs att 
religionen som människan tillhör går ut på att läppja i sig det vin som den Älskade 
skänker människan. Detta är en symbol för att religionen går ut på att ta emot kärleken 
från Gud. 

Berusning som den används inom den sufiska poesin är främst en metafor för 
hängivelse och glädje, en berusning av kärlek till Gud. Denna berusning tar sig uttryck i 
att människan hänger sig helt och fullt i sin kärlek och då glömmer allt runt omkring. 
Berusning är en träffande metafor för upplevelsen av kärlek som helt uppslukar 
individen.124 

                                                 
118 Baldick. Mystical Islam: An Introduction to Sufism, 83f.  
119 Rumi. Vassflöjtens sång, 21. 
120 Rumi. Vassflöjtens sång, 50. 
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Vid sidan av berusning som symbolik användes även vin i stor utsträckning, speciellt 
i den persiska poesin. Vin gick från att vara en dryck som hälls i en bägare till att bli en 
symbol för evig kärlek.125 Referenser till vin är vanligt förekommande inom den 
persiska poesin och den som sägs hälla detta vin som är symbolen för kärleken går från 
att vara en tjänare i ett palats till att bli en sufimästare eller Gud själv. Vin var inte bara 
använt som symbol inom den sufiska poesin utan sufier nyttjade också denna dryck, 
stick i stäv med de gängse regler som ansåg att denna dryck inte lämpade sig för en 
rättrogen muslim. Det är därför inte orimligt att de använt vin som en symbol för kraft 
eller liv om de faktiskt brukade drycken själva.126 

A a i sk ive  i samband med det som nämnts ovan: ”Vä lden ä  lik ett glaskä l – allt 
ä  vin ” 

127 Detta innebär att de ser vin som en symbol för den kärlek som skall visas 
Gud för att de skall kunna bli en from sufier. Det framkommer även en bild av att hela 
världen utgörs av denna kärlek, att världen är som ett kärl som fyllts med vin. Samtidigt 
framkommer en sida där det är Gud som skänker vin till människan. Ett annat sätt att 
använda vin som en symbol för någonting framkommer i Rumis text där han skriver 
som svar på frågan om varför allting på jorden är i hänförelse. Där görs Gud till den 
som är aktiv och har skänkt jorden dess egenskaper genom att spilla vin på den. Vin 
omnämns även på fler ställen, alltid som en symbol för den kärlek som skall visas för 
Gud eller som någonting som Gud gett. Eftersom de båda två benämner Gud som 
munskänken och anger vin som liknelse för kärleken så är de överens om bilden av Gud 
som aktiv i kärleksförhållandet mellan människa – Gud. Vin ges av båda två en 
betydelse i sammanhanget som livgivande och en symbol för kärlek vilket stämmer in 
på den besk ivning av de ”be usade” poete na som omnämns i bakg undskapitlet  

Vin var inte tillåtet för muslimer i den historiska kontext som Rumi verkade i, men 
den fanns tillgänglig i samhället eftersom andra grupper som kristna och judar i stor 
utsträckning levde tillsammans med muslimerna, och dessa människor nyttjade vin som 
dryck. En liknelse dras mellan att sufierna, bland dem Rumi, var tvungna att gå bortom 
intellektet och vin användes då som en symbol för just detta. Det är ett andligt vin Rumi 
skrev om, vars berusning var av ett annat slag och varade för alltid när den väl var 
uppnådd. Dock var Rumi inte ensam om att använda vin som symbol i sufisk diktande 
utan det hade flera stora mystiker, så som Ibn al-Farid, gjort innan honom.128 

Ett uttryck som nämns i Vassflöjtens sång ä  att det komme  en uppmaning att ”Guds 

bud och dom” inte skall fö bises 
129 Gud har en dömande funktion och är inte endast en 

passiv åskådare till vad som händer med hans skapelse. Guds bud är uttalade regler som 
visar hur Gud vill att människan skall agera gentemot sina medmänniskor. Att även 
Guds dom nämns är ytterligare ett indicium på att Gud ses som allsmäktig och för evigt 
existerande, då han inte bara skapat jorden och människan och gett dem 
förhållningsregler för hur de ska bete sig och sedan försvunnit ut i evigheten utan att 
han även finns kvar för alltid och står som domare för människan vid tidens slut. Det är 
därför viktigt att hela tiden agera efter Guds ord och vara medveten om att han vet 
allting och att ingen klarar sig undan att få stå till svars för sina handlingar.  

Gud kallas av Rumi fö  ”fö ba ma en och va na en"
130, två uttryck som båda är del 

av Guds skönaste namn, och ”den Nåde ike” och ”den Ba mhä tige” av A a i 
131 Detta 
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stå  i kont ast till tidiga e nämnda besk ivning av ”Guds bud och dom” dä  det me  

framstår som att Gud är en domare som avgör vem som skall få komma in i paradiset 
och är välkommen till frälsningen. Genom att omtala Gud som förbarmaren väcks en 
bild av Gud som är en barmhärtig domare som förbarmar sig för syndarna och låter 
även de individe  som ha  syndat va a en del av hans  ike  Att utt ycket ”va na en” 

används pekar på att Gud inte bara ser på när de människor som följer honom begår fel 
utan förvarnar även dem angående deras handlingar om det är rätt eller fel väg att gå. 
Detta stämme  väl öve ens med det att Gud kallas fö  ”den levande” som age a  och ha  

ett finger med i spelet när det kommer till hur människans tillvaro ser ut. Uttrycken 
nåderik och barmhärtig hör samman med dessa när de framställer en bild av att Gud 
som med en förlåtande natur som inte dömer ut människor på grund av att de har 
handlat fel utan ger dem en chans att bättra sig och göra bot för sina synder. Eftersom 
dessa utt yck f amkomme  ä  det inte dä med sagt att de fö egående o den om ”bud och 

dom” ä  negativa utan kan va a av den funktionen att den endast vill tala om att Gud se  

människan även i livet och inte bara först efter att döden. 
En intressant metafor som f amkomme  i A a is ve k ä  ”Måla en” 

132 Detta anspelar 
enligt Dahlén på att det inom islamsk teologi sägs att Gud med hjälp av sin penna har 
inpräntat all kunskap på en urtavla som sedan blev skapelsen.133 I Gnistornas bok skrivs 
”Måla en” ut i meningen: ”Måla ens tjusk aft ligge  på hans duk ” 

134 Detta är en tanke 
som stammar i Ibn Arabis tanke angående att penseln och duken har en specifik relation 
till varandra som är viktig i fråga om skapelsen.135 Detta kan ses som ett uttryck för att 
man kan få kunskap om Guds intellekt genom att studera hans duk, med andra ord 
världen som han har skapat. Detta uttryck används inte av Rumi. Däremot använder 
Rumi ett annat uttryck som jag har valt att lägga i min sista kategori, Naturfenomen. Det 
ä  ”solen”.136 Detta utt yck kan kopplas samman med ”Måla en” då solen ge  jo den 

någonting i form av värme. 
I den sjunde delen av Gnistornas bok skriver Araqi att det finns ett tvåsidigt 

förhållande mellan människan och Gud i den bemärkelsen att Gud beskrivs som ömsom 
den Skådade och ömsom den som skådar.137 Rumi tar inte upp detta förhållande alls i 
sina dikter. Att det på detta sätt är en relation som går på båda hållen anspelar på att 
Gud inte endast är ett objekt som skall förstås och närmas utan även en aktör som kan 
agera i relationen till människan. Genom att använda verbet skåda tyder det på att Araqi 
menar att Gud aktivt söker att se människan och inte bara är medveten om vad 
människan ägnar sig åt. Detta påvisar ett engagemang även från Guds sida, Gud vill 
med andra ord ha kontakt med människan och nöjer sig inte bara med att vänta på att 
människan skall ta kontakt med honom.  

 

2.3.2 Epitet 
Ett epitet som används fö  Gud ä  ”den T oende” som används i meningen: ”Den 

troende är den troendes spegel, och Gud är den Troende.”138 Detta innebär enligt Dahlén 
att ”den t oende älska  sitt sanna in e själv och uppleve  den and a t oende i sitt eget 

sanna själv ”
139. Det betyder att människan måste finna sig i sitt eget inre själv och älska 
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’Iraqi, 71. 
136 Rumi. Vassflöjtens sång, 29. 
137         Gnistornas bok, 125. 
138         Gnistornas bok, 129. 
139
         Gnistornas bok, 194. 



  
 

 24 

sig själv för att på allvar kunna älska Gud. Människan kan enligt det här inte bara hänge 
sig åt Gud och älska honom utan måste även finna sig själv för att kunna nå den fromhet 
och kärlek som är nödvändig. Enligt sufismen är det inte egocentriskt att älska sig själv 
utan att det är nödvändigt, för att älskar du inte dig själv kan du inte älska någon 
annan.140  

En väsentlig skillnad som uppkommer mellan dessa båda författare ifråga om hur 
Gud kan upplevas ä  att A a i använde  utt ycket ”den skådade”

141 medan Rumi 
använde  ”fö dold”

142 för att beskriva Gud. Dessa två uttryck säger emot varandra 
ganska rejält. Det går inte att skåda någonting som är fördolt. På många punkter 
används liknande uttryck av de båda författarna, men just i detta fall är det skillnad på 
vilken betydelse som tillskrivs Gud. Denna skillnad gör att bilden av Gud som de båda 
författarna förmedlar inte är helt igenom likadan och de är uppenbart inte överens i alla 
fall. Dessa två uttryck tenderar också att påvisa om en upplevelseerfarenhet är möjlig 
eller inte, nämligen att visuellt kunna förnimma Gud. Araqis användande av uttrycket 
”skådad” tycks visa på att detta ä  möjligt medan Rumis val att använda ”fö dold” som 

inte betyder samma sak. Dock behöver det inte vara så att man faktiskt kan se det man 
försöker närma sig, så länge man vet var det finns. 

För att sammanfatta detta avsnitt kan vi se till att författarna använder ett flertal 
liknande uttryck kopplade till Guds attityd gentemot människor, som ” ö ba ma en” 

(Rumi) och ”den Ba mhä tige” (A a i)  Dessa två tillsk ive  Gud en positiv attityd 
gentemot människan och dess handlande. Då båda tar upp dessa uttryck kan det anses 
att de båda delar en uppfattning av Gud som vänligt sinnad. En vänlig Gud helt enkelt, 
som inte har för avsikt att straffa människor utan att leda dem rätt och förlåta dem om 
de bege  sig in på fel väg i livet    samma stycke använde  A a i även utt ycket ”den 

Nåde ike” vilket ytte liga e indike a  på att det ä  fö låtelse det handla  om  Att ge nåd 

och förbarma sig över människor som inte handlat helt korrekt eller bara människor som 
inte har det så lätt i detta livet är handlingar som kan tillskrivas Gud genom dessa ordval 
och bilden ges då av en gud som är god och vill människorna väl. Tillsammans med de 
tidigare uttryck som tillskrivits Gud som ”den  ullkomlige” uppkomme  en gemensam 

bild av Gud från de båda författarna som ser det goda som eftersträvansvärt och att Gud 
är god på grund av att han har blivit fullkomlig. 

De båda författarna har dock valt vissa ord som inte ger en bild av en inte endast god 
Gud utan en Gud som även ställe  k av  Dessa ä  ”Guds bud och dom” och ”Va na en” 

av Rumi och ”den Alltvingande” av A a i  ”Guds bud och dom” antyde  att det ä  en 

dömande Gud det handlar om som trots att han är barmhärtig och ger nåd samtidigt har 
en sida av att han ställer krav på människor och hur de handlar. Ser vi utifrån denna syn 
på Gud kan inte människor bete sig hur som helst utan det är viktigt att lyssna på Guds 
bud för hur människan bör leva för att inte dömas vid tidens slut  ”Den Alltvingande” 

tyder på att det finns en kontrollerande sida eftersom just detta ord valts och inte 
exempelvis ”Allsmäktig” som ha  en liknande innebö d  ”Alltvingande” ge  en bild av 

en Gud som ser till så att han får sin vilja igenom oavsett vad som krävs.  
Det finns flera väsentliga skillnader mellan författarna ifråga om vilka ordval de 

använder sig av i sina verk. De grova dragen är liknande, men vissa ordval skiljer sig åt. 
A a i använde  exempelvis sig av utt ycket ”Måla en” som ä  kopplat till att Gud ha  

målat hela världen på sin målarduk i skapelsen och därmed står som skapare till allting 
vi människor känner till.  
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2.4 Naturfenomen 
Den sista kategorin i mitt resultat- och analysavsnitt har jag valt att kalla Naturfenomen. 
Jag har valt detta namn för att det beskriver de uttryck som finns med i denna kategori, 
nämligen solen och havet. Dessa två är metaforer och därför har jag inte de 
underrubriker som använts i tidigare kategorier. 

Ett uttryck som används som synonym för Gud i Rumis text är solen i meningen: 
”Solen vittna  själv om sin existens”. Detta uttryck är enligt Dahlén en metafor för 
Gud.143 I en direkt kommentar till detta uttryck i Rumis verk har han dragit den 
slutsatsen. Dock redovisar han inga belägg för detta och i en senare kommentar säger 
han att solen också kan stå för Shams al-din, en person som hade mycket kontakt med 
Rumi,144 (Shams betyder sol på arabiska, men används även som förnamn). Det är 
oklart vad Dahlén hävdar att det står för. Inom sufismen finns dock solen som begrepp, 
men inte för Gud utan snarare fö  upplysningen, att den komme  som en ”sol vid 

midnatt” 
145 Detta gör att det är oklart om det verkligen är Gud som avses i Rumis text.  

Detta uttryck kan ge flera betydelser till vad som tillskrivs Gud. Rumi använder sig 
av uttrycket som kan kopplas till skapelse och Guds centrala plats i tillvaron. Solen är 
den kraft som ger oss liv och har sett till så att liv uppstod överhuvudtaget. Gud är 
centrum för den tillvaro där människor existerar. I den dikten detta framkommer nämns 
att solen skänke  ”hela tiden liv åt själen” 

146 Denna benämning säger oss att Gud inte 
bara ger liv rent fysiskt sett utan även intellektuell och andlig stimulans åt de mentala 
behov som människor har. Det skulle även kunna vara en referens till upplysningen, då 
vägen mot denna ständigt är närvarande hos människan och detta kan då som citatet 
lyder hela tiden ge liv åt viljan att fortsätta på vägen. Solen kan även ha betydelse i form 
av att den är evig i cykler. Varje kväll går solen ner, men den går likväl upp nästföljande 
morgon. På samma sätt kan Gud ses. Han har funnits sedan begynnelsen, han finns nu 
och han kommer alltid att finnas kvar. Det kan också vara en tanke angående båda 
dessa: Gud skänker liv åt världen för evigt.  

Araqi använder sig av ett uttryck som även det kan tillskrivas denna kategori, 
nämligen ”havet” 

147 Detta är enligt Dahlén en sinnebild för Guds väsen.148 Detta är inte 
unikt för Araqi att använda som liknelse för det gudomliga utan det är använt av tidigare 
sufiska författare. Ibn Arabi liknade det gudomliga med en oändlig ocean.149 Havet 
symbolise a  enligt Dahlén ”den levande o ö ligheten”

150. Havet är evigt och flyttar sig 
aldrig från sin position på jorden. Samtidigt är havet hela tiden levande och förändras 
även om grunden är densamma, en stor mängd vatten som innehåller liv av olika slag. 
Vattnet finns alltid kvar, men livet i havet förändras på olika sätt. På samma sätt kan 
Gud jämföras med ett hav. Han är ständigt där han är och förflyttas inte, men precis som 
havet är han ett levande väsen och inte statisk i sitt sätt att agera gentemot människan.  

Dessa två uttryck för Gud har en liknande innebörd då båda två jämför Gud med en 
betydande och viktig naturkraft. Både solen och havet är två saker som möjliggör liv på 
jorden, utan solen hade jorden varit en kall och mörk plats och utan havet hade den varit 
torr och obeboelig. Både solen och havet gjorde genom sina egenskaper liv på jorden 
möjligt, på samma sätt som Gud beskrivs ha gjort genom skapelsen. 
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Genom att använda dessa två uttryck för Gud förmedlar författarna en bild av Gud 
som en ofrånkomlig kraft i världen som måste existera för att människan skall kunna 
existera. Gud beskrivs som en livgivande kraft och inte endast ett väsen som finns där 
för att leda människan till rätt handlande och tänkande i livet.  

 
3 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag mitt arbete och kopplar det till de teoretiska utgångspunkter 
jag har använt mig av. De frågeställningar jag arbetat utifrån i denna uppsats behandlade 
vilka metaforer, synonymer och epitet som författarna använt sig av, vad dessa säger oss 
om författarnas syn på relationen mellan människa och Gud samt vilka influenser som 
kan skönjas verken emellan. Vilka uttryck jag har funnit finns redovisade i 
resultatavsnittet. Även relationen mellan människa och Gud har jag till viss del 
redovisat i det kapitlet. Influenserna har jag däremot inte behandlat tidigare, varför jag 
gör även det nu.  
 

3.1 Relationen mellan människa och Gud 
I detta stycke besvarar jag min andra frågeställning angående vad de uttrycken jag har 
hittat i texten säger oss om relationen mellan människan och Gud. 

Den relation mellan människa och Gud som framkommer av min undersökning 
tudelad och lägger ett visst handlingsutrymme på båda parterna. Den är även delad när 
det kommer till hur författarna framställer den. Den viktigaste delen av den relation som 
framkommer i verken är den angående kärlek eftersom det genomsyrar båda verken. 
Detta ä  inte fö vånande då kä leken till Gud ä  viktig inom sufismen och ”den 

Kä leksfulle” ä  ett av Guds skönaste namn 
151 Genom de uttryck som används i de verk 

jag har undersökt stämmer det överens med att Gud inte endast älskas utan även älskar. 
Gud görs till en aktiv part i relationen även här. Detta medför att Gud måste ses som en 
aktiv gestalt som tar del av vad som händer och inte endast betraktar människan för att 
komma med en dom i livet efter detta. 

På det stora hela framställs Gud som vänlig och behjälplig som vill människan bästa 
och vill hjälpa människan till ett frommare och vänligare liv. Samtidigt är de eniga om 
att Gud även har en mindre förlåtande sida som ger sig till känna i att han bedömer 
människors handlande. På några punkter skiljer sig deras syn på Gud. Främst angående 
det att A a i använde  ”skådad” medan Rumi tala  om honom som ”fö dold”  Detta 

innebär att de har lite olika syn när det kommer till hur Gud kan upplevas. Medan den 
ene säge  att Gud kan upplevas genom att ”skådas” säge  den and e att Gud ä  fö dold 

vilket talar emot att detta skulle vara möjligt. Detta är det tydligaste exemplet på att 
författarna inte är helt eniga. Människan måste anstränga sig för att kunna finna Gud 
och vara hos honom. Det räcker inte med att de är troende utan de måste även utföra 
handlingar och själva vara medvetna om att det ligger på dem för att de skall kunna nå 
fromhet. Samtidigt är inte Gud passiv utan flera saker pekar på att Gud är aktiv. Uttryck 
som peka  på att Gud tillsk ivs en aktiv  oll inom sufismen ä  ”den levande” och 

”havet”, så som det sena e ses som ”levande o ö ligheten” 
152 Trots att orörlighet 

benämns tyder det ändå på att Gud inte är statisk utan att han agerar på egen hand. Detta 
hänger samman med de uttryck jag har presenterat i resultatavsnittet i kategorin 
Handlingar.  
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Att författarna använder de två uttryck jag placerat i kategorin Naturfenomen, 
nämligen ”solen” och ”havet”, visa  också på att Gud inte ä  helt passiv  Dessa två 
uttryck talar förvisso inte om ett överaktivt väsen som lägger sig i allting, men dessa två 
fenomen är likväl inte statiska. Solen förändras förvisso inte, men den rör sig över 
himlavalvet och är aldrig still. Havet och dess invånare förändras och förflyttar sig över 
tid samtidigt som havet i sig självt är statiskt och finns kvar på samma plats hela tiden. 
Att använda dessa två uttryck för Gud talar om en Gud som är evig och kvarstannande 
på samma plats eller i samma bana, men som likväl rör på sig och inte låter tiden föra 
honom iväg.  

Kategorin Nivå talar väldigt tydligt får hur Gud setts som av en annan värld, 
befinnande sig i en annan dimension än människan. Detta påverkar också relationen 
mellan människa och Gud. I dessa verk befinner sig Gud på en annan nivå än 
människan. Gud har andra förutsättningar i sin existens och då förekommer andra regler 
om hur han skall behandlas. Det krävs andra tillvägagångssätt för att komma i kontakt 
med Gud och andra regler för hur människan bör agera mot honom. Människan är i ett 
underläge eftersom hon inte innehar de kunskaper och egenskaper som Gud har. Det gör 
att detta är en betydande del av den gudsbild som kommer fram i analysen av verken. 
Eftersom andelen uttryck som faller under denna kategori är stor, betyder det att detta är 
en viktig del av helheten som måste ses för att gudsbilden skall förstås.  

Av de sexton olika uttryck som jag har identifierat har tolv stycken placerats i 
kategorin Handlingar. De handlingar som Gud utför är en viktig del av gudsbilden. 
Författarna ger en bild av en aktiv gudom i sina verk. Sammanfattningsvis blir den bild 
av Gud som framkommer att Gud är ett aktivt väsen som befinner sig på en högre nivå 
än människan.  

Människans relation till Gud grundar sig i att Gud är en evig gestalt som befinner sig 
på en annan nivå än människorna och som trots det kan agera med människan och gör 
detta när han anser att det är nödvändigt. Människan lämnas inte helt åt sitt eget öde, 
men måste samtidigt agera rätt då Guds dom väntar vid tidens slut. Gud är dock 
förlåtande och är inte orimligt hård mot människan utan ser till vad de har gjort i livet i 
helhet när han ger sin dom angående deras framtid efter döden. 

Den relation som framkommer mellan Gud och människan ligger på många sätt i 
linje med den som var rådande i den kontext Araqi och Rumi verkade i. Den stämmer 
på många sätt överens med Ibn Arabis tankar angående Guds handlingar och existens. 
Det sätt som Guds skönaste namn används ligger i samband med Arabis tankar 
angående dessa namns vikt för att förstå Gud och världen. Det som främst går emot 
detta ä  utt ycket ”solen” som använts inom sufismen och av A abi som  efe ens till 

upplysning, men som en referens till Shams al-Tabriz i Rumis verk, enligt vissa 
forskare. Eftersom det uttrycket enligt Dahlén står för Gud i en kommentar till hans 
översättning blir det oklart vad Rumi egentligen menade.  
  

3.2 Influens 
I detta avsnitt besvarar jag min sista frågeställning angående vilka influenser som kan 
skönjas mellan Rumi och Araqis verk. 

Det finns tydliga likheter mellan verken samtidigt som det finns betydande skillnader 
dem emellan. Eftersom Rumi var äldre än Araqi och Araqi nämnde Rumi i flera verk, 
finns det tydliga indicier på att influenser gått från Rumi till Araqi. Dock kan vi inte 
utesluta att det har gått på andra hållet, då Araqi inte var någon yngling längre när han 
kom till Konya där Rumi var verksam utan en vuxen man i femtioårsåldern som varit 
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verksam i flera andra städer tidigare. Detta gör att också Araqis tankar kan ha påverkat 
Rumi i dennes skrivande.153 

De kriterier eller krav som Hermerén använder sig av när han talar om influenser är 
att det mellan två verk skall finnas betydande likheter som inte kan ses som allmänt 
hållna i den kontext i vilken verken är skapade (samtidigt som de inte är rena kopior), 
verken kan inte vara exakt lika gamla utan det måste finnas en skillnad i tid för att en 
influens skall vara möjlig, samt att det måste funnits en kontakt mellan författarna eller 
verken för att det överhuvudtaget skall ha kunnat förekomma någon influens. Skall vi se 
till dessa kriterier och de olika former av influenser som Hermerén identifierar,154 finns 
det tydliga tecken i Rumi och Araqis skrivande som pekar att de varit i kontakt med 
varandra under en ansenlig tid. Vidare skriver Dahlén att de hade personlig kontakt med 
varandra. Alla likheter mellan verken talar för att de varit i kontakt med varandra. Det 
finns stora likheter mellan vilka ord de har valt att använda för att tala om Gud. I många 
fall återfinns samma uttryck i båda verken och i liknande kontexter. Dock kan det inte 
sägas rent ut att den ene av författarna har påverkat den andre då många av dessa uttryck 
är hämtade från Koranen. Flera av uttrycken faller under Guds skönaste namn som är 
allmänt accepterade inom den muslimska traditionen som synonymer för Gud. Detta 
medför att det inte är säkert att de har påverkat varandra eftersom båda två var en del av 
den muslimska gemenskapen. Därför kan det inte sägas att detta är ett bevis för att 
Rumi har influerat Araqi eller vice versa.155 Det är inte en tillfällighet att uttryck från 
Koranen återfinns i verken då sufismen har uppstått från Koranen.156  

Det kan samtidigt inte avskrivas helt att influenser gått mellan de båda författarna åt 
båda hållen. Det faktum att Araqi skrev Gnistornas bok med grund i föreläsningar han 
hört i Konya under den tid han befann sig där och hade kontakt med Rumi,157 gör att det 
inte är troligt att Araqi har författat sitt verk helt utan inflytande från Rumi. Ett tecken 
på detta är att han i sin undervisning refererade till Rumi och omnämnde honom som en 
vis man.158 Med detta i åtanke är det ofrånkomligt att Araqi har tagit influenser av 
Rumi, oavsett om dessa är medvetna eller omedvetna. Det behöver inte vara frågan om 
artistiska influenser som Hermerén kallar dem utan det kan vara så att relationen i sig 
mellan Rumi och Araqi påverkat deras verk.159 Under den tid som Araqi befann sig i 
Konya och författade Gnistornas bok var inte endast Rumi verksam som sufisk ledare 
där utan fler var verksamma samtidigt.160 Dessa kan också ha haft inflytande på Araqi 
under denna tid. Dock gör det faktum att Rumi omnämns av Araqi i andra verk att 
denne tycks ha haft ett extra stort inflytande på Araqis tankar och hans skrifter. Trots 
vissa skillnader mellan verken finns det ändå stora likheter som talar för att de 
påverkade varandra.  

Sammanfattningsvis kan det då ses att det onekligen har förekommit influenser 
mellan författarna på grund av deras nära samröre och på grund av likheterna i deras 
tankegångar. Det är dock inte klart att det är en artistisk sådan utan det kan ha handlat 
om att dessa influenser kan ha uppkommit muntligt och därmed inte från ett annat 
skrivet verk och istället tagit sig uttryck i form av samtal och andra händelser från livet 
runt omkring. En sådan form av influens är inte utan betydelse utan är även den viktig 
när det kommer till hur människor har influerats av andra och hur det sedan har 
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påverkat deras skapande. Araqi och Rumi har inte varit isolerade i sitt skapande utan de 
har båda haft betydelse för varandra.  

Det finns stora likheter mellan författarna och hur de skriver. Detta kan bero på flera 
saker. Ett alternativ är den rena influensen som Hermerén talar i sin bok, där helt enkelt 
en av författarna har skrivit och sedan influerat den andre till att skriva liknande. Detta 
skulle kunna vara anledningen till att de två författarna tagit fasta på liknande saker.  

Ett andra alternativ som kan förklara likheterna är att båda har samma rötter, 
nämligen i Koranen. De två författarna har, om vi skall utgå från denna tanke, endast 
spridit idéer som springer ur deras tankar som kommer från en tradition av sufism som 
härstammar från Koranen. 

Ett tredje alternativ är att verken helt enkelt är produkter av den kulturella kontext 
som de är uppkomna i, nämligen den som fanns i Konya vid den tid som Rumi och 
Araqi verkade sida vid sida med varandra och som påverkades av Koranens ord. Detta 
alternativ ger den troligaste förklaringen till att verken är så lika varandra. En influens 
från den ena till den andra är svår att påvisa då de var så pass lika varandra i ålder och 
position när de lärde känna varandra. Det är därför svårt att säga vilken som skulle ha 
påverkat vem. Däremot var de som tidigare nämnts båda två bördiga från persiska 
områden och var verksamma i samma stad, vilket gör att de tankar och traditioner som 
var tongivande i den kontext de befann sig i var liknande. Det innebär att vi kan dra 
slutsatsen att det är troligt att detta har spelat en stor roll för hur deras verk kom att bli. 
Därför blir min slutsats av undersökningen att det är den gemensamma kultur som både 
Rumi och Araqi verkade i som påverkat likheten i deras skrivande mest. 

Som jag tidigare nämnt i uppsatsen har både Rumi och Araqi inspirerats och därmed 
influerats av Ibn Arabi.161 Detta bidrar till likheterna mellan verken och kan vara en 
förklaring till att verken ser ut som de gör, istället för att de skulle ha påverkats av 
varandra. Så som redovisats tidigare i uppsatsen finns det en mängd likheter med 
tidigare sufiska skrifter, framför allt Arabis tankar. Dock är detta inte någonting som jag 
har studerat närmare då jag inte tagit del av någon text skriven av Ibn Arabi utan endast 
vad som skrivits om hans tankar i annan litteratur av moderna forskare. Det skulle dock 
kunna vara en intressant sak att ta sig an i en annan undersökning. 
 

3.3 Ny kunskap 
Den nya kunskap som min uppsats bidragit med till den gemensamma kunskapsbanken 
är att det inte gjorts någon jämförelse mellan just Araqi och Rumi tidigare. Cyrus Ali 
Zargar har i sitt verk Sufi aesthetics: beauty, love, and the human form in the writings of 
Ibn 'Arabi and 'Iraqi gjort en jämförelse mellan Araqi och den tidigare sufiska 
fö fatta en  bn ’A abi  A abi va  dock inte helt samtida med Araqi och Rumi då han 
avled när dessa var runt trettio år gamla. Araqi och Rumi däremot var helt samtida då de 
var i samma ålder och verkade samtidigt i Konya. Det är därför inte orimligt att tänka 
att dessa skulle vara mer lika varandra i sitt skrivande och tänkande än Araqi och Ibn 
’A abi  
 

 
 

                                                 
161 Se avsnittet Tidigare forskning i uppsatsen. 
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