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nUTidA SUFiSM oCh KAMPen oM

”TRAdiTionell iSlAM”
AV SiMon STJeRnholM

Ämnet för denna artikel är förhållandet mellan sufism som
levd religion och nutida artikuleringar av ”traditionell
islam”. Sufism har förklarats vara en mystik gren av islam,
eller islamisk mysticism (se t.ex. Knysh 1999), där vissa föreställningar om religiös auktoritet, anspråk rörande en
sorts ”inre” kunskap, och andlig renhet ofta inbegrips.
Dessa mer teoretiska och filosofiska aspekter är utan tvekan centrala i vad forskare med ett samlingsnamn benämner sufism, men de fångar inte den mångfald av socialt
religiöst liv som ryms i termen eller komplexiteten i relationen mellan kategorierna islam och sufism. Med utgångspunkt i två korta skildringar från fältarbete i sufimiljöer i
London1, är ambitionen här att dels belysa hur sufism ges
form och innehåll i konkreta sociala sammanhang, dels
skissa en framväxande transnationell diskurs kring begreppet ”traditionell islam” vilken har betydande kontaktytor
med både nutida och historisk sufism. Målet är att påbörja
en kritisk analys av nutida anspråk på att representera
”traditionell islam” i relation till sufism som levd praktik
i olika sammanhang.
nAQShBAndi-hAQQAni: PRAKTiSK SUFiSM oCh PoliTiK

den turkcypriotiske Shaykh Muhammad nazim al-haqqani (f. 1922)
är en av de mest uppmärksammade sufi-shaykherna i nutiden, inte minst
med anledning av hans verksamhet i europa och nordamerika.2 han är
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en både aktad och kontroversiell shaykh som hämtar sin legitimitet ur
naqsbandiyya, ett månghundraårigt brödraskap med ursprung i Centralasien som spritt sig över stora delar av den muslimska världen.
Shaykh nazim gjorde sin första resa till london i början av 1970-talet.
Alltsedan dess har grupper av lärjungar till honom funnits i Storbritannien. liknande grupper finns i många andra delar av världen, vilket avspeglar shaykhens och hans medhjälpares intensiva resande. Under
många år brukade shaykhen spendera varje ramadan, den muslimska
fastemånaden, i just london. Sedan tiden omkring millennieskiftet reser
inte shaykhen själv längre, främst på grund av sin höga ålder. istället
reser hans lärjungar till hans hem på norra Cypern för att vara i hans
närhet och få del av välsignelser och vägledning. Men fortfarande sker
aktiviteter regelbundet i london med anknytning till Shaykh nazim.
huvudsätet för brödraskapet i london är det så kallade haqqani islamic
Priory, ett stort byggnadskomplex som tidigare varit nunnekloster, i
stadsdelen Tottenham. där hålls varje torsdag kväll gemensam dhikr,
en kollektiv meditativ ritual där nämnandet av Allahs namn är centralt.
Dhikr samlar både män och kvinnor, även om separation mellan könen
råder under ritualen. Under de många besök jag gjort till denna dhikr
har antalet deltagare ofta legat omkring 100; ibland fler, ibland färre.
Under ramadan och vid besök av Shaykh hisham Kabbani, Shaykh nazims främste ställföreträdare med sin bas i USA, kan moskélokalen bli
fylld till bristningsgränsen med flera hundra deltagare.
Bland Shaykh nazims lärjungar finns en stark övertygelse om att
den typ av islam de praktiserar är traditionell, i bemärkelsen sann och
riktig, direkt relaterad till en autentisk islamisk kunskap som förmedlats
genom en andlig kedja, silsila, som går tillbaks till profeten Muhammad
genom en lång rad naqshbandi-shaykher. Som kontrast till den egna
positionen tar anhängarna ofta till termerna ”salafi”, ”wahhabi” och
”extremism” (ofta används dessa termer som sinsemellan utbytbara).
de grupper och individer som får dessa benämningar definieras som
motsatsen till vad man själv står för. Teologiskt bottnar motsättningarna
i exempelvis kritik mot sufishaykhernas upphöjda position och anklagelser om att sufiritualer skulle vara oislamiska innovationer.3 den ovan
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nämnde Shaykh hisham Kabbani har varit mycket aktiv i att offentligt,
genom publikationer och publika evenemang, ta strid mot muslimska
grupperingar med åsikter ”åsikter som avviker från hans egen” … gällande dessa ämnen. Bland annat har han författat ett ambitiöst och källförankrat försvar för sufism som ”traditionell islam”, inklusive många
rituella och teologiska aspekter, i sin sju volymer långa Encyclopedia
of Islamic Doctrine (1998).4 i denna menar han sig uttryckligen företräda ”mainstream islam” i motsats till ”so-called Salafis” och deras
”pseudo-scholars” (Kabbani 1998:2). Kabbanis publikationer och kommunikationer har, liksom Shaykh nazims, stor betydelse för självförståelsen hos individuella deltagare i naqshbandi-haqqanis aktiviteter.
ord som tolerans, fred och kärlek är framträdande när de beskriver sin
vision av korrekt, sann och gudomligt sanktionerad islam.
en mindre besökt regelbunden samling i haqqani islamic Priory är
en grupp som under ett antal år har träffats varje fredagsmorgon under
namnet ”institute for Advanced Practical Sufism”. På dörren till rummet
där gruppen träffades stod att det ges koranlektioner samt att alla var
välkomna. Vid de tillfällen under hösten 2007 då jag närvarade var det
endast män i rummet. gruppen leddes av en äldre man som sade sig
vara självlärd, det vill säga han hade ingen formell religiös utbildning.
gruppens antal var litet och varierade omkring 5–7 deltagare under
denna period. här var det den äldre mannen som var självklar auktoritet.
Materialet som gruppen utgick ifrån var dels stycken ur Koranen som
kommenterades och diskuterades, dels kapitel som gruppens lärare skrivit till en planerad framtida publikation. Som gruppens namn antyder
var fokus här på hur sufism skulle levas på ett praktiskt plan, om än utifrån ett så kallat ”avancerat” förhållningssätt. läraren sade att gruppen
inte intresserade sig för abstrakta ämnen som mirakelutförande, hur
många vingar en viss ängel har, eller beskrivningar av sjunde himlen.
istället, menade han, visar sig verklig sufism i en människas liv genom
ansträngningar för att bli en bättre medmänniska.
exempel togs både ur aktuella dagstidningar och ur deltagarnas
egna liv för att illustrera betydelsen av sufism i vardagslivet. ett kort
exempel: en aktuell händelse under denna period var en rättegång mot
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en ung brittisk kvinna som kallade sig ”lyrical Terrorist”: hon stod som
första kvinna åtalad för terroristbrott enligt de nya, strängare lagar som
antagits efter attentaten i london 7 juli 2005.5 Kvinnan hade skrivit dikter som förhärligade ”martyrer”, vilka inkluderade en uppmaning att
hugga halsen av ”kuffar-svin” (kuffar, singular kafir, ”vantrogen”) samt
detaljerade beskrivningar av handlingen att skära igenom de vantrognas
halskotor. en dagstidningsartikel om fallet lästes upp i gruppen på uppmaning av läraren. deltagarna skakade under läsningen på huvudet och
småskrattade åt kvinnan; hon uppfattades som galen. gruppledaren
kommenterade att detta hade ingenting med gudsfruktan att göra, utan
var sadism. han menade att kvinnan var besatt av Satan. dessutom hade
hon ingenting med islam som religion att göra: dåliga äpplen finns i alla
religioner, menade han. Som kontrast till kvinnans sadism lyfte han
istället fram helgon, ”saints”, vilka lever som de lär och inte kan anklagas för hyckleriet att bekänna sig till en religion men handla icke-religiöst, vilket kvinnan var exempel på. helgonen är som ”ballonger” med
kraft att lyfta andra människor som saknar tillräcklig luft, menade han.
därför var det av yttersta vikt att följa dessa andligen fulländade personers exempel. gruppen tog emot hans råd och sessionen gick vidare
till andra ämnen (fältinspelning 9 november 2007). detta var ett exempel på hur sufism, här i form av uppmaningen att efterlikna andligt fullländade personer som brukar kallas awliya, ”gudsvänner”, integrerades
i en läsning av dagsaktuella nyheter. ofta gavs sufism en praktisk, konkret innebörd under denna grupps träffar, med fokus på deltagarnas
handlande i vardagslivet.
Representanter för naqshbandi-haqqani har också tagit initiativ till
att framhäva sufism på offentlig politisk nivå. den ovan nämnde USAbaserade Shaykh hisham Kabbani har under det senaste decenniet hållit
en hög profil i dessa frågor; han har bland annat inför US department
of State talat om ”extremism” som ett stort problem i amerikanska moskéer (damrel 2006). dessutom har Kabbani medverkat i sammanhang
där sufismens potentiella roll i amerikansk utrikespolitik har diskuterats
med amerikanska beslutsfattare (en rapport från en sådan konferens är
Baran 2004; se även Stjernholm 2009:87; Stjernholm 2011:126–129).
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Under senare år har Kabbani varit drivande i att etablera ett Sufi Muslim
Council (SMC) i Storbritannien, vilket tydligt positionerade sig i kontrast till redan existerande muslimska organisationer, vilka kallades ”extremister”. SMC menade sig tala för den tysta majoriteten av muslimer,
i motsats till dem man påstår har ”kapat” mikrofonen och högljutt framfört islamistisk ideologi istället för att representera vanliga muslimers
intressen. i dessa offentliga sammanhang har Kabbani exempelvis presenterats som en ”tireless promoter of moderate, traditional islam and
a staunch opponent of radical islamism” (Baran 2004). han har också
själv artikulerat åsikten att sufier, vilka utmärker sig gentemot extremister genom att visa sin kärlek till profeten Muhammad, måste ta ställning i samhället. Vid ett offentligt evenemang som SMC arrangerade
för att skapa en gemensam infrastruktur för sufier i Storbritannien, sade
Kabbani bland annat att de närvarande bör inte bara gå till dhikr en gång
i veckan och sitta framför teven resten av tiden; som ”älskare av sändebudet” krävs att de tydligt står upp för sann islam genom att föra fram
sufism i offentligheten (fältanteckningar och fältinspelning 18 januari
2009).
i en intervju med talespersonen för SMC, haras Rafiq, talade han
om SMCs mål i termer av att: ”help people realise that it’s a personal
connection with god that they have, look inwards and becoming better
humans and better people, and bring back, hence, traditional classical
islam” (fältinspelning 5 november 2007). Bland konkreta aktiviteter
som SMC stödde nämnde Rafiq program för avradikalisering av unga
muslimer som påverkats av extremism. ett exempel på en person som
Rafiq menade hade ”come through through Sufism” var ed husain, författare till den då nyligen utkomna bästsäljande självbiografiska boken
The Islamist (2007), i vilken han beskriver sin resa in i och ut ur den
radikala muslimska rörelsen hizb al-Tahrir. Räddningen för husain i
bokens dramaturgi är när han kommer i kontakt med sufismens andlighet och de läror som finns i ”traditionell islam”. Bland de signifikanta
personer som informerar honom om detta är Tim Winter (f. 1960; även
känd under konvertitnamnet Abdal hakim Murad) och nuh ha Mim
Keller (f. 1954) (husain 2007:188, 196f). haras Rafiq menade att detta
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var en utveckling som SMC ville stödja, nämligen att använda sufismens sanningar och inneboende kraft som motgift mot islamistisk ideologi. Som denna korta presentation visar, har begreppet ”tradition”
laddats med en väldigt positiv innebörd av deltagare i och representanter
för naqshbandi-haqqani. det står som kontrast till den typ av islam
som dess motståndare förespråkar, vilken förklaras vara utan förankring
i den historiska process genom vilken islamisk kunskap sägs ha förmedlats från Muhammads tid till nutiden. Att hänvisa till traditionen är
ett sätt att uppvärdera vad salafismen nedvärderar, nämligen betydelsen
av de intellektuella, rituella och kulturella aktiviteter som framstående
muslimer ägnat sig åt genom århundradena. i denna historia menar man
sig finna modellen för korrekt islam, vars själva kärna uttryckts i sufishaykhernas gudsnärhet och insikter.
PeRSPeKTiVSKiFTe: TARiQA Al-diSUQi Al-MUhAMMAdiyyA

en deltagare i aktiviteterna i haqqani islamic Priory bjöd under hösten
2007 med mig till en annan regelbunden sammankomst av sufier i norra
london.6 det visade sig att denne person var aktiv i olika sufirelaterade
sammanhang. en liten samling på omkring tio personer samlades varje
söndagskväll hemma hos en representant för den i egypten baserade
Tariqa al-disuqi al-Muhammadiyya. detta brödraskap följer den egyptiske Shaykh Mokhtar ’Ali Muhammad al-disuqis ledarskap.7 den silsila som Shaykh Mokhtar bygger sin legitimitet på kan laddas ner från
en hemsida som tillkom strax efter mina besök under hösten 2007
(www.sufiuk.com;8 sidans äldsta material är från 2007). Kedjan inkluderar de fyra första kaliferna, betydande gestalter i sufi-historien såsom
’Abd al-Qadir al-Jilani (d. 1166), Ahmad al-Rifa’i (d. 1182) och Abu
al-hasan al-Shadhili (d. 1258), inte mindre än tre kvinnor (Muhammads
döttrar Fatima9 och Zainab samt en viss Fatima al-Shadhiliyya) samt
’Alis och Fatimas söner al-hasan och al-husayn. naturligtvis återfinns
här även den på 1200-talet aktive egyptiske shaykh som orden är uppkallad efter, ibrahim al-disuqi. denna silsila lämnar stora tidsluckor
tomma och bör, i likhet med många liknande listor, ses som ett häv51
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dande av en viss religiös härstamning och legitimitet snarare än en historiskt tillförlitlig utsaga.
ledaren för Tariqa al-disuqi al-Muhammadiyyas söndagssammankomster i london var Shaykh Ahmed. det dominerande språket under
sammankomsterna var arabiska. när jag närvarade skiftade Shaykh
Ahmed mellan engelska och arabiska för att anpassa sig; ett par av de
församlade behärskade inte engelska så väl och min arabiska hörförståelse var begränsad. Personen som bjudit in mig till gruppen hade liksom jag begränsad färdighet i arabiska, då han härstammade från ett
varken engelsktalande eller arabisktalande land. Majoriteten av deltagarna var från nordafrika, men enstaka personer från Sydasien närvarade också. Sammankomsterna var exklusivt ämnade för män. Under
mina besök var det tydligt att medlemmar av värdens familj också fanns
i huset, men jag träffade dem aldrig. Mot slutet av sammankomsterna
brukade te och kakor serveras. Jag träffade även Shaykh Ahmed individuellt, då han vid ett tillfälle bjöd in mig till sitt hem för ett mer exklusivt samtal med tillfälle att ställa fler direkta frågor.
Shaykh Ahmed förklarade att vissa kvällar ägnade gruppen åt dhikr,
medan de ibland endast samtalade om andliga ämnen. Jag fick inte tillfälle att närvara vid gruppens dhikr, men jag förstod att den var ljudlig
och utfördes stående. dessutom ägnar deltagarna sig åt individuell dhikr
dagligen genom att nämna gudsnamnet Allah så ofta som möjligt. Målet
är, enligt Shaykh Ahmed, att vara i ett ständigt tillstånd av dhikr, till
den grad att själva hjärtslagen innebär ett rytmiskt nämnande av Allahs
namn. Att hjärtat kan nämna guds namn menade Shaykh Ahmed var
vetenskapligt bevisat. Förhållandet mellan dhikr och samtal om andliga
ämnen jämförde Shaykh Ahmed med mat: att tala om mat blir man inte
mätt av. På samma vis måste man utföra dhikr för att få del av dess
kraft, inte bara tala om det.
det var Shaykh Ahmed som valde ämnena för samtal, förutom när
han ibland bad mig att ställa frågor. Vissa gånger utvecklade han resonemang utifrån koranverser, men han kunde också ha förberett anteckningar på en papperslapp som vägledning och stöd för minnet. Ämnena
kretsade återkommande kring betydelsen av att följa guds utvalda and52
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liga guider eller ”gudsvänner”, awliya, vilka anses ha en annan sorts
kunskap än vanliga människor. Shaykh Ahmed var noga med att skilja
mellan ”låtsas-sufism” och ”islamisk sufism”: den förstnämnda kategorin syftade på hybrider av element från olika religiösa traditioner.
Samtliga närvarande varnade mig som besökare för ”låtsas-sufism”,
som använder ord från islamisk sufism men blandar ut det med annan
religion, till exempel buddhism. dessutom återkom Shaykh Ahmed ofta
i sina utläggningar till de felaktigheter som ”Wahhabis” står för, särskilt
i deras kritik av sufism. han sade att wahhabiter försöker förstöra och
utrota sufism, men de kommer aldrig att lyckas. Vid ett tillfälle återberättade Shaykh Ahmed historien om när Muhammad skulle recitera den
etthundratolfte suran i Koranen, al-Ikhlas. enligt traditionen ska Muhammad ha sagt att denna sura, vilken endast består av några få rader,
representerar en tredjedel av Koranen: dess insisterade på guds enhet,
tawhid, är så centralt. denna sura reciteras ofta som en del av dhikr.
Ändå anklagas sufier av wahhabiter för att ägna sig åt avgudadyrkan
då de besöker helgongravar och följer vägledning från awliya. Shaykh
Ahmed förklarade att det inte finns något dåligt i att besöka gravar: det
är endast förenat med välsignelser. Som besökare av dessa gravar tillber
man inte awliya, utan gud – men awliya är män som stått närmre gud
och därför förtjänar vördnad. om man ber vid deras gravar kommer
även awliya att be för en. deras särskilda vänskap med gud gör att besökaren också kan få ett närmre förhållande till gud.
Under de tillfällen jag besökte Shaykh Ahmed var det uppenbart att
han var auktoriteten i sällskapet. Flera av de andra besökarna hade inte
träffat Shaykh Mokhtar i egypten, som var den källa till legitimitet som
Shaykh Ahmed åberopade i london. Shaykh Ahmed var alltså länken
mellan de individuella deltagarna och den person som i detta sammanhang betraktades som den högsta levande andliga auktoriteten, Shaykh
Mokhtar. Övriga deltagare kunde ställa frågor vilka besvarades av
honom. det hände att någon påstod saker som Shaykh Ahmed bedömde
som felaktigt, vilket tydligt uttalades. Ämnen kunde diskuteras i gruppen, men det framstod som helt klart att vissa frågor hade ett rätt och
ett fel svar, och Shaykh Ahmed var den som avgjorde bedömningen,
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baserat på sin kunskap om islam och sin kontakt med Shaykh Mokhtar.
Shaykh Ahmed förklarade att Shaykh Mokhtar hade förmågan att skilja
ljus från mörker, riktig kunskap från falsk sådan. Vidare berättade han
om tillfällen då Shaykh Mokhtar ska ha förstummat församlingar med
högutbildade och islamiskt kunniga män genom att svara på frågor och
förklara andliga spörsmål med sin överlägsna kunskap. när han lägger
ut texten om en koranvers ”vet” man intuitivt, om hjärtat är öppet, att
det man hör är sant, liksom man skiljer ljus från mörker. det gäller även
när ämnet i sig är välkänt; när man hör Shaykh Mokhtar tala om ett
ämne får det en ny mening, en djupare innebörd.
Shaykh Ahmed berättade också om Tariqa al-disuqi al-Muhammadiyyas situation i egypten. han sade att Shaykh Mokhtar blev erkänd
och fick orden officiellt registrerad redan några år efter att han startat
sin egen grupp. Tidigare var han inte särskilt välkänd, men många inflytelserika personer inom exempelvis media, press, polisväsende och
administration hade kommit att inse hans överlägsna kunskapsnivå, enligt Shaykh Ahmed. Vidare berättade han om ”the farm”, en slags by
som Shaykh Mokhtar och hans lärjungar ska ha byggt upp utanför Kairo
sedan mitten av 1990-talet. enligt Shaykh Ahmed bestod byn av ungefär
200 bostadshus och lägenhetshus, men inkluderade även en stor fiskfarm och olika högteknologiska projekt för exempelvis effektiv vattenanvändning och återvinning av sopor. dessutom fanns, enligt Shaykh
Ahmed, ett stort hus där både män och kvinnor kan utföra dhikr, upp
till 10,000 personer samtidigt. Men strikt uppdelade efter kön, eftersom
män står upp och gör dhikr medan kvinnor sitter ner.
när jag vid en sammankomst tog upp frågan vad Shaykh Ahmed
ansåg om det relativt nystartade ovan nämnda Sufi Muslim Council,
var han kritisk. han menade att de inte var ett ”riktigt” sufi-råd, utan
en politisk lobbygrupp som var skapad av regeringen för att bekämpa
wahhabism. SMC var inte tillräckligt inriktade på andligt arbete, utan
satte politik i främsta rummet, ansåg han. Ändå menade även Shaykh
Ahmed att wahhabism behöver bekämpas, men genom bön (du’a) och
dhikr snarare än lobbyism och politisk organisering. Wahhabiter har en
ytlig och felaktig förståelse av islam, enligt Shaykh Ahmed. ignoransen
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märktes tydligt i länder som irak, Afghanistan och Algeriet, där våld
och mord vittnar om muslimers trångsynthet och falska förståelse. Sufier däremot har en djupare insikt i Koranens mening och Muhammads
sunna; därför har sufier aldrig haft några problem med någon, menade
Shaykh Ahmed. lyckligtvis, sade Shaykh Ahmed, är sufierna, de ”traditionella muslimerna”, på väg framåt igen efter att wahhabiter haft
övertaget under 1900-talet. Människor i ”väst” börjar inse att den wahhabism som man stött ekonomiskt och samarbetat med leder till terrorism, nu när det slår tillbaka mot de egna samhällena. därför kommer
sufismen att komma tillbaka som en motkraft, enligt Shaykh Ahmed;
en stark kraft som återupprättar sann islam.
PRoBleMeT Med ”TRAdiTionell iSlAM”

Även om sociala sammanslutningar av sufier vid en viss historisk plats
och tidpunkt kan sägas vara i minoritetsställning i relation till en majoritet av muslimer som inte definierar sig själva som sufier, så bygger en
skarp uppdelning däremellan delvis på en falsk dikotomi. gränserna har
sällan varit så tydliga utifrån en religionshistorisk syn på islam. istället
överlappar ofta sufimuslimska identiteter med andra, muslimska såväl
som icke-muslimska, identiteter. ett par korta exempel för att illustrera
poängen: den av salafitiskt orienterade nutida muslimer ofta anförde
teologen ibn Taymiyya (d. 1328) var, trots sin skarpa kritik av sufirelaterade praktiker, troligen själv knuten till sufiorden Qadiriyya, visade
stor respekt för de tidiga andliga mästarna, och skrev kommentarer till
flera sufitexter (Michot 2007:123). Bland grundarna av den indiska muslimska reformrörelsen deobandi, också vida känd för att ha kritiserat sufirelaterade praktiker, fanns även mästare inom sufiorden Chishti Sabiri
(Rozehnal 2007:3). i sammanhang där de inomislamiska gränserna mellan sufism och icke-sufism markeras och artikuleras tydligt, kan och bör
det relateras till vissa gruppers eller individers intresse av att framhäva
dessa distinktioner för att uppnå eller behålla en viss position.
Religion är, både som teori och praktik, intimt knuten till historiska
och sociala förhållanden. Följaktligen är formuleringar av ”traditionell
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islam” med nödvändighet resultatet av samtida urvalsprocesser, snarare
än naturliga fortsättningar på en tradition som kontinuerligt existerat
oförändrad genom historien in i nutiden (för ett liknande perspektiv, se
t.ex. Stenberg 2006). Just ”traditionell islam” har dock blivit en term
som ofta ställs emot andra, konkurrerande tolkningar och levnadssätt
med hänvisningar till islam som grund. i bägge beskrivningarna av sufimiljöer ovan förekommer hänvisningar till ”traditionell islam” som referens till den egna positionen. i bägge miljöerna stavas antagonisterna
wahhabism, salafism, islamism och extremism – dessa begrepp ges
dock sällan en mer specifik definition trots att de rymmer en mängd
olika positioner. det finns klara likheter i de bägge beskrivna sufimiljöerna gällande hur auktoritet hävdas, vilken sorts praktiker som försvaras som islamiskt korrekta och inte minst repertoaren av signifikanta
narrativ som formar självbilden både individuellt och kollektivt. Men
det är också viktigt att observera skillnaderna mellan miljöerna eftersom
de visar hur det sociala och historiska sammanhanget innebär att
”samma” position tar sig olika uttryck. den tydligaste skillnaden står
att finna i de andliga lojaliteterna i de bägge miljöerna – i naqshbandihaqqani är Shaykh nazim den högste andlige auktoriteten som anses
stå i direktkontakt med en andlig dimension, medan i Tariqa al-disuqi
al-Muhammadiyya är denna position otvetydigt tillskriven Shaykh
Mokhtar. den sistnämnde orsakade till och med en splittring i det
brödraskap han tidigare tillhörde genom att hävda sin unika roll som
andlig ledare. det kan även noteras att Shaykh Ahmed kritiserade det
politiska engagemang som företrädare för naqshbandi-haqqani ägnat
sig åt. en poäng här är att visa hur det som av deltagarna uppfattas som
”traditionell islam” och menas vara en historisk kontinuitet faktiskt tar
sig olika uttryck i konkreta situationer. Auktoriteter, rituella praktiker
och religiöst motiverade åsikter varierar beroende på lokalt och historiskt sammanhang inom det som beskrivs som ”traditionell islam”.
en känd formulering av ”traditionell islam” har framförts av den
iranskfödde men i USA verksamme Seyyed hossein nasr (f. 1933), som
förespråkar en perennialistisk syn (se Stenberg 1996; Waardenburg
2007:235–242). i denna artikel är jag dock intresserad av att relatera de
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ovan beskrivna sufimiljöerna till en något annorlunda formulering av ”traditionell islam”. den produceras genom intellektuella nutida sufishaykher,
inte sällan med konvertitbakgrund och verksamma i länder där muslimer
är i minoritet. dessa inbegriper namn som Shaykh Abdal hakim Murad,
Shaykh nuh ha Mim Keller och Shaykh hamza yusuf hanson (f. 1958).
Även naqshbandi-haqqanis högprofilerade Shaykh hisham Kabbani spelar en betydande roll. Jag menar att dessa aktörer, trots sina inbördes olikheter, medverkar i en allt mer högprofilerad diskurs kring ”traditionell
islam” genom vilken de söker influera den transnationella muslimska offentliga sfären och konkurrera med sina meningsmotståndare om makten
över att definiera korrekt islam. Kasper Mathiesen har ringat in och analyserat denna diskurs i en intressant uppsats, Answering Salafism and Modernity (2009). Mathiesen presenterar diskursens ståndpunkter, företrädare,
antagonister och argument för att representera autentisk sunnitisk islam;
han fokuserar i synnerhet på Abdal hakim Murad och nuh ha Mim Keller
som framstående och inflytelserika företrädare för ”traditionell islam”,
men han påpekar även att Shaykh Kabbanis ovan nämnda Encyclopedia
of Islamic Doctrine är ”probably the main contemporary neo-Traditionalist
defence of Sufi practices in english” (Mathiesen 2009:34). Som synes benämner Mathiesen dessa aktörers projekt ”neo-Traditionalism”. här identifieras ett möjligt problem för denna intellektuella idéströmning, nämligen
dess skeptiska förhållningssätt gentemot avvikelser från textkällornas
nyktra syn på sufism – avvikelser som är en del av traditionalistisk, i betydelsen icke-reformerad, religionsutövning. i sin iver att bemöta teologisk
shari’a-orienterad kritik från muslimska antagonister, skriver Mathiesen,
riskerar ”neo-traditionalisterna” att distansera sig från sufismens inneboende potential för förändring och dynamik, vilket i sin tur kan förhindra
det återupplivande av sufismen som varande själva kärnan i muslimers
andliga liv som de egentligen eftersträvar (Mathiesen 2009:77). det intellektuella fixerandet av ”traditionell islam” som en viss teologiskt motiverad nutida position kan alltså exkludera former av sufism som historiskt
sett är en del av muslimsk tradition.
det är av yttersta vikt för dessa muslimska lärde att deras resonemang är förankrade i islams huvudkällor. det är denna förankring, dessa
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teologers spårande och legitimerande av vissa ståndpunkter i muslimska
normativa källor genom historien, som är grund för påståenden om traditionens essens. i fallet med Murad och Keller illustreras också en utveckling mot att inflytelserika artikuleringar av islam i allt högre grad
produceras och distribueras i historiskt sett icke-muslimska delar av
världen, inte sällan av konvertiter. i likhet med Shaykh hisham Kabbani
lanserar de en slags motattack mot den kritik som muslimska reformister riktat mot olika aspekter av sufism (se även geaves 2005, 2006,
2009), en kritik som ofta härleds tillbaka till Muhammad ibn ’Abd alWahhab (d. 1792) (se Peskes 1999).
Vad som bör inbegripas i begreppet islam är en fråga som många
forskare brottats med. ett av de mest inflytelserika bidragen till debatten
under senare år kommer från antropologen Talal Asad, som i en ofta citerad artikel föreslår att se islam som en ”diskursiv tradition” (Asad
1986:14). enligt Asad består en tradition huvudsakligen av utsagor och
handlingar som på ett diskursivt vis förhåller sig till de källor som åberopas som grund för traditionen. i fallet med islam är dessa källor framför allt Koranen och sunna, men också legendära berättelser om
exemplariska figurer genom historien. Utifrån detta tänkesätt är det inte
en handling eller utsaga i sig som är islamisk, utan ambitionen hos
sagespersonen eller aktören att placera den inom de diskurser som tar
utgångspunkt i källorna. Asads perspektiv begränsar alltså inte islam
till att vara synonymt med särskilda handlingar eller åsikter, även om
historiska, sociala och ekonomiska maktrelationer medfört dominans
för vissa normer och praktiker genom århundradena. Traditionen i sig
är inte homogen eller koherent, men en viktig aspekt av den är att olika
aktörer diskursivt argumenterar för och strävar efter att etablera homogenitet och koherens.
Skepsis mot förändringar i religiös praktik och tolkning (t.ex. kopplade till modernistiska synsätt) och den därmed sammanhörande tilltron
till ”som vi alltid har gjort”, har kallats för traditionalism, ett begrepp
som främst ska förstås i kontrast till modernism (se t.ex. hjärpe
1983:34–43). Bland sedvänjor som försvarats med ett traditionalistiskt
synsätt finns sådana som förknippas med sufism, exempelvis kulter
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kring lokala awliya och dessa framstående mäns gravar som centra för
religiösa aktiviteter. Men på senare år har den mer intellektuella, textförankrade diskurs som introducerades ovan blivit alltmer framträdande.
inom denna formuleras ”traditionell islam” utifrån teologiska verk och
resonemang hämtade från den islamiska historiens intellektuella hjältar.
det finns en ambition att utläsa det egentliga innehållet i islam, och en
stark övertygelse om att detta kan nås genom att förlita sig på vissa lärda
historiska verk. Jag vill dock mena att dessa texter läses utifrån distinkt
nutida perspektiv. Vad som utläses är inte eviga sanningar eller en transhistorisk essens – för att låna ännu ett uttryck från Talal Asad (Asad
1993:28) – som låter sig fångas i begreppet ”traditionell islam”. istället
menar jag att de artikuleringar som görs utifrån dessa tänkesätt representerar en av många möjliga positioner inom en större, heterogen och
argumentativ islamisk diskursiv tradition. det finns med andra ord skäl
att vara kritisk till artikuleringar av sufism som de facto ”traditionell
islam”, likaväl som skepsis mot positioner vilka diskrediterar sufipraktiker och tankar som icke-islamiska innovationer är på sin plats. diskursen ”traditionell islam” bör inte förstås som synonym med nutida
sufimuslimska handlingar och tankegångar generellt, även om dessa
ofta också sägs representera ”traditionell islam” av sina anhängare. nutida sufism är en mångfacetterad företeelse där diskursen ”traditionell
islam” är ett betydande intellektuellt inslag.
Förutom att de ovan presenterade artikuleringarna av sufism alla refererar på ett normativt sätt till islamiska källor för att påbjuda vissa
handlingar och därigenom inlemmar sig i en delad diskursiv tradition,
finns det också andra mer eller mindre uttalade kopplingar mellan dem.
en snabb översikt ger följande: haras Rafiq är lärjunge till Shaykh
nazim och Shaykh Kabbani. Men då han intervjuades talade han också
om flera andra shaykher, däribland Tim Winter, som är verksam under
konvertitnamnet Abdal hakim Murad. Murad publicerar teologiskt normativa texter på hemsidan masud.co.uk. denna hemsida länkas till ifrån
Tariqa al-disuqi al-Muhammadiyyas hemsida sufiuk.com. På den förstnämnda sidan publiceras även texter av den amerikanske konvertiten
och sufi-shaykhen nuh ha Mim Keller. Shaykh Kabbani refererar till
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Keller som en teologisk meningsfrände och auktoritet i sin Encyclopedia of Islamic Doctrine. Kabbani är ordförande för Sufi Muslim Council, vilket haras Rafiq är talesperson för. Sufi Muslim Council har som
ambition att föra fram den tysta majoritetens röst till regeringen, som
annars inte hör något om ”traditionell islam”. diskursen ”traditionell
islam” samverkar alltså med olika konkreta uttryck av nutida sufism,
men är fördenskull inte synonym med dem. olika röster talar om liknande ämnen i skilda sammanhang, tar intryck från och förstärker varandras positioner. Argument och ställningstaganden, liksom dess
företrädare, inkluderas och förskjuts genom diskursiva urvalsprocesser.
en poäng med detta resonemang är att medvetenhet om hur detta urval
sker samt ifrågasättande av att sådana diskurser framställs som naturliga
och ”sanna” är betydelsefullt. dessa positioner intas alltid i ett historiskt
och socialt sammanhang. Anspråk på en historisk kontinuitet genom att
exempelvis tala om ”traditionell islam” hör till denna process, men dess
innehåll är inte naturgivet utan definieras just genom diskursen där distinktioner, motstridiga anspråk och konfliktytor spelar en viktig roll.
noTeR
1. detta fältarbete utfördes med finansiering av Crafoordska stiftelsen.
2. För en presentation av Shaykh nazims liv och karriär, se Böttcher 2006. Presentationer
och analyser av hans verksamhet och inflytande samt hans lärjungars aktiviteter i europa respektive nordamerika finns i t.ex. geaves 2000; nielsen et al. 2006; damrel
2006; Stjernholm 2009; 2010; 2011.
3. För vidare information om kontroverser mellan sufier och anti-sufier, se Sirriyeh 1999.
en intressant antologi som behandlar frågor om relationen mellan sufism och teologi,
både sufiteologi och sufism som ämne för teologiska resonemang, är Shihadeh (red.)
2007.
4. en längre diskussion om denna publikation finns i Stjernholm 2011:100–107.
5. detta fall nämns även i Bunt 2009:239.
6. detta avsnitt bygger till största delen på fältinspelningar och fältanteckningar från 21
oktober, 4 november, 13 november och 2 december 2007.
7. Jag känner inte till någon tidigare studie av detta brödraskap. det är en utbrytargrupp
ur Tariqa Burhaniya som har rötter i Sudan. Burhaniya är en modern formation vars
grundare Shaykh Muhammad ’Uthman (osman) al-Burhani (d.1983) menade sig återuppliva traditionen från ibrahim al-disuqi (d. 1278/1288/1296; jag har sett alla dessa
dödsårtal), ett av de mest ansedda och firade helgonen i egyptisk sufism (se hallenberg
1993, 1997, 2005). Tariqa Burhaniya har också spritt sig i europa, exempelvis till Tyskland och danmark, vilket i högsta grad har påverkat dess utveckling. För vidare infor-
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mation om Tariqa Burhaniya, se Frishkopf 2001a, 2001b; lassen 2007, 2009a, 2009b.
ytterligare en forskare som undersökt Tariqa Burhaniya är Paola Abenante, som i ett
personligt e-postmeddelande den 4 november 2010 skrev att Shaykh Mokhtar blev förskjuten från Burhaniya eftersom han menade sig vara den sanne andlige arvtagaren till
Shaykh ’Uthman al-Burhani. Vidare menade Abenante att al-Muhammadiyya hade
starka band till det officiella egyptiska nationella sufirådet (Maglis Sufi) och främst
engagerade högre samhällsklasser, samt att det inte hade någon stor skara efterföljare.
8. På sufiuk.com går en av få länkar till www.masud.co.uk. denna sida har undertiteln
”one of the Web’s leading and original Resources for Traditional islam since 1996”
och publicerar bl.a. artiklar av de bägge ovan nämnda shaykherna nuh ha Mim Keller
och Abdal hakim Murad.
9. Ruth Roded observerar i sin bok Women in Islamic Biographical Collections: from Ibn
Sa’d to Who’s Who (1994) vad hon kallar ett ”Fatima-syndrom”, dvs. en senare tillkommen önskan att etablera släktskap med profeten genom hans dotter Fatima trots
att uppgifterna om henne är sparsamma i det tidigaste islamiska materialet. ’The relatively sparse information about Fatima (compared to that on the Prophet’s favorite wife,
Aisha, for example), and her marginal and even passive role in the events of early
islam, support the thesis that originally the Prophet’s daughter was not of much consequence. later, many legends and miracles were associated with her, and she became
one of the dominant female figures in islamic tradition’ (Roded 1994:23).
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SUMMARy:
Contemporary Sufism and the Struggle for ”Traditional islam”

This article deals with the relation between Sufism as a lived religion
and contemporary articulations of ”traditional islam”. islamic tradition
is often invoked by Sufis in various contexts to legitimise their particular religious practice, emphasising the significance of specific shaykhs
and their teaching. A transnational theological discourse in which claims
to represent ”traditional islam” is central has also developed in recent
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years, represented by Sufi-oriented theologians who highly value the
insights of intellectual heroes in islamic history, contrasting with views
that give normative authority only to the earliest generations of Muslims. Based on fieldwork in two contemporary Sufi contexts in london,
connected to the naqshbandi-haqqani and the Tariqa al-disuqi alMuhammadiyya respectively, this article discusses varying claims to
represent ”traditional islam” and tensions that exist between them. it
concludes that no one position can lay claim to representing an eternal,
universal ”traditional islam”; the existence of conflicting and overlapping articulations of ”traditional islam” should rather be seen as a central feature of the discursive tradition that is usually referred to as islam.
Moreover, these claims must be understood in relation to competing interpretative frameworks within the global Muslim public sphere.
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Sufism; islam; Britain; tradition; naqshbandi-haqqani;
Tariqa al-disuqi al-Muhammadiyya.
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