
1

Muhammed Abduh sitt islamsk modernisme-prosjekt

i et kulturell prosess perspektiv

Lars Laurendz Bommen

Masteroppgave i historie ved

institutt for arkeologi, konservering og historiske studier

Universitetet i Oslo

Høsten 2015



2



3

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Innledning........................................................................................................................5

   Islam og modernitet - Avklaring, innsnevring og tilnærming...........................................................7

   Premisset for temaet islam og modernitet - det moderne legger føringer for utviklingen..............10

   Metodisk tilnærming, litteratur og kilder.........................................................................................14

Kapittel 2: Begynnende relativisering av den sementerte før-moderne islamske tradisjonen..17

   Sentral reformering i det ottomanske riket – Tanzimat...................................................................17

   Reform diskursen utenfor maktsentrum - Islamsk modernisme under Nahdah perioden...............21

Kapittel 3: Muhammad Abduh.......................................................................................................27

   Kilden til samtidens ulykke og premissene for suksess..................................................................27

   Abduh's ontologiske konklusjon og det svake profetisk leddet.......................................................31

   Menneskets natur, den mellommenneskelige utfordring og behovet for religion...........................34

   Abduh's reformvisjon.......................................................................................................................39

   Abduh's reformvisjon - hybrid av det moderne og det før-moderne...............................................41

   Abduh's diskursive ryggdekning – salafi.........................................................................................44

   Reformforsøket i praksis - Abduh og al-Azhar................................................................................47

   Abduh's arv......................................................................................................................................50

Kapittel 4: Ziya Gökalp, det sekulære alternativet og grunnlaget for polarisering...................53

   Islam som legitimitetskilde til modernitetsprosjekter......................................................................53

   Ziya Gökalp.....................................................................................................................................55

   Det ottomanske kritiseres, islam unnskyldes og avløses.................................................................61

   Den mindre konsoliderte arabiske sekularismen og polarisering....................................................64

Kapittel 5: Islam og modernitet......................................................................................................69

   Del 1 – fremveksten av modernitet i et retroduktivt perspektiv...............................................69

      En modernitetsforståelse..............................................................................................................69

      Fra menneskelige sosiobiologiske disposisjoner til staten...........................................................72

      Dynamikken under Europeisk statsbygging og opphavet til politisk modernitet........................76

      Prinsippene 'Rule of Law' og 'accountability' som konsepter, fristilt opphavet i Europa............79



4

   Del 2 - Islam som konstituerende tradisjon overfor en moderne omstilling............................80

      Før-moderne islam........................................................................................................................80

      Nasjonalisme erstatter umma territorielt, men ikke som identitet................................................84

      Overgangen fra noe før-moderne til noe moderne.......................................................................85

      Sekularisme som kjernen av uoverenskomsten............................................................................90

   Del 3 – sekularisering....................................................................................................................92

      Kulturell prosess - et eksempel fra Europa...................................................................................92

      Sekularisme som gjensidig toleranse............................................................................................95

      Kulturell prosess og Muhammad Abduh......................................................................................99

Kapittel 6: Konklusjon...................................................................................................................103

   Oppsummering..............................................................................................................................103

   Konklusjon....................................................................................................................................104

Litteraturliste..................................................................................................................................107



5

Kapittel 1: innledning

Problemstillingen som følges gjennom denne oppgaven tar form som følgende hypotesen: Abduh's 

modell for modernisme ivaretar elementer av en kulturell moderniseringsprosess som ikke har gjort 

seg gjeldene under den sekulære tilnærmingen som har dominert modernitetsprosjektene i den 

arabiske verden.

Jeg tilnærme meg problemstillingen med utgangspunkt i Muhammed Abduh sin versjon av islamsk 

modernisme presentert i boken The Theology of Unity. Dette verket skal ses på i både en historisk 

og en konseptuell ramme. I den historiske rammen vil den generelle utviklings av den islamske 

diskursen i møte med den moderne diskursen bli vektlagt, sammen med en mer inngående 

undersøkelse av det sekulære alternativet som preget overgangen fra før-moderne politiske enheter 

til moderne politiske enheter. Toneangivende for den sekulære og vestlig-orienterte tilnærmingen 

var den Tyrkiske nasjonalisten Ziya Gökalp som vil være hovedkilden til å kartlegge hva denne 

tilnærmingen besto av.

Det geografiske området denne oppgaven tar utgangspunkt i består av det som omtales som den 

Ottomanske regionen. Det inkluderer Tyrkia, det arabiske midtøsten, inkludert Egypt, ekskludert 

Saudi Arabia. Tidsepoke er sentrert rundt de siste tiårene av det Ottomanske riket, men forholder 

seg også noe løst til tidsaspektet og ser bakover og fremover i historien, men alltid med dette 

tidsrommet i fokus, fordi oppgaven ser på utviklingen av diskursen rundt omstillingen fra noe før-

moderen til noe moderne, som i sin kjerne tok til i den perioden. Regionen deles i to, den sentrale 

regionen i det Ottomanske riket, Anatolia, etter imperiets fall, Tyrkia og den Ottomanske arabiske 

periferien, inkludert Egypt, etter den geopolitiske omveltningen i forbindelse med 1.vk, de arabiske 

'mandat-staten' og Egypt. Oppgaven har ikke til hensikt å gå inn i de enkelte samfunn og dette 

behandles gjennom oppgaven heller som et bakteppe for den diskursive utviklingen som er i fokus.

Når det gjelder konseptuell tilnærming søkes den i bredden heller enn i dybden. Dette tar form som 

en rammetilnærming til modernitet og søker å forstå hva overgangen besto i, i oppgaven forstått 

som en omfattende institusjonell-kulturell omstilling med mål om politisk modernitet relatert til en 

omstilling av samfunnets virkelighetsmodell, men ikke avhengig av dette for å starte prosessen. 

Videre hva som var vesentlig å få på plass ved en slik overgang, altså en kulturell prosess og 

hvordan man kan forstå de utfordringene som har gjort seg gjeldende, her sett som mangel på 
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prosess. Underliggende for denne delen er at den er skrevet mer med de arabiske statene i mente, 

ettersom den Tyrkiske delen av den regionen oppgaven holder seg innenfor, har opplevd større 

stabilitet i den moderne tidsalder uten å si at det diskursive fokuset i oppgaven ikke har berørt 

utviklingen av modernitet der. Dette ansees som relatert til en mer omfattende tilnærmingprosess til 

overgangen før den nye politiske enheten, Tyrkia, ble opprettet. Et annet underliggende element i 

den konseptuelle tilnærmingen går på at den sekulære tilnærmingen i sin innførte form har hatt 

vesentlige mangler hva gjelder å konsolidere en kulturell omstilling som har gjort seg spesielt 

gjellende i den arabiske verden og at det brede konseptet 'islams tilbakekomst' vitner om en 

underliggende neglisjering av en kulturell prosess for å håndtere overgangen fra en før-moderne 

tilstand til en moderne tilstand. 

Kulturell moderniseringsprosess er altså relatert til verdensbilde og overgangen fra noe før-moderen

til noe moderne. Politisk modernitet er definert som en autonom og kapabel stat, institusjonaliserte 

spilleregler og ansvarliggjøring av de regjerende. Utviklingen av disse to prosessene skjedde i 

Europa gjennom tidlig-moderne tid som parallelle og separate, men intervenerende prosesser 

overfor hverandre. Det handler om dualiteten i ideer og legitimitet. 'Rule of law' (institusjonaliserte 

spilleregler) og 'accountability' (ansvarliggjøring av de regjerende), slik Fukuyama definere de, ble 

opprettet på grunnlag av før-moderne ideer, men tok sin moderne form som rettsstat og demokrati 

først etter at det moderne verdensbilde hadde sementert seg i deler av den vestlige verden. Disse to 

konseptene blir ansett for å ha egenverdi for et samfunn, selv i sin ikke moderne form, samtidig som

de bidrar til stabilisering av samfunnet, ansett her som en helt essensielt premiss for kulturell 

prosess. Konturen fremlagt tilsier at utvikling av disse konseptene i sin før-moderne form kan 

fungere som et konsoliderende steg i utvikling av de moderne relaterte konseptene rettsstat og 

demokrati.

At det moderne verdensbilde ble presentert før politisk modernitet har komplisert kulturell prosess i 

den arabiske verden og har vært et hinder for denne utviklingen, dette er relatert til sekularisme, 

altså det sekulære i en idealisert versjon slik dette ble forstått i vesten og av den sekulære eliten i 

regionen under undersøkelse, i perioden oppgaven tar for seg. Som skal bli tydeliggjort gjennom 

oppgaven, hva man gikk glipp av med Abduh's modell var kanskje uunngåelig å får med seg inn 

den omveltningen samfunnsorganiseringen gikk igjennom i hans samtid og nære ettertid, men av 

vesentlig betydning hva gjelder en kulturell prosess. Mangelen av denne moderniseringsfaktoren 

har dog preget disse samfunnene gjennom hele den moderne tidsalder. Rammen for tilnærmingen til

problemstillingen er relativt bred, med utgangspunkt i det omfattende temaet islam og modernitet. 
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Jeg har forsøkt i disse første avsnittene å gjøre tydelig hva denne rammen skal fylles med gjennom 

oppgaven av konseptuelt innhold, siden dette er av noe eksperimentell karakter å sette sammen med

en mer klassisk narrativ fremstilling og primærkilde forståesle, som forøvrig også har et mindre 

klassisk tilsnitt, noe jeg kommer tilbake til under metodisk tilnærming. Oppgaven har mange 

referanser og benytter seg derfor av Harvard-stilen hva gjelder referering for å unngå i overkant 

lange fotnoter. Med dette avklart kan jeg tilnærme meg tematikken mer generelt.

Islam og modernitet - Avklaring, innsnevring og tilnærming

Jeg skal starte her med en avklaring, oppgaven har ikke til hensikt å se på fremveksten av islamsk 

fundamentalisme og islamisme. Dette er et vesentlig aspekt av islams møte med det moderne og 

konseptet 'islams tilbakekomst' som har gjort gjort seg eksplisitt gjeldende fra slutten av 60-tallet. 

Utviklingstrekket skal dog vies litt plass her før jeg igjen fokusere inn mot det som er under 

undersøkelse i oppgaven. Vesentlige elementer for det som skal sees på videre trekkes også frem av 

Lars Gule sin analyse av fremkomsten av fundamentalisme i møte med den moderne og sekulære 

diskursen.

Moderniteten har visse implikasjoner. Dette ble generelt sett som positivt i vesten, men det ble også 

trukket frem negative konsekvenser. Ifølge Weber «forsvinner det mening - behovet for eksistensiell

mening vokser i vår kompliserte verden. Dette fører til fremmedgjøring i den forstand at mennesket 

står utenfor og overfor verden som en fremmed makt» (Gule 222). Modernitet må håndteres 

emosjonelt påpeker Gule. Nietzsche bruker begrepet ressentiment om en dypt bitter følelse overfor 

dette nye verdensbilde. (Gule 222-223)

Kant sin differensiering av rasjonaliteten brukes til å forstå den mentaliteten som overtar for den 

helhetlige religiøse mentaliteten ved overgangen fra et tradisjonelt til et moderne samfunn. Selve 

moderniseringsprosessen har ofte blitt sett som industrialisering som er knyttet til kapitalismen og 

innebærer en differensiering av samfunnsfunksjoner. Det er altså to prosesser som løper parallelt. 

Fundamentalister går ofte løs på den intellektuelle differensieringen med ambisjoner om å 

gjenopprette et holistisk verdensbilde. Dette er relativt enklere enn å reversere 

moderniseringsprosessen strukturelt. Islamisme kan sees som et utrykk for religiøs 

fundamentalisme 'fremprovosert' av modernisering konkluderer Gule. (Gule 20-21, 223-226)
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Dens distinkte karakter som universelle og totalitær kan sees som et resultat av en bestemt kontekst 

og diskurs innen den islamske verdens fundamentalistiske reaksjoner. Analysen beskriver videre 

kapitalinterne sfærer som består av produksjonsforhold og kapitaleksterne som kort sagt kan ses 

som resten. Den eksterne sfæren har en støttefunksjon til den interne ved å utvikle den tankeformen 

som skal til for å få skape et kapitalistisk industrisamfunn (Gule 226-230). Om disse to sfærene ikke

utvikler seg noenlunde jevnt vil moderniseringsprosjektet kunne skape ekstremisme gjennom 

følelsen av ressentiment som stimulerer intellektuell de-differensiering. (Gule 229-233)

Gule vektlegger også viktigheten av ansvarlighet fra moderniserte stater når disse intervenerer i 

mindre utviklede land, om ikke utvikling av demokratiske institusjoner vektlegges, bidrar det til at 

andre destabiliserende krefter får spillerom og man risikerer at modernitetens legitimitet 

undergraves, dette omtales som vestens udemokratisk innflytelse som er relatert til at vesten 

interesse i utvikling av den kapitaleksterne sfæren hos de koloniserte har vært relatert til egne 

interesser i kapitalintern sfære. (Gule 252, 256)

Det mer konseptuelle fokuset i denne oppgaven er sentrert rundt konseptet kulturell prosess og 

baserer seg på hypotesen om at denne prosessen har vært neglisjert i store deler av den muslimske 

verden generelt og i den arabiske verden spesielt, det som skal sees på er elementer som har bidratt 

til det kulturelle rommet fundamentalisme og islamisme har vokst ut ifra. Videre kan det trekkes 

frem i lys av fremveksten av fundamentalisme at islamsk modernisme under Abduh's modell har 

visse fellesrekk med den fundamentalistiske tilnærming. Abduh la vekt på å beholde en før-moderne

kjerne av absolutt sannhet og med det beholde en de-differensiert virkelighetsmodell, oppgaven har 

ikke til hensikt å forsvare dette punktet i seg selv, men heller vektlegge hvordan dette ikke 

nødvendigvis hemmer en kulturell prosess for håndtering av en ny kontekst av modernitet, dette 

poenget gjelder selvfølgelig ikke overfor en fundamentalisiske modell.

Når det gjelder kulturell prosess viser Nurullah Ardic til et vesentlig poeng som bli konstituerende 

for oppgavens fremstilling. Ardic påpeker at modernisering innen den muslimske verden ikke 

innebar å forkaste islam som noe utdatert og videre at islam var den viktigste kilden til legitimitet 

for reformprosjekter, uansett karakter. Det blir deretter vektlagt at sekulariseringen i midtøsten har 

hatt en annen karakter enn i resten av verden, heller enn å konfrontere religionene ble den 

omdefinert gjennom en omfattende diskursiv prosess som tok til over hele regionen. Ardic hevder 

dette fortsatt er tilfelle, «Islam is still too strong in social life to openly challange, and the dominant 
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«secularist» discourse in the public sphere is still similar : that of protecting the authenticity of 

religion from corrupt politics» (Ardic 3). (Ardic 1-3).

Ved denne avklaring kommer man også inn på nasjonalisme som ikke har fungert som et 

tilstrekkelig identitetsgrunnlag i sin forsøkt-innførte form, igjen kan det påpekes forskjeller mellom 

Tyrkia og den arabiske verden, uten å gå videre inn på det. Konturen av det intrikate samspillet av 

diskurisve og politiske faktorer er vanskelig å skaffe seg en oversikt over. Ardic vektlegger den 

diskurive tilnærmingsrammen til nasjonalistene i regionen, som i varierende grad av tilslørthet 

vektet den sekulære staten og nasjonen som vokter av islam. Underforstått, islam kunne ikke gjøre 

dette på et selvstendig grunnlag i en ny realpolitisk kontekst preget av modernitetens realpolitiske 

imperativer. Det har derfor forekommet en diskursiv 'accomodation', oversatt til tilpassing og 

overenskomst, preget av statlig-politisk kontroll over den islamske diskursen med tilpassing av 

denne til en statlig-politisk agenda. Sekularisering i denne konteksten innebar derfor å ta kontroll 

over islam og benytte dens tradisjonelle legitimitet gjennom å forsvare islam på et 

idealistisk/ontologisk nivå uten å la dette legge føringer for samfunnsorganiseringen. Dette 

perspektivet står i kontrast til konflikt-paradigmet som tilsier at det sekulære/den sekulære staten er 

i null-sum konflikt med religion som baserer seg på en underliggende essensiell konflikt mellom det

moderne og det før-moderne. Konsekvensene av konflikt paradigmet innebærer bl.a. en 

mystifisering av islam så vel som vesten, orientalist er et eksempelet på hvor langt man kan ta en 

slik tilnærming. (Ardic 21-22)

Kompleksitet, tilpasning og overenskomst har preget synet på sekulariseringen i midtøsten de siste 

tiårene. Nytenkning om modernitet har vært en driver for nye perspektiver. Her blir det vektlagt at 

Islam var tradisjonen nyskapning kunne ta utgangspunkt i siden det var mangel på andre rammer å 

iverksette moderniseringsprosjektet ut ifra. Islam ga legitimitet til nyskaping, utrykket motstand 

mot islam ga motstand hos befolkningen og nasjonalisme klarte ikke å bære moderniseringen uten 

støtte fra islam. Behovet for reform måtte funderes i en islamsk tradisjon, uansett reformens 

innhold, konkluderer Ardic. (Ardic 21-24)

Dette bidrar til å komplisere bilde av moderniseringen og sekulariseringen i Tyrkia (som er Ardic's 

hovedanliggende) samt midt-østen. Konflikt og 'accomodation' modellene er idealtyper, men bidrar 

til å tydeliggjøre historiografien. Det har forekommet konflikt, men ikke en essensiell konflikt. 

Konflikten mellom det sekulære og det religiøse har vært relativ og tvetydig. 'Accomodation' og 

kontroll av idealet islam har preget moderniseringen og sekulariseringen i store deler av den 
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muslimske verden (Ardic 24-25).  Det som vektlegges spesielt i denne oppgaven er biproduktet av 

denne moderniseringsrammen der kombinasjonen av tilpasning og overenskomst med kontroll og 

påfølgende tilsløring har hindret kulturelle prosesser der en mer åpen tilpassing og overenskomst 

legger føringer for samfunnsutvikling. Dette sees i denne oppgaven som nødvendig for å utvikle en 

levedyktig politisk modernitet. Det man kan si generelt påpeker Ardic er at: 

«top-down, Jacobin-like secularizaion have failed in the Muslim world because Islam 

has always been the most important social force in Muslim societies shaping much of the

«content» of their cultural practices, institutions and meaning systems [...] Islam has 

been operating on three levels, as a social «ideal» (ontological level), as a «language» or 

«idiom» (discursive level), and as an imaginative model of social action (practical level) 

for most Muslims, transcending their difference in terms of class, power, culture, etc.» 

(Ardic 26)

Med utgangspunkt i dette perspektivet kan det reitereres for oppgavens del at mangelfull kulturell 

prosess sees som sterkt relatert til denne håndteringen av islam, der den ble beholdt som ideal fra 

sentralt hold, uten at dette la dikterende føringer på et praktisk nivå. Det i seg selv er ikke 

nødvendigvis et problem, men blir det når idealet ikke har gjennomgått en transformasjon der åpen 

tilpassing og overenskomst med det moderne verdensbilde har forekommet. Resultatet har vært en 

forvirring og tilsløring av forholdet mellom islam og modernitet med påfølgende polarisering langs 

skillelinjen islam vs. sekularisme som grunnlag for en moderne stat, som har potensiale i seg til å 

diskreditere begge idealene og bidra til rotløshet samt mangel på intersubjektiv enighet overfor en 

rammetilnærming å gå inn i fremtiden med. Dette gjelder for oppgaven tidsperiode, så vel som for 

samtiden og gjør oppgavens fokus rundt kulturell prosess av vedvarende relevans.

Premisset for temaet islam og modernitet - det moderne legger føringer for utviklingen

Modernisering består av økonomisk vekst, sosial mobilitet og dualiteten i utviklingen av ideer og 

synet på legitimitet, påpeker Fukuyama. I tillegg kommer politisk modernisering som består i å 

opprette en autonom og kapable stat gjennom maktmonopol og byråkrati som også er begrenset av 

institusjonaliserte spilleregler samt mekanismer for å holde de regjerende ansvarlig, i en moderne 

kontekst er det vanskelig om ikke det skjer gjennom demokratiske institusjon (Fukuyama 2014, 43).

Wagner regner årene mellom 1800-1880 som den første modernitetsperioden. Europa gikk i 
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perioden foran, i den forstand at resten av verden måtte svare på utfordringen Europas militære 

makt utgjorde. Europa ble beundret for sin militære makt fordi det var den som måtte adopteres for 

å beholde på den kollektive autonomien. Basert på denne tvangsmakten kunne 'de koloniserte' sine 

andre institusjoner undermineres og stemples som tradisjonelle og irrasjonelle, forståelsen som 

rådet i Vest-Europa var ikke i utgangspunktet bedre eller mer hensiktsmessig og adoptere, men 

tvangsmakt dreide det sterkt i den retningen (Wagner 161-162).

Vest-Europas modernitet ble i perioden også sett mot grunnet dens omfattende diskurs rundt denne 

samfunnstilstanden manifestert gjennom den franske revolusjonen og idealene bak Code Napoleon. 

Disse idealene ble utgangspunkt for videre tolkning og modifisering i nylig selvstendige stater i 

nord- og sør-Amerika og under gamle og tradisjonsrike sivilisasjoner i Asia. En Vesentlig forskjell 

mellom Europa og resten av verden var selvfølgelig at tolkningene og modifiseringene ble formet 

under presset fra europeisk militærmakt. (Wagner 162).

Perioden 1880-1960 sees som en andre modernitetesperiode. I Europa var perioden preget av kritikk

overfor fravær av et fullt ut inkluderende og representerende samfunn. Utenfor Europa ble 

deltakelse ekskludert på grunnlag av forståelsen om individuell og kollektiv autonomi, der dette var 

betinget en viss grad av utvikling. Inntil denne terskelen ble overkommet var dominans sett som 

legitim paternalisme. Kritikk av denne moderniteten bygget seg opp på 60-tallet og førte til en mer 

systematisk kritikk og krise utover 1970-tallet. Her ble det satt spørsmålstegn ved vestens 

overlegenhet og mulighetene for en stabil modernitet som igjen utfordret det epistemiske grunnlaget

for den tidligere modenitets-perioden, som kort sagt besto av fremskrittstroen, positivisme og et 

endepunkt i historien samt stor tro på den samtidige moderniteten som nettopp det (Wagner 163-

165). Oppgaven tidsmessige fokus er som sagt plassert i den den andre modernitetsperioden slik det

konseptualiseres av Wagner.

Fra 1800-tallet kommer det altså nye faktorer inn i den politiske utviklingen der muligheten for 

årlig økonomisk vekst gjennom industrialisering blir noe å strebe etter for enhver stat, men er også 

assosieres med sosial mobilitet og utfordringer relatert til legitimitet som uansett preges av at ideer 

spres gjennom nye kommunikasjonsmiddler. Presset på et hvilket som helst politiske system øker på

dette grunnlaget og ved økende grad om det faller etter i vekstkappløpet, gitt det reelle presset om å 

bli diktert, okkupert eller kolonisert av vestlige imperier. Dette gjør at samfunn som har opplevd 

relativ stabilitet må gjennom en destabiliserende moderniseringsprosess for å endre systemet til en 

ny balanse som er tilstrekkelig i den nye konteksten. (Fukuyama 2014, 47-48)
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Det som har skjedd i Europa, mer spesifikt Vest-Europa og egentlig i sin modellnære form kun i 

England kan bare delvis forme grunnlaget for modernisering andre steder. Her var det rekkefølge 

institusjonene voksete frem i som ansees som hovedfaktoren for å muliggjøre fremvekst av de tre 

for komponentene polisk modernitet per Fukuyamas definisjon må bestå av. Den koloniserte delen 

av verden fikk i liten grad benyttet seg av dette tidsaspektet og fikk heller levert en mer fullstendig 

moderniseringpakke som måtte implementeres over relativt kort tid. Her kan man observere en 

forskjell mellom innføring av materiell modernitet og politisk modernitet, der politisk modernitet er 

denne oppgavens anliggende. Det vesentlige her er at forskjellige kulturer og tradisjoner med sine 

tilhørende institusjoner rundt om i verden hadde ulike disposisjoner og særegne terskler for å 

gjennomføre en slik prosess som innebærer å opprette et moderne statsapparet regulert gjennom 

institusjonaliserte spilleregler og ansvarlighet. Utover dette mer strukturerte grunnlaget er historien 

selvfølgelig preget av kontingens og aktørers valg som kompliserer prosessen og tilslører faktorene 

bak heldige og uheldige utfall som gir enhver prosess usikkerhetsmomenter og begrenser verdien i å

adoptere institusjoner som har gitt positive effekter i andre samfunn. (Fukuyama 2014, 30-32,37)

Sterk stat, institusjonaliserte spilleregler og ansvarlighet er tre grunnlegede aspekter av den 

moderne staten som kun gir de ønskelige resultatene i en balanse som må være fleksibel nok til å 

kunne endres uten å bryte sammen, disse er også spesifisert i en moderne kontekst til å bety en 

autonom stat med et byråkratisk statsapparat, regulert av en rettsstat og ansvarliggjort gjennom 

demokratiske institusjoner (Fukuyama 2014, 540). Det liberale demokratiet som modell og ideal har

til nå vist seg som en tilstrekkelig balanse av disse faktorene. Her er samfunnet basert på 

menneskets likhet og individets egenverdi. (Fukuyama 2011, 445). Dette er også relatert til 

opplysningsdiskursen rundt menneskeverdet der over tid ideen om den iboende verdigheten i 

individet konsolideres i vestlig kulturen (Fukuyama 2014, 542).

Gitt denne realiteten blir det ikke bare et normativt gode å balansere statens makt med 

konstitusjonell lov og demokratisk ansvarliggjøring av staten, det blir også nødvendig realpolitisk, 

gitt det ineffektive i ustabiliteten som vil prege samfunnet om krav relatert til dette ikke 

imøtekommes og gitt effektiviteten i modellen som ikke kan sees vekk ifra i konkurranse med andre

stater (Fukuyama 2014, 542). Det liberale demokratiet kan derfor sees som en nødvendig politisk 

balanse for å støtte de aspektene og institusjonene som tilsynelatende organisk vil oppstå og utfolde 

seg i konteksten av en generell samfunnsmodernisering som består av økonomisk vekst, sosial 

mobilisering og endrede virklighetsmodeller med nærliggende implikasjoner for synet på legitimitet
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(Fukuyama 2014, 541).

Ureflektert importering av institusjoner for å oppnå denne effekten vil alltid være et hinder for 

utviklingen, men trenger dog ikke være utslaggivende om andre faktorer kompenserer. Problemet 

med ureflektert importering av institusjoner ligger i legitimiteten som går tapt ved å ikke ta 

utgangspunkt i lokale forhold og lokale tradisjoner. Noe annet blir en idealisert modernisering som 

ikke tar utgangspunkt i realitetene på bakken og ikke bygger nye institusjoner ut ifra det som 

allerede eksistere (Fukuyama 2014, 316). På hvilket før-moderne grunnlag importerte institusjoner 

implementeres har altså mye å si. Man kan f.eks. Forestille seg at i hvor stor grad værende politiske 

systemer baserer seg på tradisjonens legitimitet vil være en viktig faktor. Om denne er høy, vil 

problemene med å importere institusjoner øke, noe som var tilfelle i den Ottomanske regionen.

Gitt dette premisset kan det tenkes at det mest konstruktive for en moderniserende prosess i enkelte 

tilfeller vil være å baserer denne prosessen med utgangspunkt i tradisjonenes ramme, «why not try 

in some circumstances to rely on customary law?» spør Fukuyama og referer til forsøk på å innføre 

lov-koder fra USA og Europa i nyopprettede stater der disse er helt uten kulturell forankring 

(Fukuyama 2014, 316). Det er bedre å innrette seg mot realistiske alternativer enn å gå for en 

modernisering som har til hensikt å etterkomme idealene fullt ut, som kan ende opp med å 

kompliserer konteksten for modernisering ytterligere, utover den iboende utfordringen prosessen 

preges av.

«Institutions are best created by indigenous social actors who can borrow from foreign practices but

also are well aware of the constraints and opportunities presented by their own history and 

traditions» (Fukuyama 2014, 320). Likevel er hovedpoenget til Fukuyama at arven fra kolonitiden 

og i hvilken grad dette har preget modernitetesperioden i den koloniserte verden, i sin helhet er 

overdrevet. De mønstrene man ser i mangelfull eller ujevn utvikling i større grad preget er av 

samfunnsinstitusjonene til stede i før-moderne tid (Fukuyama 2014, 240).

Modernisering uten utvikling kan relateres til dette og har forekommet forskjellige steder i verden 

som følge av en rekke interne og eksterne faktorer for systemet under modernisering. En 

destabilisering av tradisjonene og den samfunnsmessige balansen har forekommet uten at systemet 

har landet i en ny, mer eller mindre tydelig, utviklingsbane. Dette kan likevel skape relativt stabil, 

men dysfunksjonell balanse som over tid ikke er fleksible nok til å håndtere forskjellige typer kriser 

som alle vil sette søkelyset på regimets legetimitet etter mislykkede håndtering av varierende 
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utfordringer (Fukuyama 2014, 530-531). Dette kan relateres til en forestilling der en viss grad av 

materiell modernisering kan gjennomføres uten en omfattende politisk modernisering, men i 

lengden vil mangel på politisk modernisering være en avgjørende faktor for utviklingen gjennom å 

destabilisere samfunnet som følge av manglende legitimitet som vil manifestere seg spesielt ved 

mangelfull statlig håndtering av kriser. Dette ligger som et bakenforliggende premiss for oppgaven 

underliggende konseptuelle fokus på kulturell prosess.

Metodisk tilnærming, litteratur og kilder

Det er få kilder og mye litteratur tilgjengelig, dette har lagt føringer for metodisk tilnærming, i 

større grad med tanke på valg av litteraturen jeg skulle forholde meg til. For å orientere meg i en 

slik overveldende litteratur har jeg vektlagt enkelte fremstillinger og perspektiver fremfor en mer 

sammenliknende tilnærming til litteraturen der forskjellige perspektiver setter opp mot hverandre, 

uten å si at det er et fravær av dette. Det betyr at alternative perspektiver, hvordan det vektlagte 

perspektiv står overfor konvensjonell forståelse eller andre implikasjoner, i hovedsak vil sees vekk 

ifra.

Valg av tema og vinkling gjør for øvrig tilnærmingen og hermeneutikken som anvendes i oppgaven 

noe intrikat. Hermeneutikk handler om å opprette forståelse, og denne forståelsen er her i stor grad 

satt gjennom å velge perspektiv i den hensikt å forstå ut ifra en vinkling. Oppgaven har tre 

metodiske hovedelementer, narrativ forståelse, forståelse basert på tolkning av primærkilder og 

konseptuell forståelse. En kombinasjonen av disse er vektlagt og er tiltenkt en støttende funksjon 

overfor hverandre med tanke på å bygge opp en mer helhetlig forståelse av materialet som blir 

gjennomgått i oppgaven som ikke ville vært tilgjengelig om en av disse tre delen hadde vært utelatt.

Denne tilnærmingen er inspirert av den delen kompleksitetsterori, presentert av Byrne og 

Callaghan, som ligger relativt tett opp mot historisk metode, hovedpunktene presenteres kort her. 

Kunnskap om det sosiale involverer intuisjon basert på observasjon der teorier kan hentes ut av 

forholdet mellom observasjon og intuisjon og har til hensikt å organisering og systematisering 

observasjoner på en ny måte for å skape og evaluere kunnskap (Byrne & Callaghan 81-82). Teori 

formes gjennom dialog med observasjoner over tid ved å organiserer og systematiserer regularitet. 

Dette vil endre seg over tid siden systemene vil endre seg som tilsier at man må forklare utfall 

retroduktivt, altså gjennom teorier som generer den tolkede versjonen av det observerte utfallet 
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(Byrne & Callaghan 83). Det handler om å forsøke å skape «insights into the direction and impact 

of structural forces without being a 'theory of everything'» (Byrne & Callaghan 84). Byrne forklarer

sosial evolusjonær teori: 

«[it] works through an account of the dynamics of social change in terms of the 

relationship between context and mechanisms – environment and system through 

contingency and history [...] a relationship to theory that is not one of simple application 

but rather a continual process of reflection» (Byrne & Callaghan 85)

Regler og regulariteter kan spores retroduktivt som kartlegger endringer over lang tid, men det er 

også viktig å forsøke å tilnærme seg den nære produksjonen av disse forandringene som de tar form

mellom de enkelte mennesker og de strukturene de befinner seg i gjennom sin levetid (Byrne 107). 

Retorduktiv metode har til hensikt å påpeke regulariteter over tid og sted som frigjør abstraksjonene

fra determinisme. Den gir heller en indikasjon om sannsynlighet for at visse mekanismer vil gjøre 

seg gjeldende. Dette gir grunnlag for en sannsynlighetsskala som strekker seg fra høyst 

kontekstavhengig til høyst regularitets-basert overfor et forklaringsforhold (Byrne & Callaghan 

129-130)

En fremgangsmetode kan derfor være å fortelle kronologisk, for deretter gå tilbake og farge med 

kompleksitet som ikke var en del av kronologen og bare er synlig for ettertiden. Dette fordi 

narrativer er del av en pågående dialog med forskningsmateriale siden tid er essensielt, basert på at 

tilnærmingen må ta høyde for årsaks-forhold over lang tid, eller for en 'initial driver' å få utspille 

seg. Dialog med materiale som undersøkes er essensen av metoden. Å skille ut toneangivende data 

å føre dialog med er en essensiell og vanskelig del av tilnærmingen (Byrne & Callaghan 198, 200, 

208). Det bringer meg tilbake til kilder og litteratur.

Jeg kan ikke Arabisk og kilder oversatt til Engelsk er sterkt begrenset. Dette har lagt visse føringer 

for oppgave på denne fronten, de to hovedkildene som benyttes må også sees som en integrert del 

av helheten i oppgaven. Tolkningen av Muhammed Abduh sitt prosjekt er ikke alltid nærliggende 

kildemateriale siden tilgangen er sterkt begrenset og har heller til hensikt å fremstille det som 

ansees som Abduh's moderniseringmodell for å bygge opp et en vinkling. Det betyr ikke at kildene 

er urimelig tolket eller redusert til uvesentlige under en mer overordnet helhet, men handler mer om

å bygge opp en kontekst rundt en forståelsen av kildene som gjør forståelsen relevant for den 

helhetlige forståelsen som vektes i oppgaven, som igjen bygger på den tolkingen av kildene som er 
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vektlagt. Den hermeneutiske sirkelen er altså noe som i stor grad reflekteres i oppgavens struktur.
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Kapittel 2: Begynnende relativisering av den sementerte før-moderne 

islamske tradisjonen

Sentral reformering i det ottomanske riket - Tanzimat

Den mislykkede beleiringen av Wien i 1683 markerte slutten på den Ottomanske ekspansjonen og 

det ble tydelig at grep måtte tas for å holde følge med den militære utviklingen i Europa. Militære 

nederlag var ille i seg selv, men også de-legitimerende for et ekspansjons-imperium som det 

osmanske. Flere militære nederlag overfor Russland utover 1700-tallet var en kontinuerlig 

påminnelse om behovet for en sterkere hær (Black 267. Silverstein 43). Intellektuelle begynte i tråd 

med denne utviklingen som viste seg i det attende århundre å se på mulighetene for inkorporering 

av vestlige innovasjoner og sendte appell til sultanen om reformering, sultanen hadde dog begrenset

handlingsrom for å gjennomføre reformer, om han først skulle ønske det (Black 267-268, 273).

Aristokratiet (ayan) og den religiøse/juridiske eliten (ulama) ville i utgangspunktet ikke ha 

endringer, i frykt for å utsette sin gunstige posisjon i samfunnet. Deres respektive interesse- og 

ansvars-område kunne i praksis kun justeres med deres samtykke. Finans og normative atferds-

lover var derfor utilgjengelig for reform. Ingeniørtekniske, logistiske og administrative reformer var

mer tilgjengelige og de tidlige reformene som kom under Abdülhamid I styre (1774-1789) gikk 

derfor direkte på militæret, forøvrig uten å utfordre denne maktinstitusjonens selvstendige posisjon 

(Black 273-274. Ardic 41).

I 1789 okkuperte Russland Krim og annekterte territoriet i 1793. Dette var første gang det 

Ottomanske riket mistet deler av sine muslimske besittelser til den kristen stat (Salame 59). Det 

generelle presset fra Europa manifesterte seg på nytt i forbindelse med franske revolusjonen og 

Napoleons invasjon av Egypt i 1798 og nye forsøk på sentralisering kom under oppsyn av sultan 

Selim III (Silverstein 43). Omorganisering av militæret ble forsøkt, men dette skapte motstand både 

hos ulama og den militære eliten (janissarie). Denne motstanden ga et påfølgende opprør mot 

endringene, iverksatt av aristokratiske lokale herskere (ayan) på balkan (Black 275). Generelt hadde

det Ottomanske imperiet problemer med lojalitet innad i den styrende eliten som var spredt utover i 

de mangfoldige provinsene (Silverstien 43). 

Opprørerne gikk derimot for langt i sine krav og truet rikets stabilitet. Dette vekket motreaksjoner 
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hos ayan som representerte Anatolia og Rumelia-provinsen som slo ned opprøret militært, i allianse 

med sultanens styrker. Resultatet ble en enighet mellom sultanen og sultanens byråkrati i provinsene

(vizirs), ulama og ayan. Større frihet for elitene ble byttet mot større lojalitet til sultanen, nedskrevet

i kontraktsform. Når sultanen på ny ville reformere militæret var støtten tilstrekkelig. Man var også 

forberedt på motstand fra janissariene og deres motstand ble imøtekommet og overvunnet. Når 

sultanen hadde reformert hæren og dermed konsolidert sin makt gjennom et nytt lojalt 

militærapparat var veien åpnet for ytterligere sentralisering og reformering. (Black 275)

Parallelt med denne sentraliseringen var det kommet til flere mindre reformer under Abdülhamid I, 

Selim III og Mahmud II, noe vedvarende, andre midlertidige, disse skapte også grobunn for større 

endringer av diskursiv karakter. Bl.a. utvidelse og oppdatering/vestliggjøring av grunnskole og 

høyere utdannelse, opprettelse av domstoler for rent sekulære anliggende, fri fra føringene sharia 

normalt utgjorde og støtte til imperiets første avis (i 1836). Denne perioden på snaue 50 år la det 

strukturelle grunnlaget for større endringer og kulminerte i Tanzimat deklarasjonen av 1839. (Ardic 

41-42, 46)

Moderniseringen som fulgte var altså en forlengelsen av vestlig-gjøringen som i hovedsak hadde 

handlet om sentralisering og militær reform. Tanzimat perioden ble introdusert i 1839 og utgjorde et

slags mellomstadium mellom 'det gamle regimet' og en moderne stat. Med disse reformene ble 

konsepter fra den europeiske tankeverdenen introdusert og implementert i den ottomanske 

statsstrukturen. Europeiske konsepter rundt politisk styre ble sett som en forutsetning for å kunne 

bygge seg tilbake til en sterk realpolitisk situasjon som kunne beskytte den islamske sivilisasjonen. 

(Black 282)

Parallelt med Tanzimaten var det en modernisering av administrasjon og styrings-reguleringer rettet

mot å hindre vilkårlig maktutøvelse og patrimonialisme, lov-koden om eiendomsrett av 1858 var 

sentral i denne sammenhengen og skapte samfunnsmessig rasjonalisering gjennom tydelighet og 

forutsigbarhet. Disse innføringene skapte grobunn for en moderne kapitalisme. Slike reformer 

påvirket også det kulturelle og tradisjonelle, som for eksempel fjerningen av tilleggs-skatt for ikke-

muslimer. Slike endringer skapte reaksjoner og en sentral del av reformeringen var å formulere 

reformene i et språk og med en retorikk som ikke utfordret tradisjonene unødig. (Lane & Redissi 

131-133)

Tanzimat dokumentet av 1839 erklærte behovet for endring og at denne endringen måtte skapes i 
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overensstemmelse med den originale utøvelsen av islam. På dette grunnlaget ble det fastsatt 

rettigheter med opphav i ideen om statsborgerskap. Sharialoven ble fremstil som ideal for 

lovreformene for første gang i det ottomanske imperiet som gir en indikasjon på en nedgradering av

sharia sin ubestridte plass innen den ottomanske ideverden, påpeker Ardic. Doxa er det som er så 

tatt for gitt at det ikke nevnes, sharia hadde altså ikke lengre en slikt status hos den ottomanske 

sentralmakten i 1839. Sharialoven sin status var endret fra doxa til diskursobjekt, rett nok med 

høyeste status, men endringen i kategori åpnet opp for senere manipulering av diskursobjektets 

betydning og plass i samfunnet. (Ardic 47- 48. Lane & Redissi 132 ).

Likhetene i 1856 reformen var gjennomgående. Av diskursive endringer ble det referert noe mindre 

til islam. 'Behovet for å ta igjen vestens forsprang' ble introdusert og tok noe av denne plassen. Den 

mest omfattende endringen var introduksjonen av statsborgerskap og bruken av orden statsborgere 

(subjects) for å omtale befolkningen. (Black 283. Ardic 49). Reformen økte med dette grepet 

beskyttelsen av religiøse minoriteter. Et tidligere mangfold av etnisk-nasjonale betegnelser på 

befolkningen rundt om i riket ble etter 1856 omtalt homogent som Ottomanere i håp om å gjenskape

den legitimerende effekten introduksjonen av statsborgerskap hadde vist seg å ha i Europa. Denne 

endringen av status ble legitimert med referanser til islams likhets-doktrine, der alle er like overfor 

gud. Reformen, kunne man si, tydeliggjorde det (Black 283-285). 

Hensynet til islamske doktriner var viktig for den muslimske majoriteten, men av mindre interesse 

for de religiøse minoritetene. Endringen av formell status endret heller ikke status på bakken, gamle

hierarkier innad- og mellom grupper besto. I tillegg oppsto det nye lojalitetsbånd når man formelt 

overførte legitimitet fra dynastiet til folket gjennom anerkjennelse som statsborgere. Lojaliteten 

skulle det vise seg, var først og fremst bundet til den sosial identiteten som var lokalt forankret og 

når man i større grad var denne bevisst, økte kravene om selvstyre. De ottomanske besittelsen i 

Europa var spesielt utsatt i det nye retoriske landskapet. (Black 284, 289)

Av mer retorisk betydning overfor den muslimske kjerne av imperiet kom det videre endringer av 

islams plass i samfunnet gjennom reformering i 1870 der sharialovgivningen ble reduserte til kun en

familieregulerende lov (Black 284). Reformene av 39, 56 og 70 var likevel i stor grad en 

forberedelse på enda større endringer. De nye ideene introdusert ble fortsatt satt i en fullt ut 

islamske kontekst, men det kan spores en ganske tydelig linje fra disse reformene opp mot 

konstitusjonene av 1876 der dette konservative forbeholdet ble overtrampet. Den store forskjellen 

var at tidligere reformer ikke hadde rørt sultanenes posisjon, som tilsa at det geistlige og det 
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verdslige fortsatt ble sett som forent, et sentralt symbol for å vise overensstemmelse med den 

tradisjonelle teologisk-politiske diskursen (Ardic 49).

1876 var på alle måter et reformklimaks for en første omgang av politisk reformering og 

modernisering, der reformeringen berørte selve regimestrukturen og fratok sultanen en absolutt 

suverenitet ved å opprett et parlament. Til tross for det diskursive gapet ble dette også presentert 

som en effektivisering av sharia. Støtte til innføringen av et parlament i konstitusjonen av 1876 ble 

sikret diskursivt av et sentralt medlem av ulemaen. Selektiv tolkning av de autoritære tekstene til 

fordel for et parlament fra konservativ hold var en sentral brikke for å skape en nødvendig aksept 

for en institusjon som tidligere var regnet for ikke-islamsk. Som et ytterligere tegn på endrede tider 

ble dette basert på autoritære tekster som normalt ble sett som et redskap for de som ikke ville 

modernisere, åpningen av det retoriske landskapet og nytolkninger ga grobunn for ytterligere 

endringer uten å gå vekk fra en tradisjonstro retorikk. (Ardic 52-54)

Av mer kompromissløs modernisering uten samme forsøk på forankring i tradisjonen, utrykket 

konstitusjonen maktfordeling, trosfrihet, personlig frihet og pressefrihet/ytringsfrihet. Sultan 

Abdülhamid II måtte godta disse betingelsene for å sikre støtten fra 'the Young Ottomans' i 

maktkampen om sultanatet. Ved reverseringen av konstitusjonen som Abdülhamid II hadde klart å 

posisjonere seg til to år senere, ble denne politikken også gitt samme ramme som de tidligere 

reformene, politikken var til for å beskytte og fremme islam og sharia. Under retorikken om 

sultanen som islams beskytter ble dog maktfordelingen reversert, dette autokratiske regimet varte 

frem til 1908 (Ardic 52,54,57)

Perioden 1878-1909 var altså en stans i- eller reversering av de mest utfordrende reformene overfor 

islams og muslimers tradisjoner, som sultan Abdülhamid II kunne benytte til å konsoliderte sin 

makt. Retorikken rundt moderniseringens egenverdi ble sterkt redusert og moderniseringsprosjektet 

ble byttet ut med fokus et på det islamsk fellesskap, som etter tapet av brorparten av de kristne 

besittelsene på Balkan i 1878 var mer reelt enn på flere århundrer. Industrialisering og 

sekularisering av lovgivning og utdannelse fortsatte likevel. (Ardic 43)

De liberale reformene toppet seg altså i 1876 med innføringen av konstitusjonelt styre (Black 295). 

Ute i samfunnet kom de sterkeste reaksjonene mot den nye ordenen kom fra vanlige skattebetalere 

som ble utsatt for både mer effektiv og hardere beskatting, fra den tradisjonelle religiøse eliten som 

mistet makt i tråd med relativiseringen av religion og fra minoritetene som ble mer bevisst sin 
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identitet, gitt deres nye og  lite genuint følte status som ottoamanere. Dette var sterke 

destabiliserende krefter som moderniseringsprosessen måtte overkomme. I det Ottomanske riket, 

med en stor andel minoriteter og en fortsatt sterk institusjonalisert religiøs elite var det stort 

spillerom for aktører som ville reversere det konstitusjonelle styret basert på tradisjonell retorikk 

som Abdülhamid II gjennomførte etter bare to år. (Mishra 66, 68-69).

Tapet av besittelsene på Balkan og den tiltakende gjeldskrisen overfor Europa tok offisiell 

Ottomansk retorikk i en Pan-Islamsk retning. Det var ikke lengre tid til å bygge opp en ny identitet 

og lojalitet, den nasjonalistisk 'unaturlige' og minskende enheten måtte heller konsolideres 

umiddelbart. Med appell til majoriteten av sunnimuslimer og ulama eliten var staten igjen blitt en 

religiøst legitimert enhet (Black 295-296). Tanzimat perioden ble ingen tydelig og ensidig erfaring 

for den muslimske verden. I likhet med erfaringer fra Iran og Egypt var de materielle resultatene av 

reform begrensede. Investeringer var gjort med penger lånt fra Europa, denne gjelden bygget seg 

opp. I perioden 1878 til 1909 gikk riket visstnok tilbake til religiøs legitimitet, men fortsatte 

moderniseringen av infrastrukturen. Pengene var fortsatt lånt fra Europa som dermed økte sin 

politisk og økonomisk makt over imperiet. Dette tok seg dårlig ut på flere måter (Silverstein 43-44).

Siden tidligere okkupanter og makthavere av Arabia hadde vært muslimske imperier hadde dette 

fortont seg mindre problematisk. Det problematiske med europeisk dominans var deres hedenske 

tro og den religiøse konkurransen mellom kristendommen og islam som hadde spilt seg ut over lang

tid (Silverstein 44). Utover disse religiøse overtonene var dette også en ny type kolonisering, ikke 

bare økonomisk, politisk og militær, men intellektuell, moralsk og åndelig. En kombinasjon som var

både frastøtende og vekket misunnelse hos den koloniserte befolkningen (Mishra 45). Dette 

stimulerte ikke bare til sentral reformering, men også til individuell selvransakelse overfor den 

tradisjonen man vokste opp med hos muslimske individer. Fra andre halvdel av 1800-tallet 

intensiverte den intellektuelle refleksjoner om tingenes tilstand seg. (Demant 22, Leaman 180)

Reform diskursen utenfor maktsentrum - Islamsk modernisme under Nahdah perioden

Reform historien sentralt i det Ottomanske riket hadde sine paralleller i periferien. Egypt ble 

sentrum for denne mer desentraliserte, individuelle og intellektuell reformvirksomheten som også 

tok utgangspunkt i en kulturell oppvekkelse for å mobilisere motstand mot kolonimaktene. 

Erfaringene fra mer overfladisk reformering gjennom industrialisering av hær og det sivile var 
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negative og hadde under Muhammad Ali fortont seg mindre dyptgripende enn reformene i det 

Ottomanske sentrum med tanke på å utfordre samfunnets tradisjonelle grunnlag. Karakteristisk for 

denne moderniseringen var bomulls-produksjon og åpningen av Suez-kanalen. (Lane & Redissi 

133. Esposito & Shahin 32)

Mangle på resultater, et svakt ottomansk imperium og en heldig britisk timing overfor de andre 

europeiske stormaktene samt en ny effektiv koloniseringsmodell gjorde at Egypt kom under Britisk 

styre i 1882. Det konfliktfylte forholdet mellom deres islamsk tradisjoner og det moderne kom med 

det nærmere hverdagen til Egyptere. Disse erfaringene preget det den nylig oppståtte og begrensede

offentlige sfæren der grunnlaget for Egypts fremtid og fremtiden for et muslimsk samfunn ble 

debattert. Spørsmålene man tok for seg her var undersøkt tidligere og aktiviteten kunne bygge 

videre på dette når man forsøkte å tilnærme seg forholdet mellom deres tradisjon og de nye 

moderne konseptene for organisering av samfunnet og tilnærming til livet på jorden. (Lane & 

Redissi 133. Esposito &  Shahin 32)

Det hadde allerede forekommet forsøk på å foredle islam før den europeisk innflytelsen preget 

regionen, men dette fikk en ny kontekst og et mer akutt tilsnitt gjennom krisementaliteten som slo 

inn over den islamske verden i perioden. Denne typen reformering så muslimske herskere og ulama 

som årsaken til den uheldige situasjonen. Det som preget denne nye perioden med islamsk 

reformisme var demokratiseringen av religiøs autoritet (Silverstein 45-46). Dette var bl.a. et resultat

av Tanzimaten, men også den arabisk-islamske renessansen, al-Nahda, som førte til at den 

segmenterte tolkningen av islam slik den fortonet seg blandt dens sentrale representanter overfor 

samfunnet, ble utfordret av nye måter å tolke islams impliserende sannheter på.

Under reformene sentralt i det Ottomanske riket ble introduksjonen av aviser benyttet av gruppen 

Young Ottomans, med den toneangivende Namik Kemal, for å påvirke en gryende opinionen i et 

nytt og relativt uregulert offentlig rom. (Silverstein 44-45. Black 286). Denne fløyen i det nye 

opinions-landskapet var opptatt av frihet som en verdi i seg selv og stilte seg kritiske til den 

byråkratisk-despotiske modellen Tanzimat reformene var basert på. De unge ottomanerne ønsket 

seg ulamaen og religiøs lov som en motvekt mot sultanens tiltagende makt (Black 286). Liberale 

vestlige ideer ble kombinert med islam for å fremme en vestlig-gjøringprosess som tok høyde for 

lokal kontekst. Dette innebar å tolke islams grunntekster for å vise at de var i overensstemmelse 

med et konstitusjonelt demokrati, styreformen som ble sett som en forutsetning for frihet (Black 

287). De gikk med disse tolkningene utover tolkningsspektert til islams fire lov-skoler og baserte 
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seg på mer frittstående tolkning som ble søkt på grunnlag av mer individuell rasjonalisering (Black 

288).

Gamle fastsatte ord fikk ny mening som dreide deres betydningen mot å egentlig uttrykke individets

suverenitet og en samfunnsform basert på filosofiske samfunnskontrakts-konsepter kjent fra 

Europeisk filosofi. Det originale islam ble tolket som et konstitusjonelt og parlamentarisk styre som

man måtte søke tilbake til. Dette var det første eksempelet på islamsk modernisme, påpeker Black. 

Islams originale tilstand hadde også i seg en disposisjon til å endre seg etter samtidige behov, ble 

det påstått. På dette grunnlaget ble det hevdet at en tilsynelatende vestliggjøring egentlig var å 

tilpasse islams essens til en ny tid. «Namik established a fundamental premise of Islamic 

modernism: that in the moral sphere Islam already had in essens all that the West had to offer» 

skriver Black. De så for seg modernisering uten sekularisering basert på et multietnisk samfunn 

med 'det ottomanske' som en felles referanseramme. (Black 287-289)

Denne gruppen hadde innflytelse sentralt i imperiet, spesielt i forbindelse med konstitusjonen av 

1876, som nevnt og liknende reformvirksomhet kan sees flere steder innen muslimske samfunn, 

spesielt i India. Sentrum for denne virksomheten opprettet seg derimot i imperiets arabiske periferi. 

Dette medførte bl.a. en arabisering av islamsk modernisme som ga det et tilsnitt av kulturell 

nasjonalisme, en opp-brytning av det sentrale umma begrepet og en disponering for å anerkjenne en 

nasjonal-stat, så fremt denne var religiøst fundamentert. (Salame 20-21)

Nahdah sees normalt som en kulturell og politisk oppvåkning i årene 1850 til 1914 med geografisk 

utgangspunkt i Syria og senere tyngdepunkt i Egypt som hadde til hensikt å forene Europeisk 

modernitet med klassisk arabisk kultur, der islam var høyst sentral. Dette fanger opp mye av 

epokens essens, men Nahdah kan sies å strekke seg lengre tilbake og det kan spores gryende 

'nahdah-aktivitet' i flere urbane områder i Levanten og Egypt der boktrykking ble benyttet fra tidlig 

1700 tallet. Fra 1820 ble også klassiske ikke-islamske tekster trykket på lokalt initiativ under 

reformbevegelsen drevet av Muhammad Ali. Samtidig kan det påpekes at de mer dirkete 

reformatoriske tendensene (preget bl.a. av abad humanismen) normalt ikke ble utrykket gjennom 

denne litteraturen før nærmere år 1900. ( Abdulrazzak 13-15)

Generelt besto Nahdah av et bredt spekter av intellektuell og kulturell virksomhet blant både kristne

og muslimer. En streng helhetlig klassifisering lar seg vanskelig gjøre, men noen grunntrekk kan 

kartlegges. Forholdet mellom kristne og muslimske intellektuelle kan like gjerne beskrives som 
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arabisk- og muslimsk-modernisme siden skillelinjer innen førstnevnte gruppe gikk mer på 

klassebakgrunn og etnisitet enn religiøs tilknytting. Kristen-arabiske modernister var som gruppe 

mer sekulære og frittstående i sin reform-retorikk og hadde av den grunn ofte mer til felles med 

muslimske intellektuelle enn sine religions-brødre. Kristne-arabiske modernister kan derfor mest 

hensiktsmessig sammenliknes etter interesseområde og standpunkter, heller enn som en 

enkeltgruppe som sto i motsetning til de muslimske intellektuelle. (Abdulrazzak 21-23. Lane & 

Redissi 134)

Muslimske intellektuelle var i stor grad bundet av islams intellektuell tradisjon og så bakover mot 

denne tradisjonen for å møte samtidens utfordringer. Disse intellektuelle er kjent for sitt brede 

interesseområde, men kan lettere klassifiseres som enten tradisjonell ulama, islamske modernister 

eller muslimsk sekulære. Tradisjonell ulama var en passiv gruppe som ikke ønsket endring, nahdah 

perioden var derfor preget av modernisme med troen på islams iboende modernitet (her omtalt som 

pre-salafister). De islamske reformistene sto for mange tilnærminger og tolkninger av tradisjonen 

og var i liten grad en konsistent eller samstemt gruppe når de enkelte standpunktene skulle 

konkretiseres. (Abdulrazzak 25)

Nahdah diskursen klarte delvis å manøvrere seg frem mot en konstruktiv selvstendig modernitet der

både tradisjon og europeisk modernitet ble sett mot med kritiske øyne, dette var «the inter-religious 

common discursive gound of the nahdah» (Abdulrazzak 102), som besto av en relativt samstemt 

forståelse. Denne felles forståelsen, til tross for uenighet om hvordan dette best skulle utøves, besto 

av behovet for å reformere det arabiske språk. Det ble også vektlagt en balanse mellom å utvikle 

arabisme, nasjonalisme og patriotisme så vel som en lojalitet overfor det Ottomanske riket som 

ekstern beskytter for å iverksette reform. Det var en gjennomgående vilje til låne konsepter fra 

vesten for å sikre at egen kultur overlevde med et fokus på reformering av individet gjennom 

utdannelse og opplysning samt de institusjonelle implikasjonene for å gjennomføre dette. 

(Abdulrazzak 102, 127, 159, 181, 201)

Islamsk modernisme var et opprør mot islamsk ortodoksi der man så på validiteten til ekstern 

epistemologi og hvorvidt de fire lovskolene innen islam var metodologisk tilstrekkelig for å 

håndtere eller inkorporere den nye vitenskapelige epistemologien som ble verdsatt for sine 

teknologiske resultater i Europa. Troen på at islam kunne tilpasse seg det moderne ble basert på at 

islam var den sanne religion som i sin essen var en doktrine for å utvikle fornuftens regime på 

jorden, kjennetegnet av en lovkode som var hensiktsmessig i dette livet samtidig som det forberedte
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individet på det neste. Motsettingen mellom islamsk lov og de underliggende prinsippene til den 

sosiale organiseringen i Europa som ble attribuert til deres suksess, måtte falsifiseres og tilegnes 

muslimers praksis, heller en islam essens. Ved å gå utenom den lange historien av muslimers 

praksis og tolkning av islam, sto man i større grad fritt til å rasjonalisere religiøse dogma i tråd med 

vestlig samfunnsorganisering og skape en islamsk doktrine for å omfavne kulturell innovasjon 

innen en ramme av kulturell koninuitet. (Moaddel & Talattof 1-2)

Dette kan også sees som ideologisk kamp om å skape en gjennomførbart og levedyktig 

samfunnsdoktrine i konteksten av de-legitimeringen og oppløsning av det gamle regimet og 

fremveksten av en opinion der det var reell konkurranse for å skape nye grunnlag for de politiske 

enhetene. Rammen for tilnærmingen til islamske modernisme var å fremme konsepter som ble 

ansett som grunnleggende for vestens modernitet, uten å rokke ved islams essens med utgangspunkt

i guds enhet, Koranen som hans ord gitt til mennesket gjennom profeten Muhammad. (Moaddel & 

Talattof 3)

Vesten ble sett mot grunnet dens maktposisjon visa-vi de islamske imperiene. Det ble pekt på 

syndebukker som sufismens predeterminisme, ulemaen sin konservatisme, arabisk latskap relatert 

til islam som en 'outerwordly' religion og arabisk despotisme. Budskapet var at islam slik det 

fortonet seg i sin tradisjonelle form hadde store problemer med  akseptere modernitet og at islam 

derfor måtte reformeres slik at man kunne forene islams moralske implikasjoner overfor et samfunn

med realpolitiske krav. (Denne diskursen førte ikke til en grunnleggende 

samfunnsdoktrine/samfunnskontrakt for den moderne islamske staten, spørsmålet er selvfølgelig, 

hvorfor ikke? Tilsvarende førte ikke økonomisk modernisering til utviklingen av en demokratisk 

politisk kultur. (Lane & Redissi 135-137)

Fra 1870-tallet preget Jamal al-Din al-Afghani den fortsatt begrensede opinionen i den muslimsk 

verden med sitt fokus på deres fellesskap, gjennom sine tanker om Pan-islamsk forening. Det 

overordnede målet, å stå imot vestlig innflytelse, la han aldri skjul på. Han var den første til å 

vektlegge åndelig og intellektuell oppvåkning før en materiell modernisering, slik det fortonet seg i 

samtiden. Det var ikke islam i seg selv, men fanatisme og tyranni var skyld i at islam hadde sluttet å

utvikle seg. Ved å gjeninnføre islams essens ville man lett kunne tilpasse seg en ny verden. Det var 

nemlig, ifølge al-Afghani, ingen motsetning mellom vitenskap og et riktig tolket islam. En 

gjeninnføring av et islam basert på dets essens, ville gi en naturlig modernisering. I tillegg var lov 

og orden, som grunnleggende for et samfunn, avhengig av islam og en islamsk modernitet ville 
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fortone seg som både materialistisk og spirituelt overlegen den vestlige (primær kilde). I sin 

politiske form måtte den islamske enhet være en konstitusjon basert på republikansk deltakelse i en 

aktiv og dynamisk stat der fellesskap også var basert på patriotisme gjennom egenverdien av å dele 

rase (jins), samfunn (umma) og hjemland (watan) (Black 293-294).

Som man ser et glimt av hos al-Afghani kunne ikke islamsk modernisering anerkjenne at den 

uheldige situasjonen var et resultat av islam, eller mer presist, det originale/faktiske islam. Det ble 

pekt på muslimers praksis, heller enn religionens essens. For å styrke seg i møte med eksterne 

truseler måtte man gå til islams røtter for å bringe tilbake den gullalderen som hadde vært i islams 

tidlige historie (Demant 23).

Selv om det var teoretiske reformatorer før al-Afghani som vektet nytolkning av islam brakte al-

Afghani budskapet videre ut blant folket og inspirerte mange også etter sin levetid. Det var rett og 

slett en modell for å eie moderniteten man uansett ikke så noen vei utenom (Black 295). Hans 

mangfoldige engasjement gjorde at mange grupper kunne relatere seg til og føre sin virksomhet 

tilbake til al-Afghani. Det samme aktivistiske engasjementet hindret dog mer systematisk 

teoretisering, men han viste bedre enn noen tidligere hvordan islam kunne brukes for politiske mål 

og tok med det den islamske diskursen ut av hendene til den gamle religiøse eliten (Rahnema 18-

24). Muhammed Abduh kunne benytte seg av denne opprettede reformatoriske diskursen for både å 

forme sine konsepter og samle støtte rundt sin forståelse av en islamsk modernisme.
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Kapittel 3: Muhammad Abduh

Det som vektlegges i dette kapittelet er Muhammed Abduhs moderniseringsprosjekt. Slik dette 

prosjektet blir forstått i denne oppgaven var det sentrert rundt å forme en vei videre som kunne ta 

høyde for to sterke føringer i historien, islams før-moderne tradisjoner og modernitetens 

implikasjoner for et samfunn og håndtering av de føringene dette legger for 

samfunnsorganiseringen. Innen samtidens modernitetsforståelse ble disse sett som motstridene 

strømminger i uoverenskomst. Abduh som dypt troende muslim, så det uunnværlige i 

modernisering av realpolitiske hensyn og vokste opp i en kontekst der dette ble forsøkt innført uten 

en parralelle kulturell prosess for å håndtere dette på et idealistisk nivå. For å skape en idealistisk 

modell som anerkjente begge tok han utgangspunkt i (som andre islamske modernister) at islam og 

det moderne i utgangspunktet var forent. Sann islam hadde også det moderne i seg, en om-tolking 

av islams konservative tradisjon var derfor den riktige tilnærmingen.

Metoden for en slik om-tolking var salafi, å gå tilbake til kildene og utøvelsen av islam under 

profeten Muhammad og Rashidun kalifatet. Som jeg skal se på var det her Abduh påvirket 

samtiden, hans prosjekt ble ikke forstått og oppfattet som en inkonsekvent hybrid av modernitet og 

religiøst betinget tradisjon. I denne oppgaven ser jeg på Abduh's prosjekt i et annet lys, baser på Haj

sin tolkning der Abduh sees som en mer konsistent reformator med et prosjekt av kompleks karakter

som i sin kjerne vektla det essensielle de berørte samfunnene trengte, kulturell prosess for å 

håndtere disse to sterke strømningene i historien, islam og modernitet.

Kilden til samtidens ulykke og premissene for suksess

På lik linje med andre islamske modernister ville Muhammad Abduh ikke overlate 

modernitetsprosjektet til Europeere og for å oppnå en konkurransedyktig posisjon visa-vi vesten 

måtte man utnytte potensiale i Islam. Ved for stor grad av adopsjon overlot man også sin egen 

skjebne til andre og Abduh så gjennom sin samtid det feilslåtte i å stole på Europeere som sa de 

ville det beste for landet. Den uheldige situasjonen som hadde forårsaket denne posisjonen for det 

egyptiske samfunn og den muslimske verden assosiert med stagnert og mangle på institusjoner til å 

fornye selg selv, så Abduh som knyttet til tolkning og utøvelse av islam. Gitt religionens sentrale 

plass i samfunnet hadde korrupsjonen her spredt seg og preget både eliten og folket (Rahnema 35-
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36). 

Denne historien presenterer Muhammad Abduh i sitt mest kjente verk The Theology of Unity og 

legger utgangspunktet til uenighetene som fulgte etter drapet på den tredje kalifen under Rashidun 

kalifatet. Dette skapte en vedvarende splid og avvik fra den veien som ble tegnet fremover av 

budskapet i Koranen. Umayyad dynastiet opprettet et nytt kalifatet som resultat av hegemoniet 

vunnet etter borgerkrig, men uenigheten om budskapet hadde segmentert seg. Islams kontinuitet 

tilbake til kilden overlevde bare i Koranen og ikke gjennom muslimers praksis fastsetter Abduh. 

(Abduh [1897 i Cragg] 32-33). «Rival schools of thought about the Caliphate developed and were 

propagated in partisanship, each striving by word and act to gain the better over its adversary. This 

in turn gave rise to forgeries of traditions and interpretations, and the sectarian excess brought sharp

divisions» (Abduh 33).

Videre forteller han at budskapet spredte seg til tross for uenighetene og ble blandet med lokale 

tradisjoner samt tilført mange nye tolkninger av de nylig konverterte. Meninger om ortodoksi og 

religiøs praksis florerte fritt. Spørsmål om fri vilje, guds frihet og menneskelig evne til å forstå 

skaperverket samt mer spesifikke spørsmål om praktisering av troen skapte uenigheter som fikk 

råde uten forsøk på å forene ut ifra first principles (som betyr guds enhet? At man kun tror på gud 

og profeten?). (Abduh 34-35)

Ut ifra andre kriterier enn de som ble lagt ned i Koranen ble det etablert dogma som fikk støtte av 

Abbasid regimet med politiske og ikke teologiske hensyn i mente. Spørsmålet om Koranen var 

skapt eller ikke, tydeliggjorde forskjellene i å tolke Koranen med rasjonalitet eller utifra mer eller 

mindre bokstavelige tilnærminger (som i gullalderen) og vanskelighetene i å enes på konkrete 

spørsmål. I fravær av enighet om konkrete spørsmål ble avstand godtatt, sett at intensjonen om å 

følge troen var opprettholdt og indikert i et hvert standpunkt. (Abduh 35-36)

Skillelinjen gikk også på i hvor stor grad man godtok svarene gitt i 'gullalderen'. Et 

mellomstandpunkt (utviklet rundt 1050) mellom å følge det ortodokse (svarene fra gullalderen, aldri

helt bokstavelig eller utsvevende rasjonlitet basert på implikasjoner av de generelle lovene gitt 

gjennom Koranen, slik Abduh anser praksisen i denne tiden) og de mer bokstavelige og mer 

abstrakte tolkningene som hadde dominert etter drapet på den 3. kalifen skapte over tid (ca 200år) 

bred enighet om å gå vekk fra ekstremt bokstavelige og ekstremt utsvevende tolkninger. (Abduh 36-

37)



29

Rundt 1250 sementerte også Al-Ghazali sitt anti-falisifierings prinsipp seg innen teologien. «There 

was, they held, no justification for making the argumnet from the negative instance absolute» 

(Abduh 37). Filosofer ble dog sett som en annen aktivitet med andre mål og var fri til å følge en rent

rasjonell tilnærming for å belyse skaperverket (med deduksjon gjennom falsifisering om 

nødvendig), delvis beskyttet for åsynet av den religiøse massen (og anklager om blasfemi). Denne 

gode aktiviteten, slik Abduh så det, var dog i for stor grad preget av antikkens greske filosofer. Mer 

alvorlig var det at enkelte av disse tenkerne blandet seg inn i religiøse spekulasjoner og motsatte seg

konsensus blant teologene. Dette fikk Al-Ghazali til å sverte filosofisk aktivitet som på noe som 

helst måte overlappet med teologien og Koranens ontologi. Over tid ble dette prinsippet utvidet som

førte til at denne rasjonelle tilnærmingen til skaperverket ble trukket ut av den religiøse 

epistemologien og erstattet med tradisjonalisme og obskurantisme som igjen ga grobunn for dårlig 

ledelse av et folk som ikke hadde utdannelse til å se hvilken uheldige tilstand de befant seg i. 

(Abduh 37-38)

Som en del av denne utvilkingen ble det opprettholdt en generell ortodoksi, men man godtok at mer 

konkrete spørsmål med rette kunne tolkes forskjellig gjennom det som etterhvert sementerte seg til 

de fire lov-skolene som fortsatt representerer de toneangivende tolkningene. Den rasjonelle 

tilnærmingen var altså ikke representert innen Abduh's samtid, islams rasjonelle grunnlag må derfor

gjenoppdages og fordrive tradisjonalismen, konkluderer han. (Abduh 39-40)

Abduh mente derfor at tradisjonen måtte bygges opp på ny og vektet konsensus om dogmer(?) foran

alt annet. Islam kunne kun revitalisere seg gjennom å bli bygget opp som en enhetlig tolkning av de 

originale tekstene. Man skulle tilbake til kildene og hente ut essensen av islam og benytte denne 

som basis for rasjonalisering av det samtidige umma (Rahnema 36). Videre hevde han at islam i sin 

essen hadde det som skulle til for å gå inn i en modernitetstilstand og var i tillegg bedre enn 

Europeernes modernitet, siden man der hadde forlatt sin religion for å gjennomføre prosjektet. Dette

var fordi kristendommen i sin essens var inn-kompatibel med modernitet, lød argumentet. Europa 

hadde altså vunnet vitenskapen og teknologien, men tapt sitt verdigrunnlag, modernisering med 

grunnlag i islam kunne skape en den sanne modernitet. At islam ikke hadde vist tegn til dette var 

mindre relevant siden islams essens ikke hadde vært anvend overfor samfunnene etter Rashidun 

kalifatet. Skylden lå hos mennesket, ikke religionen. Mer spesifikt lå hovedproblem hos ulamaen 

sin passivitet, forankret i deres tradisjonalisme (Rahnema 39-44). Abduh beundret av den grunn 

Europas materielle modernitet, men mente den var spirituelt feilslått. Tilsvarende beundret han 
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islams spiritualitet, men mente den var utøvet feilslått og derfor uten det materielle grunnlaget som 

ville manifestert dens sannhet overfor verdens ikke-muslimske befolkning.

For å finne frem til det sanne islam måtte resonerende logikk og fornuft gjenopprettes som kilde til 

tolkningen av islam (Rahnema 45). Tradisjonalisme trenger ikke være utelukkende negativt innen 

en tradisjon og en grad av tradisjonalisme vil alltid forekomme. Poenget var heller at Taqlid, blind 

tro på tradisjonen, måtte fjernes i sin dominerende form slik den fortonet seg blandt ulamaen, for å 

gjøre islam mer responsiv overfor samfunnsendringer. En spesielt viktig hendelse som preget 

Abduh syn på dette, var de islamske juristenes håndtering av den økonomiske krisen i Egypt på 

1870-tallet. Der han kunne peke på en fleksible holdning i liknende situasjoner tidligere, forhindret 

disse juristene en unntakstilstand fra islams forbud mot å gi lån som resulterte i at pengene måtte 

lånes fra Europa med vesentlig høyere rente enn hva man kunne få fra rike Egyptere. (Haj 84-86). 

Her ble ikke tradisjonalisme forkastet i sin helhet som tolkningsgrunnlag, men i sin værende from 

som totalt dominerende. Resonerende logikk og fornuft var komplimenterende med utprøvde og 

tradisjonelle måter å tolke på, hevder Haj. Dette fremsto i samtiden noe annerledes derimot, siden 

vektleggelsen av det rasjonelle måtte presses i stor grad for å kompensere for en særs 

tradisjonalistisk status quo.

På den andre siden mente Abduh at utdannelsesreformene i Egypt fra 1870-tallet vektet vestlig 

tilnærming i for stor grad, uten en tilstrekkelig forståesle av islam som grunnlag. Dette måtte være 

en del av utdannelsen, men måtte sees i sammenheng med den islamske vitenskapen/ontologien for 

å tone ned de rotløse tendensene i den vestlige rasjonelle tenkemåten. «They are not masters, they 

are carriers and transmitter» (Rahnema 50), sa han om de vestlig utdannede araberne. Disse 

nyutdannede skulle bringe europeisk tankemåte inn i det islamske skolesystem og samfunn, ikke 

overta eller overskygge det. Modernitet innen den muslimske umma måtte altså være en modernitet 

basert på muslimers refleksjon rundt islam og ikke et importert ferdig-til-bruk produkt fra Europa. 

(Rahnema 50,60)

Abduh så Egypt som delt mellom en eldre konservativ generasjon uvillige til å forandre samfunnet 

og en yngre generasjon som for ukritisk omfavnet Europeiske ideer. Abduh ville vise at islam kunne

fungere som en felles referanseramme for reformering av samfunnet, akseptabel for begge disse 

strømningene (Mansoor & Talattof 14). For å gjennomføre dette startet han teologisk sett fra 

grunnen av i sin mest innflytelsesrike bok Risalat al-tawid oversatt av Kenneth Cragg til The 

Theology of Unity.
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Abduh's ontologiske konklusjon og det svake profetisk leddet

For Abduh er historien om islam historien om hvordan islam mistet sin rasjonelle essens og hvordan

islam derfor har vært praktisert uten sitt fulle potensiale. For å finne frem potensiale i islam starter 

Abduh fra bunnen av, med islams ontologi. Fokuset her som generelt i Theology of Unity er alltid 

på hva man kan enes om og hva troen nødvendigvis må bestå av. Det som ikke er nødvendig og det 

som er verdslig av natur, plasseres derfor utenfor denne rammen. Dette kan sees som en 

minimumsteologi for å etablere en ny generell ortodoksi med føringer for hvordan et islamsk 

samfunn også kan være et moderne samfunn. Hva er vesentlig og hva er ikke vesentlig metafysikk, 

for å kunne leve som muslim på jorden? Det er det underliggende spørsmålet Abduh søker å 

oppklare her.

Kunnskapens kategorier består av det umulige, det mulige og årsaken til- eller skaperen av det 

mulige åpner Abduh. Det umulige kan verken være eller tenkes. Det mulige kan eksistere eller ikke 

eksistere, det mulige er altså uten nødvendighet. (Mulig) eksistens hverken oppstår eller 

opprettholdes av seg selv og er avhengig av eksterne årsaker forut for dens eksistens som skaper 

dens eksistens basert på tilsynelatende tilfeldigheter. Disse eller andre årsaker og tilfeldigheter 

avgjør også dens videre eksistens som innebærer at ting som er, ikke nødvendigvis trenger sin årsak 

til eksistens for å fortsette å eksistere. De skapende årsakene som det her er snakk om er også et 

resultat av det samme prinsippet for å oppstå og opprettholdes. Alt som eksisterer i kraft av 

muligheten for dets eksistens er altså avhengig og skapt, (i en teologisk ramme) nødvendigvis av 

noe uavhengig og skapende. Hvis dette ikke hadde vært tilfelle ville alt som eksisterer vært forut for

seg selv, som er en umulighet resonerer Abduh. Skaperen kan heller ikke være en del av det (mulig) 

eksisterende siden det da må ha skapt det som skapte seg selv. Skaperen er derfor av nødvendig 

eksistens og forutgående alt som er av mulig eksistens, konkluderes det. (Abduh 41-44)

Basert på den forutgående logikken konkluderer Abduh videre at egenskapene ved nødvendig 

eksistens er evig, altomfattende og helhetlig. At det nødvendige er levende og har bevissthet, 

kunnskap og vilje av perfekt karater og er opphavet til disse egenskapene i den mulige eksistens, 

manifestert i mennesket. Den generelle logikken her er at det nødvendige har alle observerbare 

egenskaper i det mulige (verden/kosmos) siden det er opphavet til disse egenskapene. Det mulige 

sin orden og stabilitet er bevis på det nødvendige sin perfeksjon, dette omfatter det meste 
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observerbare, men mennesket er spesielt og kan gå vekk fra denne iboende orden gjennom sine 

tildelte frie vilje. Mennesket har likevel egenskapene tilgjengelig for å oppnå orden og stabilitet. 

Når dette ikke er tilfelle er det mennesket selv som er til å klandre. Dette kan forståes og delvis 

unnskyldes om det er rimelig å tro at samfunnet, gruppen eller individet ikke kunne vite bedre. 

Islam er veien til den sanne orden og stabilitet, der også etterlivet forberedes tilstrekkelig antyder 

Abduh her. (Abduh 45-48)

Det er (fra menneskets ståsted) tilfeldig hva som oppstår, men det som oppstår har en perfeksjon 

innen sin egen ramme ved å være tildelt dette fra skaperen i den hensikt å fylle en rolle begrenset i 

tid og rom basert på skaperens kraft og frihet til å gjennomføre sin vilje utøvet med perfekt 

kunnskap. (Det som indikeres her er at vi ikke kan stille spørsmål ved det som ikke er tilsynelatende

hensiktsmessig i den observerbare verden, men heller undersøke det nærmere i håp om å forstå det).

Til tross for at det tidligere ble sagt at en mulig eksistens kan føres tilbake til en annen mulig 

eksistens er det her snakk om en annen direkte link fra alle aspektene av mulig eksistens til den 

nødvendige eksistens, som vi ikke kan observere på lik linje med kausaliteter mellom forskjellige 

enheter innen det mulige (Abduh 48-51). Skaperen trenger dog ikke å benytte seg av denne 

altomfattende egenskapen til å intervenere i enhver del av sitt eget skaperverk. Hvorfor skaperen 

ikke griper inn mer dirkete i den observerbare verden kan vi ikke vite, men anta/vite at dette er etter 

skaperens ønske, følgelig basert på perfekt kunnskap. Den nødvendige eksistens er en, enhetlig og 

alt som eksisterer kan føres tilbake til- og forenes gjennom sin likhet i avhengighet overfor den 

nødvendige.

Dette anser Abduh som rasjonell logikk som støttes med referanser til koranene og fortsetter 

fremstillingen på samme grunnlag med å slå fast at gud har evne til å tale, høre og se, dog ikke slik 

som mennesket gjennom konkrete organer. Når det gjelder å forstå disse egenskapene er mennesket 

utilstrekkelig og generelt er den underliggende essensen i det vi kan observere utenfor den 

menneskelig forståelse. Hverken logikk, rasjonalitet eller vitenskap har tilgang til denne essensen 

og må nøye seg med å sporadisk forstå sammenhenger i forhold som springer ut fra denne 

utilgjengelig essens, som f.eks lysets- eller mennesket natur. Slik har guds skapt oss, slår han fast, 

innenfor en ramme, som tilsier at det å spekulere rundt guds essens er logisk ugyldig siden logikken

som anvendes er utilstrekkelig for å forstå slik essens (Abduh 53-55). Av de som fortsatt har tatt seg

friheten til å spekulere rundt dette er budskapet klart. Det refereres til den kjente teologiske striden 

mellom Mu'tazilites og Ash'aites (Leaman 106-107).
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Ash'aites grupperingen ser på guds handlinger fra et intellektuelt ståsted sier at guds handlinger er 

en plikt, men ikke regelrett nødvendige. Mu'tazilites skolen sitt syn på dette er preget av mer 

bokstavelige tolkninger og unngår begreper som impliserer noe som helst av nødvendighet overfor 

gud, også plikt. Dette har vært en kilde til splid, men er det strengt tatt nødvendig å strides om slike 

spørsmål når alle er enige om guds absolutte visdom gjenspeilt i hans handlinger (altså den 

observerbare verden), spør Abduh retorisk (Abduh 58-61). Med denne avvisningen av abstrakt 

spekulering rundt videre implikasjoner av den grunnleggende ontologien retter Abduh fokus mot 

mennesket, samfunnet og profetens rolle for livet på jorden. Før jeg ser nærmere på det skal jeg se 

på Abduh's avklaring av profetiens sannhet og teologiens ontologiske rom for transrasjonell 

påvirkning på jorden. Dette var et vanskelig ledd for Abduh å håndtere med tanke på å fremstå som 

konsistent overfor den tradisjonelle religiøse så vel som den moderne vitenskapelig kritikken.

Hvordan man kan være sikker på profetiens autentisitet blir derfor satt utenfor den rasjonelle sfæren

og her blir man simpelthen bedt om å tro, dog med henvisning til de argumentene som støtter 

skaperens og skapelsens natur beskrevet tidligere, «This is all we can say. It is a readily acceptable, 

indeeed an imperative, conclusion, given their status, for which the familiar world has no parallel. It

is of course, their uniqueness which more than anything else constitutes the proof of their message» 

(Abduh 97) skiver Abduh og peker med det mot den overbevisningen historien om Muhammad kan 

bringe. (Abduh 97)

Budskapet kom til gjennom Muhammad i en tid preget av menneskelig korrupsjon med grådige 

materialister i det Bysantinske og Persiske riket samt i et splittet arabisk territorium forteller Abduh.

Overtro og uvitenhet ble fremmet av herskere som spiritualitet for å holde folkets sinn under 

kontroll i disse ugudelige og uharmoniske samfunnene. Til tross for disse generelle ugunstige 

forholdene samt lite stimulerende forholde under oppveksten klarte Muhammad å se verden slik den

var i sin urett og søke sannheter utenfor den tradisjonalismen hans samtid var bundet av (Abduh 

109-114). Renheten i hans budskap kompenserte for mangelen på eiendom, status eller hær for å 

skaffe seg støtte. Budskapet var alt han trengte for å få folk til å innse hvilken tilstand verden befant

seg i og hva som måtte gjøres for å leve i materiell velferd og spirituell harmoni som samtidig 

forberedte det neste livet, slik gud hadde gitt mennesket kapasitet til. Han fant frem til og spredte 

budskapet på tross av tradisjonalistene (Abduh 114-117). Abduh spør retorsik:

«What evidence for prophethood could be greater? [...] He does not persuade by 

dazzling the sight, or puzzling the senses, or taking the fellings by surprise. Rather he 
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requires the every faculty do its proper work. He speaks especially to reason as the judge

of right and wrong. [...] 'It is a revelation from One who is wise and glorious.' (Surah 

41.42.)» (Abduh 117).

Abduh forsøker også å trekke frem rasjonelle bevis, uten å vektlegge dette som et kriterier for 

sannhet, siden falsifisering benyttes i den  moderne diskursen han også forsøker å appellere til. Med

disse forbehold argumenterer Abduh at det for en som ser og hører en profet vil det fremstå som 

opplagt at det er nettopp dette man vitnes. Beskrivelsene som står igjen for ettertiden er bevis for de

som lever etter profetenes tid (forseglet av profeten Muhammad sitt endelige budskap fra gud). Man

kan ikke trekke en så stor mengde beretninger i tvil, konkluderes det. (Abduh 99-100)

Dette mellomleddet er av en hybrid karakter som hverken hører hjemme (gitt fremstillings 

premisser) i den utenforstående/ikke-forståelige ontologien eller den jordlige rasjonaliteten. Abduh 

kan selvfølgelig ikke legge ned absolutte beviser og fortsetter derfor med å bevise profetiens 

sannhet basert på mer indirekte retoriske beviser for å støtte opp om et svakt ledd. Den tidligere 

beskrivelsen av ontologien er for abstrakt til å falsifiseres. Den senere fremstillingen av sosiologiske

mekanismer og hvordan disse har spilt seg ut islams historie er mer konkret og er underlagt hva 

man må anse som mer forståelige rasjonelle bevis og dessuten av ikke-absolutt verdslig karakter 

som impliserer at feil her ikke falsifisere islams essens. Som videre indikasjoner på sannheten om 

profeti ser Abduh på islams tidlige historie der budskapets kraft og effekt vitner om dette og 

hvordan mennesket må benytte seg av budskapet i Koranen for å utnytte dets verdslige potensiale, 

som enda ikke er fullbyrdet.

Menneskets natur, den mellommenneskelige utfordring og behovet for religion

Abduh starter denne delen med å se på menneskets begrensninger i tilnærmingen til livet og slår 

fast, hvis man misslykkes i noe kan man enten se sin egen feil, se skylden hos en annen eller i mer 

generelle omstendigheter. Ved ulykke forårsaket av generelle omstendigheter må man innse den 

menneskelige begrensningen i å utøve kontroll over egen skjebne. Menneskelige valg er likevel av 

betydning uten at konsekvensene av disse, eller fordelingen av egenskaper og heldige eller uheldig 

omstendigheter, kan forståes fullt ut. Å søke svar på disse spørsmålene fører til og har ført til splid i 

forente samfunn og bør unngås, alt som skal til er å stole på guds plan, til tross for midleridig 

ulykke. (Abduh 62-64)
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Å attribuere konsekvensene av ens handlinger som guds intervensjon er også feilslått. La gud være 

gud, ikke tro for konkret eller sterkt om utfall av handlinger, takk for det du får og utøv håp og 

streben overfor lengsler, lyder Abduh's generelle visdom om å håndtere denne delen av tilværelsen. 

Likevel er det lærdom å hente fra tidligere valg, uten at dette kan legitimere nye valg i strid med 

guds budskap. Hvilke handlinger som er riktig eller passende i mindre hverdagslige hendelser er 

utilgjengelig for folk flest. Dette gjelder også spesialister som er blinde av tradisjonalisme, der 

forestillingen om faktiske forhold kommer først og bevisene tilpasses for å støtte dette bilde. 

(Abduh 64-66)

Sansene gir tydelige indikasjoner gjennom reaksjoner på inntrykk og det pene eller gode kan skilles 

fra det stygge eller onde «Tastes may differ-but things are either beautiful or ugly.» (Abduh 67). Det

er vanskeligere å fange opp slike indikasjoner overfor det som skjer i den ikke-sansende 

tankeverdenen fortsetter Abduh. Overfor den ikkematerielle, spirituelle verden har mennesket 

begrenset tilgang på indikasjoner om det stygge og det pene, eller det gode og det onde. Likevel er 

de tilstede og tilgjengelig for det høyst trente sinn eller den fromme sjel som kan skille ut det pene i 

det stygge og det gode i det onde eller omvendt, bl.a basert på en forståelse for konsekvenser over 

tid. Menneskets handlinger kan sees i samme lys, de kan være gode eller onde i seg selv, eller i sine 

konsekvenser, uten at dette rent faktisk er av absolutt karakter. (Abduh 67-68, 70-71)

Mennesket skiller seg fra dyr fordi det har hukommelse, fantasi/forestillingsevne og kan 

reflektere/har bevissthet og rasjonalitet. Deres lykke og fortvilelse hviler på disse egenskapene og 

man kan til en viss grad kartlegge hvordan disse håndteres og balanseres på en god måte og hvilke 

egenskaper som skal til for å kunne gjennomføre en slik håndtering og balansering. Mennesket har 

mulighet til å forstå hva moral er og hvordan veien til lykke skapes generelt, men hvordan dette 

oppnås for forskjellige individer i forskjellige miljøer er noe mennesket ikke er i stand til finne ut 

alene. Derfor trengs det guddommelige retningslinjer som ikke er ment å forståes fullt ut, men som 

likevel må følges for å leve i pakt med skaperen, i dette livet og det neste. Disse må formidles 

gjennom en hjelper som forstår både guds perfeksjon og menneskets korrupsjon. (Abduh 72-75, 77)

Det kan argumenteres konsistent (innenfor en materiell, altså ikke-religiøs, ramme) at handlingers 

karakter kan kartlegges av mennesket uavhengig av guds budskap anerkjenner Abduh, men dette tar

ikke høyde for menneskets natur som bevisst skapning, adskilt fra dyr med kun rent materielle 

behov. Mennesket har behov for spiritualitet som det selv har begrenset tilgang til å forstå hva 
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innebærer og videre hva som skal utøves og hvordan, for å tilfredsstille dette aspektet av tilværelsen

(Abduh 71-72). Kompleksiteten i verden tilsier altså at den fortoner seg kaotisk for mennesket. 

Menneskets subjektive natur begrenser også systematisering av lærdom, om man først kommer 

frem til en god levemåte for seg selv, har denne lærdommen begrenset verdi i en annen tid eller for 

andre individer. Et mer generelt holdepunkt er nødvendig som også tar høyde for å balansere 

individets behov opp mot fellesskapets. I mangel på en iboende evne til å enes rundt dette trenger 

mennesket en autoritativ kilde å ta utgangspunkt i, som vil bli gjenkjent som sannhet. Historiens 

profeter fyller for Abduh denne nødvendige rollen, som er tilpasset forskjellige mennesker og 

forskjellige tider, om man tolker budskapet riktig.

Det essensielle i den endelige profetien er formulert slik at det er tilgjengelig for alle, men 

budskapet i sin helhet inspirer også til dypere forståelse for de med tilstrekkelige evner. Budskapet 

er sendt fra gud for å gi sin skapelse det som skal til for å fullbyrde sin egen eksistens. Å tro på 

profetens budskap er tro, men budskapets kraft er bevis på dets sannhet, på lik linje med profetens 

renhet i handling og sinn, som overbeviser om statusen som guds budbringer, argumentere Abduh. 

Å forstå profetens opphøyde evner er spørsmål utenfor hva som kan forståes eller bevises rasjonelt 

og innsikten i mekanismene bak det observerbare (det guddommelige riket) av et biologisk sett 

menneske, er et unikt tilfelle der de naturlige lovene bøyes av de naturlige lovenes skaper for å 

hjelpe det skapte mennesket. (Abduh 76-79)

Å observere mer jordnære materielle effekter og utøve skjønn og lovgivning deretter er derimot 

menneskets ansvar, eksemplifisert gjennom profetens håndtering av daddel-tre plantning der dette 

først ble forbudet for deretter å blir tillat på bakgrunn av forbudets konsekvenser. Dette tilsier at det 

til tross for budskapets helhet er det en rekke ting av materiell karakter som mennesket har frie 

tøyler til å eksperimentere med og endre med erfaring og innsikt. Budskapet har slik Abduh ser det 

altså et stort rom i seg som ikke er av absolutt karakter og som må utfylles av menneskets egen 

virksomhet over tid. Hvis virksomheten holder seg innenfor rammen av den minimums-teologien 

som presenteres av Abduh her, vil denne utforskingen av det rent materielle og midlertidige bidra til

menneskets evne til å leve i pakt med skaperen. De materielle fordelene vil også tjene de muslimske

samfunnene og følgelig stå i en sterkere posisjon på jorden til å forsvare og spre sannheten om gud, 

som Abduh påpeker, gjennom å overbevise om sannhet, ikke erobring og tvang.

Det er verdt å bemerke igjen at Abduh ser her som generelt i boken på hva man kan enes om, heller 

enn de mange disputter og kontroverser om disse punktene. De impliserende tolkningspørsmålene 
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unngås altså, noe som bygger opp om bokens retningsgivende karakter, heller enn en dikterende og 

detaljert doktrine. Igjen forsøker han å overbevise om menneskets behov for religion basert på 

menneskets iboende begrensninger og spirituelle dragning. Abduh tar utgangspunkt i «This 

universal sense of a life beyond the world, present as it is in all menn, learned and ignorant, 

barbarian and cultured, nomad and settled, old and contemporary, cannot be considered some 

mental aberration or some figment of the imagination.» (Abduh 82). Dette brukes som et 

utgangspunkt for spekulering man kan stole på og et felles utgangspunkt for tilnærmingen til livet 

på jorden, som ikke kan forståes gjennom vitenskap. Profeter med innsikt er nødvendig for 

mennesket som bindeledd mellom dette livet og det neste. (Abduh 81-84)

Hvorfor mennesket ikke har egenskapene til å komme frem til disse sannheten uten det profetiske 

mellomleddet er et spørsmål som stilles hvis man ikke kjenner menneskets natur, slik det faktisk 

arter seg med sine behov og mangler. Dette er for Abduh det andre argumentet for det profetiske 

behov, altså menneskets mangler, vist tydelig gjennom historien. Behovet for å leve sosialt kommer 

med en manglende forståelse for hva som skal til for å organisere det sosiale. Hovedproblemet 

ligger i hvordan man kan og skal enes om spillereglene og normene. Noe faller seg naturlig, andre 

ting er vanskelig, noen bidrar konstruktivt, mens andre klarer ikke balansere egne behov opp mot 

felles beste, eller har et ønske om å ødelegge fellesskapet. (Abduh 85-91)

Rettferdighet basert på rimelighet er et nærliggende prinsipp å søke orden gjennom, det kan også 

vises til gode forsøk på å gjennomføre dette, men menneskets natur avdekket gjennom historien 

viser at regler basert på rettferdighet og rimelighet ikke holder. Visdom må gjenkjennes og 

anerkjennes, men dette er utenfor majoritetens kapasitet. For å overtale disse om sann visdom må 

budskapet om hvordan man oppnår harmonisk sameksistens kobles på den iboende følelsen av en 

skaper. Dette har gud åpenbart tatt konsekvensene av, manifestert gjennom profetene, kjennetegnet 

av ubestridt visdom, slik abduh ser det (Abduh 89-91). «What reason is to the individual person, the

prophets are to mankind» (Abduh 93).

Menneskets natur, slik Abduh ser det, består i å være fri fra ubevissthet og tvang, men er i sin 

bevissthet og frihet begrenset. For å komplementere for denne svakheten må mennesket anerkjenne 

sin underordnende status overfor skaperen og motta hans veiledning gitt gjennom profeten. 

Mennesket har en iboende følelse for noe konstituerende utenfor det materielle som gjør at det 

søker og gjenkjenner en profeti. Dette budskapet har også en viss frihet inni seg og må håndteres og

utforskes over tid for å oppnå det potensiale gud har lagt i budskaper og mennesket. Viktigheten av 
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profeti ligger i å gi mennesket en absolutt kilde til å håndtere uenighet seg imellom, men dette er 

ikke ment som mer enn en ramme for å finne ytterligere sannheter av ikke-absolutt karakter. 

Profetene er med i skapelsen for å tilfredsstille menneskets spirituelle behov, gi kunnskap om 

skaperen og forsikre om guds nåde samt vise hvordan mennesket kan leve sammen for felles beste 

uten at man neglisjerer egne interesser. Tilnærming til det materielle og vitenskapelige ligger 

utenfor profetiens anliggende. Mennesket må finne ut av hvordan dette kan forståes og brukes til det

gode, en tidkrevende prosess, slik det er intendert av skaperen. Om religion brukes som et hinder 

for å forstå den midlertidige verden hemmer man en gudgitt egenskap i å utvikle seg. (Abduh 101-

104)

Når dette har være tilfelle kan det vises til en missforstått utøvelse av religionen grunnet 

ekstremisme, manglende tro på budskapet eller utilstrekkelige egenskaper til å forstå- ellet utføre 

dets intensjoner. Å gjenopprette den riktige veien under slike korrupte forhold er krevende og kan 

bare oppnås gjennom å vise til det originale budskapet og fremstå som et eksempel på sann og god 

utøvelse av religionen. Det må fremgå tydelig at dette må følges for å tilfredsstille guds ønsker, der 

belønning og straff følger handlinger inn i det neste livet. Dette er en nødvendighet for å få 

mennesket til å leve verdig gitt dets natur. Appell om det gode for sin egen del holder ikke for 

tilstrekkelig mange til at dette blir rådende for samfunnet, som historien viser. Religion er derfor 

eneste tilstrekkelige grunnlaget for moral- hos den enkelte og hos samfunnet, siden mennesket 

trenger mer enn fornuft for å både formidle og akseptere et budskap om sannhet (Abduh 104-107). 

«Religion is more like an instinctive, spontaneous impulse of nature than calculated claims on the 

will.» (Abduh 107). Dette betyr likevel ikke at fornuften kan neglisjeres forklarer Abduh og 

fortsetter:

«Religion is a general 'sense' by which to discover the things that alude reason among 

the means to happiness. Mind is authoritative for the knowledge of this faculty and its 

exercise in its proper field. Mind submits to the doctrines and rules of conduct that 

religion discloses. [...] Having, however, once recognised the mission of a prophet, 

reason obliged to acknowledge all that he brings, even though unable to attain the 

essential meaning within it or penetrate its full truth. Yet this obligation does not involve 

reason in accepting rational impossibilities such as two incompatibles or opposites 

together at the same time and point. For prophecies are immune from bringing such 

follies. But if there comes something which appears contradictory reason must belive 
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that the apparent is not the intended sense. It is then free to seek the true sense by 

reference to the rest of the prophet's message in whom the ambiguity occurred, or to fall 

back upon God and His omniscience. There have been those among our forebears who 

have chosen to do either one or the other.» (Abduh 107-108). 

En missforstått tilnærming, fordi begge må benyttes for å forstå skaperverket. Sann religion for 

Abduh er altså balanse mellom underkastende tro og selvstendig fornuft. Tro preger en overordnet 

ramme og fornuften det innholdet som produseres innen denne rammen. (Abduh 107-108)

Abduh's reformvisjon

Abduh's samfunns-doktrine gikk på å søke islamsk modernisme gjennom en prosess som skulle 

bygges ut ifra en stat basert på islamsk fundert nasjonalisme der det skulle være rom for både en 

sekulær politisk sfære og en religiøs sivil sfære. Det var for han viktig å opprette en stats-struktur 

som kunne håndtere presset fra Europa for å sikre en selvstendig moderniseringsprosess. En 

reformering for å komme vekk fra både ulamaen sin rådende ortodoksi preget av tradisjonalisme 

(taqlid) og den vestliggjøringen (taghrib) Abduh kunne observere i det samtidige Egypt. (Haj 75-77)

Samira Haj ser Abduh først og fremst som reformist av islam med mål om å skape et samfunn som 

kunne stå imot vestlig kulturell innflytelse ved å bruke en gjenopplivet og reformvennlig islamsk 

diskurs som buffer mot en ren adopsjon av en vestlig kulturell modell. Hans reformprosjekt sees her

som et forsøk på å endre ortodoksien for å sikre et islam som kunne henge med på- og fungere som 

veiledende overfor moderniseringsprosessen, som Abduh så som unngåelig. (Haj 71-72)

Et hovedpoeng her er at Abduh bør sees innen en intern islamsk diskurslogikk og ikke dømmes for 

å feile på vestlig liberale premisser. Dessuten kan hans forsøk på reformering sees som et (viktig) 

ledd i en prosess for reformering heller enn den endelige reformen. Hans ønske var å endre 

diskursen gjennom en reform i den hensikt å gjøre diskursen mer fleksibel og åpen for kontinuerlig 

endring. Mange av hans ideer er uforenelige med vestlige liberale ideer ettersom det i hans levetid 

ikke var rom innen den diskursive rammen for et slikt vannskille i verdenssyn assosiert med 

egenverdien i et 'brudd med fortiden og dets teologiske verdensbilde' som jeg skal komme tilbake 

til. Fokuset her er heller på hvordan Abduh's visjon for et moderne samfunn utartet seg og baserte 

seg på kontinuitet. (Haj 73-74)
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Abduh's bruk av konsepter fra den islamske tradisjonen ble plukket etter samtidige behov, et helt 

normalt konsept og en helt normal utvikling innen enhver tradisjon for å fremme løsninger på 

samtidens problemer forankret i kulturens egen fortid som en naturlig kilde til legitimitet og 

akseptabel innovasjon, påpeker Haj. Gitt den dype krisen regionen befant seg i samt den samtidige 

tradisjonalistiske responsen (som på 1870-tallet), var det en pragmatisk tilnærming å søke støtte i 

tradisjonene som alle parter benytte seg av, men også unnværlig og genuint for en dypt troende som 

Abduh. (Haj 87-89)

Abduh var altså verken en liberal humanist eller en instrumentalist som ville forkaste alt i 

tradisjonen han ikke anså som nyttig for samtiden. Hans mål var å forme grunnlaget for et moderne 

samfunn der religionens plass i samfunnet var av en annen karakter enn i det samtidige muslimske 

samfunnet han kjente, samt i det sekulariserte vesten. Akkurat hva dette innholdet skulle være, var 

ikke det viktigste, det var heller hvilken holdningen man skulle tilnærme seg uenigheter overfor hva

tradisjonen kunne være og nettopp at den kunne være av plural karakter. Derfor fokuserte han på å 

opprette en minimumsteologi utrykket gjennom Theology of Unity der de mindre kontroversielle 

aspektene skulle skape et grunnlag å foreta denne store og kontinuerlige samtalen utifra. Haj ser 

derfor dette ikke som en feilslått liberal doktrine eller en måte å ta eierskap på den islamske 

tradisjonen og diskursen, men heller en pragmatisk tilnærming til en moderniseringsprosess der 

denne tradisjonen måtte forhandles kontinuerlig gjennom de kommende generasjonene der eneste 

hindring for innovasjon og fleksibilitet gikk på å stille spørsmålstegn ved denne foreslåtte 

minimumsdoktrinen. (Haj 90)

Denne doktrine tok utgangspunkt i en nasjonalstat basert i stor grad på realisme og nødvendighet, 

men også forankre i konseptet watan, hjemland, fra tradisjonen, dette var dog et utfordrende punkt 

for ulamaen som ikke uten videre kunne akseptere spranget fra watan til nasjonalstat. Den 

alternative pan-islamske modellen så Abduh som provoserende overfor vesten og derfor en lite 

realistisk ramme å ta utgangspunkt i (Badawi 41-43, 45). Et viktig poeng var at denne 

nasjonalstaten måtte bestå av en religiøs sfære og en politisk sfære som ikke sto i ekskluderende 

konkurranse med hverandre, men heller i et komplementerende fellesskap der både tradisjon og 

effektivitet ble anerkjent som det islamske samfunnets essens. Innen denne samfunnsrammen skulle

gjensidig toleranse mellom disse konseptene sikres institusjonelt (Haj 90,96. link [1]).

Det problematiske med den europeiske modernisme sekularismen var dens ureflekterte 
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universaliserte forestilling om veien til et moderne samfunn. Som påpekt av Abduh, måtte den 

nødvendige politisk reformeringen være i takt med den islamske tradisjonen som også rommet 

muligheten for et moderne samfunn. En moderne muslimsk nasjonalstat måtte være basert på den 

historiske konteksten den skulle bygges ut ifra, derfor måtte grensene mellom det religiøse og det 

sekulære innen disse enhetene fortone seg annerledes enn i Europa. Tradisjon, religion og kontekst 

måtte tas høye for, for å konsolidere forandring, noe som nødvendigvis måtte fortone seg annerledes

enn i Europa, argumenterte Abduh. Dette reflektere også en motvilje mot å akseptere den 

europeiske opplysnings-diskursen som så skarpt skilte det moderne og det før-moderne som 

uoverkommelige størrelser. (Haj 96-99)

Abduh's reformvisjon - hybrid av det moderne og det før-moderne

Abduh var opptatt av å undervise om islam essens gjennom Koranen på forskjellige måter med 

forskjellig dybde til forskjellige utdannelses-klasser. Spesielle krav ble stilt til den religiøse eliten 

som skulle bruke sin kunnskap på en måte som kunne prege samfunnet fundamentalt (Rahnema 48, 

52). Utdannelse ble sett som essensielt for en god spirituell, så vel som materiell, tilnærming til 

livet. Individuell frihet ble i stor grad avvist som korrumperende. Samfunnet måtte gi sterke 

paternalistiske føringer for individet. Individuell frihet var forbehold den spirituelle eliten som 

hadde internalisert religionenes føringer i slik grad at friheten ikke ville bli missbrukt til å gå utover 

de guddommelige føringene gitt overfor tilværelsen, disse kunne eksperimentere innenfor denne 

rammen og utvikle en mer individuell forståelse for religionene. Dette var ikke tilgjengelig for 

resten, inkluderte den politiske eliten, men samfunnet skulle baseres på meritter og i utgangspunktet

åpent for full sosial mobilitet som ga dette en viss rettferdighet. (Badawi 68-69, 72).

Sharia-lovgivning slik den fortonet seg favoriserte tolknignen til den dominerende lovskolen. Siden 

dette varierte over både tid og rom virket sharia-lovgivning i møte med moderne lov uoversiktlig, 

inkonsekvent, vilkårlig og følgelig irrasjonell. Dette tolkningsaspektet, eller tolkningsproblemet, 

måtte taes på alvor for å vise at islam faktisk var moderne. Abduh's fokus reflekterer dette (Hashemi

77-78. Esposito &  Shahin 20). For å skape et lovsystem med den legitimiteten en moderne stat 

måtte besitte for å produsere den moderne muslimske borger var et sentralisert og hierarkisk styrt 

samt standardisert rettsvesenet Abduh's prioritet, heller enn innholdet i lovene. Igjen hadde han et 

fokus på en overordnet doktrinær tilnærming som skulle sikre at de mer detaljerte delene av system 

kunne utvikles på kommunikativt grunnlag og endres over tid (innenfor rammen av 
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minimumsteologien). Ingen lovskoler skulle få dominere denne rettsdiskursen, det var tiltenkt at 

alle potensielt sett skulle være relevante til enhver tid og anvendes fritt etter hensiktsmessighet 

overfor den enkelte sak basert på fremlagte argumenter. (Haj 139, 142-143)

Man kan derfor si at Abduh forsøke å tilnærme seg et moderne samfunn der grunnleggende 

elementer av utgangspunktet for loven skulle være av før-moderne karakter. Dette kan virke 

motstridende, men om man ser bakover i den Europeiske tidlige moderne tid, var det nettopp en slik

politisk-religiøs hybrid, til stadighet gjen-forhandlet og av forskjellige karakter i de forskjellige 

statene, som skapte rom for en mellommenneskelig (sekulær) rettferdiggjøring av samfunnet. (Haj 

139)

For å skape en mindre hierarkisk 'samfunnskontrakt' ble umma, det islamske fellesskapet definert 

nærmere folkets tilhørighet (watan) som Abduh mente kunne ta form som en nasjonalstat basert på 

den organisatoriske effektiviteten som derfor hadde kapasitet til å ivareta konseptet folkets beste 

(al-maslaha al-amma), hentet fra tradisjonen, gjennom å beskytte det/de muslimske samfunn fra 

unødig ekstern påvirkning. Et annet poeng var å skape en samfunnsmodell som appellerte til en 

moderne muslim mentalitet (Haj 110). Dette tok makten vekk fra herskere som tidligere hadde 

status som mellomledd mellom gud og det regjerte folk og plasserte suvereniteten mer direkte hos 

gud for deretter å si at guds mest genuine utrykk på jorden var umma, som etter tolkningen besto av 

individer/folket, fremfor noe annet. Demokratiserende (men fortsatt før-moderne) prinsipper ble 

vektlagt gjennom dette og den islamske praksisen om herskeres rådføring (shura) som ble tolket i 

retning av å være liknende en parlamentarisk institusjon (Rahnema 53-55, 59). 

Det var ikke et poeng å tolke dette slik for å nærme seg vesten, men heller for å hente frem 

konsepter fra tradisjonen for å forankre legitimitet hos individer av både før-moderne og moderne 

mentalitet (Haj 110, 113, 123). Abduh antydet også en mindre hierarkisk samfunnskontrakt ved å 

åpne for opprør ved kombinasjonen særs dårlig styre og reelt alternativ, uten å spesifisere 

forholdene dette kunne være legitimt under. Et hvilket som helt opprør som ikke skulle føre frem 

derimot, var et tegn på at værende regime ikke var tilstrekkelig illegitimt. Alle mislykkede opprør 

var derfor illegitime siden de forstyrret samfunnet uten tilstrekkelig grunn/grunnlag. (Badawi 48)

Videre kan Abduh's moderniseringsprosjekt sees som en måte å skape moderne muslimske borgere 

med rom for individuelle valg på grunnlag av abad humanisme som fokuserte på dannelse og 

selvstendiggjøring av individet for å fremme samfunnets beste (al-maslaha al-amma). Ideen her, 
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som strekker seg tilbake til al-Ghazali går ut på at det disiplinerte og moralske individet er den beste

garanti for at samfunnets lover, basert på guds lover, blir fulgt. Individualiseringen, i form av en 

privatisering av religionene der det opprettes et skille mellom lov og moral sees her som en måte å 

gjøre religionen mer spiselig for en moderne og mer frittenkende mentalitet hos individet uten å gå 

vekk fra hovedmålet om et samfunn basert på guds lover. Hvordan disse lovene skulle tolkes om til 

faktisk juss i en muslimsk nasjonalstats for å fremme god muslimsk atferd var noe som måtte 

diskuteres og forhandler kontinuerlig. Uenighet rundt denne tolkningen og videre uenighet rundt 

implementeringene, var et sunt tegn, i pakt med guds intensjon nedskrevet i Koranen, utrykket 

direkte i Theology of Unity. Abduh så det som eneste måte for mennesket å utvikle sin forståelse av 

den menneskelige delen av skaperverket. (Haj 109-113)

Dette handlet i bunn og grunn om å skape en ny samfunnskontrakt for å ansvarliggjøre det 

muslimske individet og sikre et holdbart forhold mellom styrende og styrte. Slik ville Abduh utvikle

et moderne samfunn uten å gå vekk fra det religiøst grunnlag. Han trengte ikke gå langt for å finne 

de nødvendige konseptene, men hvilke konsepter han plukket ut fra tradisjonen kan likevel sies å 

være inspirert av opplysnings-diskursen og hvordan disse fortonet seg i et vest-europeisk samfunn, 

det problematisk for Abduh i møte med denne diskursen var i hovedsak synet på religion som noe 

før-moderne og utdatert. (Haj 113)

Den autoriteten som lå i det religiøse skulle derimot anerkjennes gjennom en individuell forståelse 

av religionens relevans for ens eget liv innenfor rammen av Abduh's minimumsteologi og ikke som 

lydig aksept av en detaljert og rigid tolkning fra ulamaen. Religionen skulle internaliseres gjennom 

en pedagogisk prosess der man hadde mulighet for å jobbe seg igjennom tvil inntil man oppnådde 

en aksept for troen på egne subjektive premisser (innen minimumsteologien) som igjen skulle skape

det moralsk gode individ som utgjorde borgerne i den moralsk gode muslimske nasjonalstat. Dette 

ble knyttet til konsepter som selvrealisering og dannelse som også knytter en moderne mentalitet til 

et religiøst fundament som skulle gi dette religiøse - og innenfor tidsånden, irrasjonelle og utdaterte 

- en rasjonell og relevant karakter (Haj 114-118,123). Om dette var en holdbar visjon er et annet 

spørsmål og konsekvensene av å ikke frivillig akseptere islams grunnleggende budskap etter slik 

prosess blir sett vekk ifra, siden dette for Abduh er sannheten som ethvert menneske vil gjenkjenne. 

Man kan fint forestille seg at dette hadde blitt et viktig kontinuerlig forhandlingspunkt med mange 

motstridende meninger, som Abduh følgelig hadde sett som en modningsprosess for samfunnet.

En humanisme basert på utilitarisme (som i vesten) kunne ikke aksepteres av Abduh siden det 
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moralske individ kun kunne fostres og realisere seg innen et moralsk samfunn basert på islamsk 

etikk, dog av annen karakter enn det samfunnet Abduh selv vokste opp i. Tolkningens-modellen 

som oppsto internt i islam sentrer rundt de fire-lovskolene og terskelen som gjorde seg gjeldende 

overfor å la seg inspirere av eksterne tankesystemer som Abduh hadde erfart, var grunnlaget for en 

til-låst diskursiv situasjon der aktører hadde lite spillerom for å håndtere samtidens utfordringer 

tilstrekkelig gjennom iterering basert på tidligere forståelse av konstituerende religiøse konsepter 

for samfunnet. Denne rammen forsøkte Abduh å endre gjennom sin minimumsteologi som igjen 

skulle være grunnlaget for et nytt religiøst samfunn der den religiøse diskursen var mer 

praktisk/pragmatisk orientert og basert i større grad på komplementerende innspill om hva som 

kunne gjøres innen rammen av det ortodokse, vurdert etter og basert på resonerende fornuft og 

rasjonalitet (balansert opp mot rammen av en overordnet tro). (Haj 118,120,125)

«What they resisted was not Europe's modernizing features (e.g., natio-state, science and

technology, and capitalist economy) but its banishment of religion to the private sphere 

and its separation of morality from law. To seek an alternative to the secular liberal 

tradition, 'Abduh relied not only on the Islamic discursive tradition but also on a plan to 

modernize the institutions most responsible for making this new subject». (Haj 126-127)

Individualisme for Abduh var noe som man måtte gjøre seg fortjent til og var basert på en 

nytteverdi for samfunnet heller enn den vestlige individualismen som vektet individets absolutte 

frihet og iboende selvstendige egenverdi. Denne modellen der individuell moral og individuelle 

interesser kunne søkes fritt innen lovens rammer frastøtte en islamsk modernist og her lå 

hovedkilden til den motviljen som ble fremsatt overfor den vestlige moderniseringen. Relatert til 

dette var det vesentlig for den islamske modernismen å ikke skille mellom privat og offentlig som 

om de var motsetninger og helt adskilte, men heller skape to adskilte sfærer der regulering kunne 

utøves begge veier. Her ligger kjernen av den samfunnskontrakten Abduh ville fremme for å tre inn 

i det moderne uten et brudd med tradisjonen eller det Tradisjonelle/før-moderne verdensbilde som 

ikke sto i stil med vestens samtidige bilde på hva modernitet skulle være. De øvrige elementene 

assosiert med vestlig modernitet var vesentlig mindre problematiske å relatere til elementer i den 

islamske tradisjonen. (Haj 150-151)

Abduh's diskursive ryggdekning - salafi
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Utgangspunktet for denne fritttolkende tilnærmingen til tradisjonen med inkorporering av elementer

inspirert av en ekstern diskurs var hans gjenoppdagelse av det salafistiske diskurselementet i den 

islamske tradisjonen. Her er det viktig å skille mellom en salafistisk tilnærming til tradisjonen som  

ser disse første generasjonene muslimer som eksempler og inspirasjon (siste avsnitt perker mot en 

slik forståelse) og salafisme som vil gjenskape det samfunnet fult og helt slik det fortonet seg den 

gangen. Det er forøvrig nærliggende å se at en forvrengning av denne tilnærmingen kan gi en 

islamistisk tilfrysing av reformånden, som en retrett til en ubestridt retorikk innen hele spekteret av 

innovative tolkninger assosiert med islam i moderne tid, men som man innen islams modernisme 

ikke anser som tilstrekkelig for en moderne samtiden. Dette vesentlige bi-poenget blir hentet opp i 

neste kapittel. Her er fokus på Abduh's tilnærming og bruk av salafi som den sanne religiøse 

utøvelse, som må anvendes i en kontekst.

Koranen brakte argumenter og bevis for teologien/ontologien der alt springer ut fra gud og 

tilsvarende er forent om gud. Lovene presentert gjelder for all tider og er logiske selv om de kan 

være vanskelige å forstå fullt ut. I visshet om egen sannhet og visdom er Koranen hverken 

overflødig abstrakt eller overflødig konkret. Om man først anerkjenner denne sannheten, slik Abduh

ser det, er det fortsatt et gjenstående element for å utøve religionen i tråd med budskapet. En 

konstruktiv utøvelsen var basert på enighet og enhet om Koranen og gjorde seg gjeldende under 

Muhammad sin levetid og under de to påfølgende kalifene der man kun forholdet seg til 

nærliggende indikasjoner ut ifra teksten med ryddig tilnærming til uklarheter rundt lovgivende 

implikasjoner av dette, der kalifen hadde det endelig ord. (Abduh 31-32)

Med islams budskap ble mennesket fritt fra hverandres forestillinger om verdens ukjente aspekter. 

Alle kunne nå rette seg mot guds sanne budskap direkte uten fantasifulle og missvisende 

mellomledd. Alle var med det like i sin status overfor gud, men fortsatt ansvarlige for sine 

handlinger og konsekvensene av disse, med et barmhjertig forbehold der vilje til og forståelse av det

beskrevet i budskapet kunne taes i betraktning. De verdige hadde med det grunnlaget som skulle til 

for å lede i tråd med felles beste, uten å bli forhindret av andre som hevdet denne retten basert 

utelukkende på posisjon eller status. (Abduh 124-126)

Islamsk rettferdighet tilsier at hver mann får som fortjent i sine frie handlinger etter evne og innsats 

i konkurranse med hverandre. De som lykkes gjør det ved holde sitt sinn åpent, vurdere selv for og 

imot og hverken høre blindt på forfedre og andre som står i autoritet eller neglisjere deres visdom 

der den viser seg. Innenfor rammen av guds lov skal fornuften råde og med islam var mennesket 
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fritt til å utforske den midlertidige verden med utgangspunkt i sannheten om dens skaper og med det

fullbyrde dets gudgitte evner. (Abduh 126-127)

Islams tidlige tid fremstilles altså som et forbilde å ta utgangspunkt i for å gjenopplive en rasjonell, 

rimelige og balanserte holdning til guds endelige budskap til mennesket. Noe som i praksis vil gi 

forskjellige implikasjoner for mennesket til forskjellige tider, der grad av utvikling i den 

menneskelige forståelsen av skaperverket er toneangivende. Dette er naturlig, fortsetter Abduh, 

siden gud har skapt mennesket med egenskaper for utviklingen gjenspeilt i individets utvikling 

gjennom livet på jorden. (Abduh 128, 130-131)

I budskapet formidles oppskriften for det verdige liv i sin eksplisitte fornuft, bare de ritualer som 

har med forberedelse til det neste livet å gjøre virker det hensiktsmessige tilslørt. På disse kriterier 

vil hver enkelt bli dømt i det neste liv heller enn i dette livet, hvor de mer direkte 

årsakssammenhengene mellom handling og dets gode eller dårlige konsekvenser er av mer åpenbar 

natur. Denne todeling av konsekvenser gjelder ikke for nasjonen som kun befinner seg i denne 

verden, her råder fornuften alene og de nasjoner som utnytter denne gudgitte gaven vil oppnå 

storhet. I denne konkurransen taper de samfunnene som ikke utvikler disse evnene systematisk. 

«'Truly God does not change a people's condition until inwardly  they change themselves.' (Surah 

13.11)» (Abduh 138). Denne distinksjonene mellom individet og nasjonen ble forstått og fulgt i 

islams tidlige tid. Godhet og fornuft ble kombinert for velstand og lykke for deres samfunn her på 

jorden. (Abduh 136-139)

Budskapet var laget for å appellere til mennesket basert på de behov og den fornuft som er iboende i

mennesket, den hastighet islam spredte seg med og de hinder den overkom mot alle odds samt den 

godhet som ble utøvet i dens navn overfor dens motstandere etter deres nederlag, beviser og 

overbeviser om budskapets absolutte sannhet. At dette ekspanderende riket også tolererte de som 

ikke ble overbevist og ville beholde sin tro og i enkelte tilfeller også anerkjente visdom i enkelte av 

disse individene vitner om en trygghet i viten om egen rettmessighet. Med dette fikk verden se den 

sanne religion og utøvelse av sann tro som i sin fornuft bygget bro og viste vei. Mennesket hadde 

fått av gud det som skulle til for å bygge det gode samfunn som i sin lettfattelige rettferdighet og 

fornuft kunne gjenkjennes av alle. Det største hinderet var de eksisterende klasse/makt strukturene 

der det ble hersket for egen fortjeneste uten øye for menneskets rettigheter. (Abduh 142-146)

«human nature in its need for religion, demands one that is nearest to the interests of human nature 
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and most akin to their emotions» (Abduh 147),  derfor spredte islam seg med slik hastighet uten 

aggresjon og erobring som middel, dette forekom kun i selvforsvar eller som respons på aggresjon i 

tråd med guds spillerom for menneskelig initiativ for å fremme det gode der det onde dominerer 

(Abduh 147-148). For Abduh er spørsmålet som stå igjen klart:

«If Islam is a faith that unifies, why this numerous diversity among Muslims? [...] how is

it that Muslims are content with so little and many indeed have closed and barred the 

door of knowledge altogether, supposing thereby that God is pleased with ignorance and 

a neglect of study of His marvellous handiwork?» (Abduh 151-152)

Svaret ligger i en missforstått utøvelse av religionene, men løsningen er nærliggende, det er bare å 

lese Koranen slikt den skal leses og utøve den fornuften som man tidligere klarte, tydelig bevisst 

gjennom historien (Abduh 151-154). Abduh ser vestens modernitet som en manifestering av islams 

potensiale som gradvis ble overført gjennom korstogene der kjennskap til islams balanserte 

ansvarliggjørende fornuftsdoktrine over tid bidro til å reformere deler av kristendommen med 

elementer hentet fra islam. Med denne nyvunnede fornuften i deler av Europa klarte folket der å 

frigjøre seg fra tradisjoner og etablere en moderne sivilisasjon inspirert av islam, uten å være dette 

bevisst (Abduh 149-150, 153). Balansen ble spredt til vesten og utviklet seg her i tråd med 

potensialet, men uten den sanne tro sine veiledende føringer og derfor kun av materiell karakter. 

Hvis verden skal se den virkelige moderniteten må den skapes i et samfunn rettledet eksplisitt av 

islams generelle ortodoksi basert på minimums-teologien Abduh presenterer i Theology of Unity. 

Dette gir altså både materiell og spirituell modernitet, slik er det nærliggende å tolke Abduh's 

prosjekt.

Reformforsøket i praksis - Abduh og al-Azhar

Al-Azhar måtte være med på denne reformeringen som den mest sentrale institusjonene for islamsk 

ortodoksi, slik Abduh så det. Moderniseringsprosjektet kunne ikke gjennomføres innen en islamsk 

ramme uten en reformering av al-Azhar der man endret fokus fra å fostre en tradisjon man i liten 

grad var villig til å endre på til å benytte denne tradisjonen som retningsgivende lære og er 

diskursivt repertoar overfor den moderniseringen samfunnet uansett måtte innstille seg på. En 

gjenopplivning av den søkende islamske diskursen man kunne lese om fra tidligere tider skulle 

skape en islamsk diskurs som var reformvennlig og hadde de redskapene som skulle til for å 
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håndtere en ny kontekst preget av ideer fra Europa, nettopp for å kunne vurdere disse på egne 

premisser. En forutsetting for denne tilnærmingen var en villighet fra instituttets side til å vurdere 

sekulær kunnskap sammen med den religiøse og innstille seg på å produsere anvendbar kunnskap 

for moderniseringen av det islamske samfunnet. (Haj 99-101)

Denne første nødvendige reformeringen for å gjøre al-Azhar mer åpen for kontinuerlig utvikling var

vanskelig grunnet en nærmest institusjonalisert maktkamp mellom de forskjellige islamske 

tolkningstradisjonen som konkurrerte om diskursiv innflytelse og med det, størst andel av 

instituttets ressurser. Abduh forsøkte å skape grobunn for en reformånd gjennom gradvis endring 

som startet med å opprette mer kontinuerlig kontakt mellom de forskjellige lovskolene i håp om at 

disse kunne enes om endringer i pensum og den pedagogisk tilnærming til instituttets funksjon, som

Abduh ønsket skulle være rettet mer mot samfunnsnytte. Andre mer gjennomførbare endringer var 

sekundære sammenliknet med disse punktene, men siden forsøkene på å opprette en felles 

reformånd som ulamaen kunne godta aldri kom sikkerlig i gang, ble reformeringen av instituttet en 

kampsak som polariserte reformister og ulama. (Haj 102-105)

Uenigheten dem imellom gikk ut i offentligheten der de konservative anklagde Abduh og 

reformistene for snik-sekularisering på oppdrag fra britene, dette ble svart på med anklager om en 

bortkastet religiøs utdannelse som samfunnet ikke kunne benytte seg av som veiledning til å 

håndtere samtiden og at disse sekulære elementene til dels allerede ble benyttet i religiøse lære. 

Abduh's reformering fra innsiden av al-Azhar opphørte etter eskalering av uenighet i 1905, en 

optimistisk Abduh formulerte sine ti år som reformator ved den religiøse skolen etter et 

tilsynelatende nederlag, «the wheels of change are already in motion:» (Haj 105-107). Som en 

oppsummering av sitt reformprosjekt og oppfordring til videre fokus for reformering skrev Abduh 

et notat publisert i al-manar i 1906.

Religion er nødvendig for samfunnet og en riktig utøvet religion er tilsvarende viktig starter Abduh. 

Den sanne religionene har en kjerne av absolutt sannhet som ikke kan forandres, men utover det må 

implikasjonene av denne sannheten utforskes og tilpasses en verdslig kontekst. Den 

tradisjonalismen som utøves ved det sentrale islamske akademiet al-Azhar skaper et hinder for en 

reformering der hensikten er å skape en institusjon som kan veilede det muslimske samfunnet til i 

en moderne tilstand. Denne tradisjonalismen er ikke vondt ment, men heller et resultat av uvitenhet 

overfor de aspektene av skaperverket som nå manifesterer seg andre steder i verden, samt en 

uheldig utbredelse av sufismens ensidige fokus på det spirituelle ved mennesket som følgelig 
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former en latskap overfor materiell streben som hverken gagner nasjonen, samfunnets beste eller 

islam. (Abduh 1906, [i Moaddel & Talattof] 45-46, 49). 

Siden reformeringen ikke har klart å spre sine røtter fra andre religiøse institusjoner utenfor al-

Azhar er det opp til ulamaen her å innse nødvendigheten av reform. Det vesentlige er å introdusere 

den sekulære vitenskapen ved al-Azhar og iverksette en omfattende endring av synet på det pensum

som blir lært. Viktigst her er det å se dette som gode tolkninger, men begrenset av den konteksten 

det har opphav i. Målet er ikke å gå vekk fra disse tolkningene, men se det som komplimenterende 

tolkninger av varierende gyldighet for samtiden og samtidig være åpen for nye tolkninger som viser

seg utvetydig som nødvendige (Abduh 1906, 46-48). Videre uttrykker Abduh eksplisitt en 

progressiv holdning  som basis for reformeringen:

«The reform will be founded on two principles. The first principle is that science has not

yet reached its perfect state. Science, however, are developing toward, not away from, 

progress and perfection. The second principle is that ethics, laws, religion, beliefs, 

science and all that is in the universe exist for he benefit of humankind and for its 

happiness.» (Abduh 1906, 48)

Når Abduh's reformvirksomhet skal oppsummeres er det et hovedpoenget som Haj vektlegger, «The

reconfiguration of orthodoxy entails [...] the ability to actualize one's understanding of orthodoxy, 

which is fundamentally related to power». Reformering er ikke til for å støtte status quo, men for å 

holde en tradisjon relevant i en ny kontekst, for at dette skal fungere må reformeringen knyttes til 

makt (Marshall 108). I denne konteksten var det møte mellom to verdensbilder, det 

Tradisjonelle/før-moderne og det moderne som utfordret en Tradisjonell/før-moderne tradisjon, en 

utfordring som krevde og alltid krever en enormt omfattende kulturell omstillingsprosess. 1905 kan 

sees som slutten på første runde i prosessen der reformånden personifisert av Abduh hadde kommet 

i posisjon og møtt sitt første tilbakefall fra eliten den mest eksplisitt utfordret. Dette kan ansees som 

en naturlig del av en slik prosess. Endringene som kom under- og i kjølvannet av første verdenskrig,

gjorde videreføring av prosessen særs problematisk og den ytterligere pressede konteksten for 

gjenoppdagelse av islam relevans i en moderne tid ble overtatt av mer ekstreme krefter. Abduh's 

modell mobiliserte hverken folket eller eliter i samtidens Egypt.

Denne modellen sees i denne oppgaven som et konstruktivt bidraget til grunnlaget for en kulturell 

prosess som rent diskursivt kunne holde seg flytende og håndtere den utfordringen en tradisjon 
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basert på et Tradisjonelt/før-moderne verdenbilde opplever i møte med en ny tradisjon basert på et 

moderne verdensbilde. Abduh's samtidige kontekst og den konteksten under verdens- og regionens 

videre historie skapte dog ikke rom for en slik åpen og retorisk sett sårbar diskurs, utsatt for enklere 

og tilsynelatende sterkere samfunnsvisjoner. På den ene siden fundamentalisme og islamisme og på 

den andre en vestlig inspirert sekularisme og viktigere, en tro på kulturelle prosesser og som følge 

av institusjonelle endringer.

Abduh's arv

Reform-skolen vektet en islamsk modernisme, der grunnlaget for det nye samfunnet og grunnlaget 

for å gjenoppdage samfunnets hensikt på jorden fortsatt var knyttet til den islamske ontologien med 

de påfølgende påbud. Bredden innen denne bevegelsen reflekterer en generell trend innen Islam, 

mangfold. Utover et par mindre bestridte kjernepunkter innen teologien var det tolkning og 

sprikende forståelse av guds intensjoner og skapelsens implikasjoner for mennesket på jorden som 

rådet denne brede diskursen. Av disse er Muhammad Abduh fokusert på her. Slik han forståes i 

denne oppgaven besto hans pragmatiske tilnærming av å beholde islamsk ontologi, men dempe ned 

menneskets evne til å forstå dette konseptet og derfor ikke blande inn absolutte forestillinger om 

hva samfunnet nødvendigvis måtte endres til, så lenge dette skjedde innenfor en viss ramme/hans 

minimumsramme. Ontologien skulle i minst mulig grad være dikterende og heller rettningsgivende, 

som et felles minimumsgrunnlag å orientere seg ut ifra som muslim i en ny verden preget av 

endringer. (Badawi 11-17)

Siden man ikke kunne vite guds intensjoner fullt ut var det opp til mennesket å utnytte det gudgitte 

intellektet for å finne ut hvordan man på best mulig måte, gitt konteksten, kunne operere som 

mennesker og samfunn med utgangspunkt i en minimumsteologi. Tidligere stridigheter mellom 

lovskoler og andre tolkninger av islams autoritære tekster skulle benyttes som et tolknings-

repertoar. Løsninger og lovgivning var tiltenkt å skje innen en dialogisk ramme der rasjonelle 

argumenter måtte kobles på de teologiske standpunktene som ikke lengre kunne kreve status som 

ubestridte dogmer eller urørlige doxa. Epistemi var rette måten å utforske skaperverket. (Badawi 

11-17)

Man skulle åpne den interne diskursen til å romme en åpen moderne forhandling og  konkurranse 

om relativ sannhet innenfor en ramme av islamsk minimums-dogma. Institusjonelle ideer fra vesten 



51

var hensiktsmessige å trekke inn i islamsk modernitet for å utnytte det potensiale Abduh søkte. 

Dette var rammen for tilnærmingen til en usikker fremtid som krevde en mer fleksible 

samfunnsdoktrine. For reformistene var det essensielt at islams rolle ikke forvitret slik man kunne 

observere innen vestens historie, men det var tilsvarende klart at den rollen islam spilte ikke hadde i

seg de midlene som skulle til for å konkurrere realpolitisk med den sekulariserte vestlige 

overmakten. Midt oppi all denne forvirringen og de mange standpunktene om veien videre som 

strakk seg fra ren vestlig adopsjon, til erkekonservativ retttrett inn i den fint polerte, men lite 

anvendbare samtidige teologien, så Abduh sin rolle som en konsoliderende modernist, uten å tvile 

på sannheten om Allah. (Badawi 11-17)

Få fulgte opp hans balanse og eksplisitt hybride visjon av islam og modernitet. Hans direkte og 

indirekte etterfølgere beveget seg i den ene eller den andre retningen og vektet enten islam som 

eneste kilde til modernitet eller modernitet som nødvendig og islams manglende kapasitet som et 

grunnlag for et slikt samfunn. Dette ga en sterk polarisering av modernitetsvisjoner i store deler av 

den arabiske verden der sekularister og fanatiske fundamentalister posisjonerte seg som motpoler 

overfor hverandre og kritiserte forsøk på kompromisser eller mer moderate visjoner som 

uautentiske eller irrasjonelle og skadelige for en nasjon i internasjonal konkurranse. Abduh's reform

misslyktes altså overfor Egypt, denne utviklingen var toneangivende for resten av den arabiske 

verden. Tunisia, i den arabiske periferien fulgte i størst grad opp denne visjonen. Uten for denne 

regionen hadde tilnærmingen noe større appell, spesielt i Indonesia. (Badawi 88,92)

Gjennom Abduh's liv og virke kan det påpekes en mangel på konsistente underliggende prinsipp for

standpunktene han fremsatte. Dette gir utslag i en upresis forestilling om islam og det moderne 

fortsetter Badawi. Visjonens fokus reflekterer områdene Abduh fokuserte på gjennom sitt liv som i 

hovedsak består av en utdannings-fase, nasjonalist-fasen, salafi-fasen og reform-fasen. Disse 

aspektene preget Abduh gjennom hele sitt virke, men hadde spesielt fokus i hans tanker under de 

respektive fasene. Fokus i denne oppgaven er sentrert rund hans reform-periode som Theology of 

Unity ble skrevet i, men man kan tydelig spore et vedvarende fokus på alle disse punktene 

(Marshall 108-109). Som vektlagt tok dette form som et program som skulle implementeres og 

utvikles, men siden dette viste seg lite gjennomførbart i praksis ble resultatet for ettertiden en 

ytterligere forvirring om forholdet mellom det moderne og islam (Badawi 93-94). Haj ser dette som 

noe av hensikten med modernitetsvisjonen, et syn som også reflekteres i denne oppgaven, men rent 

historisk og kontekstuelt var det andre utviklingstrekk som gjorde seg gjeldende.
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I denne mer generelle historien om diskursiv utvikling rundt samfunns-grunnlaget og 

samfunnsorganisering utgjør reformistene en liten, men høyst betydningsfull gruppe som andre mer 

kompromissløse, mindre komplekse og mer selvsikre tilnærminger søkte å sette seg som arvtakere 

av for å benytte seg av deres legitimitet som anerkjente og forenende intellektuelle, det siktes her til 

fundamentalistiske tilnærminger (Badawi 16-17). Den sekulære tilnærmingen kunne også benytte 

seg av metodene for å håndtere og manipulere tradisjonen, men disse vektla å gjøre dette på en måte

som kunne høste støtte fra den konservative ulamaen. De fleste grupper kan altså gjøre dette siden 

bredden inne reformist-modernist skolen er stor, for ikke å si bredden hos den enkelte reformist. I 

denne oppgaven har dog Abduh's bredde blitt forsøkt sett på som en mer konsistent doktrine av 

relativt kompleks og konstruktiv karakter, hvorfor dette er tilfelle skal undersøkes nærmere i 

kapittel 5. Før det skal jeg se på den alternative sekulære tilnærmingsmåten som ble toneangivende 

for utviklingen i regionene generelt og deretter koble utviklingen av både sekulær og islamsk 

diskurs til en vedvarende polarisering i regionene som en kontekst for å kunne beskrive Abduh 

prosjekt som et mer hensiktsmessig alternativ i lengden, sammenliknet med den sekulære 

tilnærmingen i dens innførte form.
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Kapittel 4: Ziya Gökalp, det sekulære alternativet og grunnlaget for 

polarisering

Fokuset i dette kapittel er altså på det sekulære alternativet og resultatet av styrken i både denne 

tilnærmingen og tilnærminger som fremstilte seg mer dirkete som oppfølgere av det den før-

moderen islamske tradisjonen. Et sentralt element å vise her er hvordan disse to sterke 

strømningene i historien tilsammen skapte grobunn for en vedvarende polarisering langs skillelinjen

som i sin mest overordnede form kan formuleres, islamsk ontologi som førende for 

modernitetsprosjektet kontra sekulære ontologi som førende for modernitetsprosjektet. En mer 

konkretisert utgave kan lyde, guds lov kontra menneskeskapt lov. Jeg starter med å hente med meg 

den fremstillingen av den generelle historien som ble fremlagt i kapittel 2.

Islam som legitimitetskilde til modernitetsprosjekter

Den generelle trenden innen den moderniserende diskursen, spesielt etter reverseringen av den 

første ottmanske konstitusjonen i 1878, var økt bruk av islam for legitimering av reformer, uansett 

karakter. Økningen av retorikk basert på islam i sin før-moderne versjon kjennetegnet Abdülhamid 

II sitt styre, men også opposisjonen disse årene utførte sin kritikk nærmest utelukkende ut ifra 

samme diskursive objekt. Begge parter søkte støtte hos ulemaen for å legitimere sine standpunkter. 

Denne meta-strategien, å hente legitimering fra islam, ble gjort gjennom den diskursive strategien å 

tolke dens hellige tekster selektivt, fri fra kontekst og etter varierende grad av instrumentelle 

hensyn, egeninteresse, egen overbevisning og genuine tro. Fra tidlig 1900-tallet opererte alle 

diskursive parter mer eller mindre ut ifra dette prinsippet, noe som førte til en endring av den 

islamske diskursen selv og en endring i hva det ville si å argumentere ut ifra den islamske 

tradisjonen. (Ardic 65-67)

Rundt 1.vk tar disse reformforsøkene nok en vending. Mens de islamske modernistene under 

nahdah perioden forsøkte å skape en sameksistens mellom islam og det moderne på et idealistisk 

nivå, skapte andre samfunnskrefter og modernitetsvisjoner historien gjennom konkrete hendelser og

institusjoner. Konstitusjonelle og sekulære regimer, først et midlertidig styre i Iran fra 1905-1911 og

en stabil overtakelse i Tyrkia mellom 1919-1924, ble ført frem som samfunnsrevolusjoner ledet av 

eliter med en vilje til å benytte seg av de redskapene som skulle til for å stå imot vesten, delvis 
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uavhengig av tradisjonelle og religiøse hensyn. (Hroub 20)

Begge var et resultat av legitimitetskrise i de gamle regimene relatert til deres problemer med å 

omstille seg nye realiteter. Bruddene ble etterfulgt av religiøst betingete komplikasjoner. 

Tradisjonalistene, som rett før i stor grad var splittet, samlet seg om en generell konservativ 

holdning over endringene som fort høstet støtte, uten at dette potensiale ble utnyttet til dirkete 

politisk mobilisering. Likevel, fra en innviklet samfunnsdebatt med mange ståsteder skapte 

gjennomføringene av revolusjonenes program et utgangspunkt for polarisering mellom tilhengere 

av det islamske- og tilhengere av det sekulære styringsgrunnlag, slik man også kunne se i Egypt 

som resultat av Abduh's reformeringsforsøk (Hroub 23). Konkrete hendelser og manifesteringer av 

ideer økte presset på representative aktører og avslørte i større grad de dype skillelinjene mellom 

forskjellige fremtidsvisjoner, på tross av en felles interesse i større samfunns-omveltninger for å stå 

imot den vestlige overmakten.

I møte med en utviklet modernitet representert av sterke og selvsikre vestlige imperier krevde 

mottiltak også snarlig implementering og relativt umiddelbare resultater, det interne presset overfor 

regimene som ikke klarte å håndtere denne utfordringen bidro selvfølgelig til legitimitetskrisen som

åpnet opp for avskaffelse av disse ineffektive regimene. Presset gjorde også vestlig adopsjon til en 

fristende og ofte nødvendig tilnærming til en modernisering gitt dette presset om å opprette 

fungerende regimer i den nye konteksten. Flere av disse forsøkene var relativt vellykket, men over 

tid ble det klart at moderniseringens utfordring var mer omfattende enn økonomisk utvikling og 

mangelfull utvikling av politisk modernitetet kan relateres til en mangelfull kulturelle 

endringsprosess (Badawi 11-17). 

Forholdet mellom islam og modernitet er i sentrum av denne prosessen, utgangspunktet som disse 

regimenes autoritære la, var et dårlig utgangspunkt for akkurat en slik prosess. Dette gjelder i 

vesentlig større grad for de Arabiske statene, disse kommer jeg kort tilbake til er å ha sett på Gökalp

sin sekulære modell for modernitetsprosjektet. Først skal jeg fokusere på en slik sekulære doktrine 

som var konstituerende for Tyrkia, modellen som ble anvende i den arabiske verden var selvfølgelig

ikke like, men deler det overordnete sekulære trekket og gjøre tilsvarende grep overfor islam som 

innebærer å beholde islam som ideal, men sette til side implikasjoner av dette idealet for 

utformingen av regimet.
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Ziya Gökalp

Ziya Gökalp var en toneangivende og innflytelsesrik for både intellektuelle og politiske aktører som

introduserte sosiologi for det tyrkiske samfunnet, sterkt preget av Durkheim sin tilnærming. Som de

fleste intellektuell i hans samtid var også Gökalp preget av spørsmålet rundt det konfliktfylte 

forholdet mellom islam og moderne vestlig tradisjon. Å forene islam og det moderne var et 

hovedfokus, men samtidig forene islam med turkisme. (Ardic 68-69) 

Den diskursive utviklingen i Tyrkia i årene etter 1909 var viktige for å utvikle radikale konsepter 

som erstattet den islamske tradisjonen. Dette kunne bare finne gehør i det samtidige Tyrkia fordi det

var i tråd med en generell diskursiv utvikling. Gjennom en artikkel-serie publisert fra 1914-1918 

utviklet Gökalp en argumentasjon som i praksis gjorde at han senere kunne sette islam til side i sin 

teoretisering av en moderne og sekulær samfunns doktrine uten å berøre islam som ideal. Dette 

arbeidet var viktig for opinionen som skulle påvirkes, men også for Gökalp selv. (Ardic 69-70)

Vesentlig her er det at han skiller sharia i to legitimerende aspektene, den profetiske og den sosiale, 

disse sidestilles. Senere vektlegge Gökalp det sosiale fundamentet for lovgivning som angår 

verdslig anliggende. Islam ble gjort irrelevant overfor politisk hensyn uten å uttrykke dette ved å vri

på grunnlaget for sharia-lovgivningen for deretter å si at islam og modernitet var i overenstemmelse

siden islam tillater et rent sosialt fundament for lovgivning, et konsept han altså hadde formulert i 

den forutgående artikkelen (Ardic 70, 76-77). «This strategy overall was prehaps a solution found 

by a concerned intellectual under the impact of the accelerated pace of social change» skiver Ardic 

(Ardic 71). 

Uansett, dette var et bidrag til den omfattende debatten rundt islam og modernitet som potensielt 

ville være med på å prege den politiske tilnærmingen overfor endringen i verden. At denne 

tolkningen hadde et svakt fundament innen tradisjonen var mindre viktig når konseptets 

implikasjoner ble tatt over til den politiske arenaen av CUP (Committee of Union and Progress), 

siden dette kunne kompenseres for med retorikk og makt slik det ble gjorde etter opprettelsen av 

republikken i Tyrkia. (Ardic 72, 74)

The Principles of Turkism publisert i 1920 er derfor en rent verdslig fremstilling av modernitet som 

allerede har konkludert islam rolle innen denne modernitetsvisjonen. Det er visse likheter med 

Abduh's modell her, forskjellen ligger i at Gökalp kan anvende konsepter eksterne for islam uten å 
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unnskylde bruken og kan derfor friere nærme seg en modell som baserer seg på konsepter som har 

vist seg effektive i vesten og vektet en adopsjon av disse, så lenge man ikke så vekk ifra Tyrkisk 

kultur. Begge plasserer en virkelighet slik den viser seg i samtiden opp mot sosiologiske 

mekanismer over tid og benytter dette som et utgangspunkt for å hevde hva samfunnet bør gjøre nå. 

Gökalp har også en lettere jobb når det gjelder konsistens, siden han ikke er avhengig av en ontologi

utover den verdslige og følgelig slipper håndtere det profetiske mellomleddet slik Abduh måtte. Det

pragmatiske utgangspunktet presenteres et stykke ut i boken, jeg ser kort på det først.

Politiske grupperinger kan deles i tre grupper, klan, erobret fellesskap 'community' og samfunn. 

Oppdeling av etniske grupper skaper stammer, som også er klaner. Når disse klanene ekspandere på 

bekostning av andre etnisiteter og deres klaner, vil den nye politiske grupperinger ikke lengre være 

etnisk homogen og kalles da feudalt styre eller imperium som er typer av erobret fellesskap der en 

klan har hegemoni. Innenfor slike strukturer vil det over tid vokse frem en bevissthet om at det 

værende politiske fellesskapet ikke er idealet for de underdannige klanene. Når denne bevisstheten 

oppstår har disse klanene utviklet seg til nasjoner basert på individenes felles språk og kultur som 

resultat av å ha vært undertrykt. Dette er prosessen for nasjoners fødsel. Erobrede fellesskap er ikke 

godt for noe annet enn som støpejern for nasjoner. Kun i England ble et samfunn etablert før 

ekspansjon og et erobret fellesskap ble skapt der man holdt klanene adskilt. Folket ble anerkjent 

gjennom et parlament og derfor fikk man både kultur og sivilisasjon som førte med seg utvikling. 

Derifra spredte denne samfunnsmodellen seg til vest-europa og videre østover. (Gökalp 57-59)

Denne nasjonale bevisstheten er nøkkelen til fremgang og samfunnsenheter som ikke kan være noe 

annet enn selvstendige. Ingen nasjoner kan koloniseres, som vist etter 1.vk der man i Europa trodde 

man kunne kolonisere Tyrkia, men rask endret disse planene når man oppdaget en nasjonal 

bevissthet her, manifestert gjennom militær styrke. Arabia var derimot lett bytte for England og 

Frankrike grunnet fraværet av nasjoner. Imperier tapte og falt etter 1.vk, mens selve de tapende 

nasjonene besto. Derfor må nasjoner aktivt bygges opp i den islamske verden for å sikre 

selvstendighet fra kolonimakter (Gökalp 59-61). Dette imperativ presenter ikke uten en idealisert og

teoretisk kontekst etablert tidligere i boken.

Gökalp åpner med å avvise idealer om nye forenende ideologier som pan-turkisme, pan-

ottomansime og pan-islamisme. Det er turkisme slik den beskrives her som later til å vinne frem, 

fordi den er nærmest de faktiske forhold og de sentimentale strømningene man kan observere 

spesielt siden 1909. Det følgende er en manifestering av denne latente (kulturelle nasjonalismen) 
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som nå har bevist sin kraft gjennom handlingene til Mustafa Kemal, slår han fast (Gökalp 7-11). 

Med denne avgrensningen på pragmatiske premisser kan Gökalp fokuser relativt utelukkende på 

menneskets iboende dragning mot å organisere seg i en nasjon.

En avklaring av nasjonens fundament vektlegger at denne ikke kan bygges på rasepremisser, siden 

disse ikke har kjennetegn utover det rent anatomiske er dette ingen naturlig grense å dele opp 

mennesket etter. Etnisitet er også en underordnet kategori ettersom dette heller ikke dikterer 

individuelle og sosiale egenskaper. Disse to biologiske aspektene av mennesket blir overkjørt av det

sosiale miljøet individer vokser opp i og det er læringsprosessene i oppveksten som legger de reelle 

føringene for personlige og sosiale karaktertrekk, mer enn noe annet. Etnisk renhet innen en nasjon 

er derfor ikke et mål og helle ikke naturlig, som man kan observere rundt om i en verden av blandet 

etnisitet påpeker Gökalp. (Gökalp 12-13)

Det er de som mener at den tyrkiske nasjonene skal være basert på rase eller etnisitet, skriver 

Gökalp. Disse tar feil, hovedsakelig fordi sosiale egenskaper er relatert til lærdom og utdannelse i 

oppveksten og ikke slike mer primitive biologiske trekkene ved mennesket. Man kan observere at 

disse var gjellende trekk for å fremme solidaritet og gruppeenhet tidligere i historien, men på 

historiens nåværende utviklingsstadium er det den mer fleksible og tillærte kulturen som forener et 

samfunn, forsetter Gökalp. (Gökalp 12-13)

Dette betyr ikke, som geografisk nasjonalisme tilsier, at alle som bor innen en stat er av samme 

nasjonalitet. Ottomanister bruker denne forståelsen for enkelt til å si at alle innen imperiet tilhører 

den ottomanske nasjonen. Innen pan-islamisme kaller man hele trossamfunnet en nasjon. Islam er 

rett nok et fellesskap, men ikke en nasjon. Individualister overlater nasjons-spørsmålet til den 

enkeltes vurdering av engen tilhørighet. Man kan anse dette som nødvendig, men ikke tilstrekkelig 

ettersom nasjonal tilhørighet i sin essens er knyttet til individets sentimentalitet overfor en slik 

tilhørighet. Slik arter sannheten om tilhørighet seg, som kan observeres gjennom en selvoppofrende 

vilje overfor nasjonen og kun kan oppnås gjennom å vokse opp i en nasjonal kultur og ta til seg 

dens karaktertrekk. Språket er derfor sentralt for nasjonen siden det er dets formidlende medium. 

Dette er den sterkeste fellesskaps følelsen et individ kan oppleve og derfor det riktige kriterium å 

opprette fellesskap på, siden det forener grunnleggende følelser og intellektets forståelse slår 

Gökalp fast. (Gökalp 14-15)

Fellesskapet nasjonen, består av «individuals who share a commen language, religion, morality and 
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aesthetics, that is to say, who have received the same education.» (Gökalp 15). Derfor skal alle som 

har vokst opp i og vokser opp i nasjonens tradisjoner og idealer regnes som fullverdige statsborgere,

til tross for tidligere slektshistorie. (Gökalp 15-16). Når fellesskapets grunnpilar er opprettet går 

Gökalp videre til å utforske mulighetene i dette konstituerende konseptet og vektlegger at 

pragmatisk fleksibilitet kan utøves når grunnlaget er solid.

Både kultur og sivilisasjon består av samfunnets åtte grunnleggende kategorier. Religion, moral, 

juss, intellektuell virksomhet, estetikk, økonomi, lingvistikk og teknologi. Kultur er nasjonal og 

grunnleggende, sivilisasjon er internasjonal og skapt. Individers innovasjon i teknikk eller språk kan

ikke tvinges inn i en kultur og blir kun del av kulturen om det blir akseptert av folket. Dette er 

tilfelle med det ottomanske språket og andre aspekter av det ottomanske som derfor er en skapt 

sivilisasjon heller en kultur. Sivilvisjon er fleksibel og skaper innovasjon (om enn noe overflatisk) 

ved å imiterer og la seg inspirere av andre. (Gökalp 22-24)

Kultur er derimot basert på dype og genuine føleleser som er unike sammenliknet med andre 

kulturer og kun tilgjengelig gjennom en dyptgående innføring i kulturen, normalt assosiert med å 

vokse opp i en kultur. Denne kulturen er overført og utvidet muntlig som levning av fortidens ånd 

som preger individene som vokser opp med denne, forteller hvem de er hvor de kommer fra og hva 

som kreves av de for å videreføre denne ånden samt utvide og prege den med sin samtid. «The 

ballads, legends, songs and folk-songs [...] were not created by conscious action and imitation», 

men altså mer som av en refleks av å leve som tyrkisk heller enn som forfining av karakter i mangle

på mer grunnleggende oppgaver i livet, slik som ved det ottomanske hoffet, forklarer Gökalp 

(Gökalp 24-26). Dette er selvfølgelig et letter utgangspunkt å skape en konsistent historie rundt, enn

sannheten om en gud som Abduh var bundet av.

Den iboende harmonien i kultur preger ikke forholdet mellom kultur og sivilisasjon om det ikke 

forekommer aktive prosesser fra sivilisasjonens side for å tilpasse seg kulturen den springer ut ifra 

og derfor basere seg på.  Dette er altså ikke tilfelle mellom tyrkisk kultur og ottomansk sivilisasjon, 

men har funnet sted mellom f.eks engelsk kultur og engelsk sivilisasjon. Fordelen ved sivilisasjon er

at den kan låne og kopiere innovasjoner av andre kulturer. Her må det forekomme en balanse 

mellom sivilisatorisk nyskaping og implementering/kalibrering av dette i kultur og nasjon. 

Kulturelle prosesser tar en viss tid og må ikke overbelastes med for mye nyskaping/kopiering. 

Sivilisasjon er hodet, karakteren ligger i kulturen og begge må til for en reell utvikling. Kultur er 

dog den sterkeste og mest grunnleggende av disse to som vist gjennom historien. All sivilisatorisk 
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storhet kan bare bygges ut ifra en sterk kultur. Nasjoner er evige samfunn, sivilisasjoner er 

midlertidige fellesskap og erstattelige, konkluderer Gökalp. (Gökalp 31-32). Eliten besitter 

sivilisasjon, folket besitter kulturen. Eliten må lære kulturen av folket og formidle sivilisasjonen til 

dem. Dette må forenes i en den tyrkiske nasjonen. Et prosjekt som enda gjenstår for den ottomanske

eliten. (Gökalp 34-37)

Kultur er refleksivt skapt av folket, det er derfor demokratisk av natur (tilgjengelig for alle) og 

nasjonalt (begrenset til de som internalisere denne kulturen). Dannelse er formet av utdannelse og 

det individuelle intellektet, det er derfor aristokratisk (kun tilgjengelig for en elite) og internasjonalt 

(med sivilisasjonens humanisme som en felles ramme for verdens kulturer). Å være internasjonal 

begrenser seg til sivilisasjons-gruppen nasjonen er en del av. De som motsetter seg en slik tolkning 

er kosmopolitiske og ser verden som en sivilisasjon fylt av individer, dette passer ikke med 

Turkisme eller nasjonalisme. Problemene ved en slik tilnærming gjorde seg gjeldende i det 

ottomanske riket der man bedrev dannelse uten et nasjonalt grunnlag, derfor resulterte denne 

innsatsen bare i kopiering. For at kopiering skal føre til innovasjon må dette eksotiske blandes med 

nasjonal kultur. (Gökalp 72-74)

For en tyrker er altså den tyrkiske kulturen den vakreste. Fra dette standpunktet forstår man at en av

annen nasjonalitet vil si det samme om sin nasjon. Nasjonene kan- og skal derfor leve side om side i

fred, med felles forståelse for hverandres kjærlighet overfor sine respektive nasjoner (Gökalp 75). 

Oppsummert konkluderer Gökalp «It is thus evident that what separates culture and civilization is 

the fact that culture consists essentially of emotions and civilization of knowledge» (Gökalp 29). 

Fordelen i disse emosjonen består av patriotisme som er kjærlighet til moderlandet som bare kan 

opprettes etter at kilden til- og verdien og av kultur er anerkjent, deretter må denne kjærligheten 

også opprettes overfor alle borgere av nasjonen og etter det for alle individer som deler vår religion 

og deretter hele menneskeheten. Patriotisme skaper altså et kjærlighets konsept som på sikt blir 

anvend på individer og vil spre seg utover landets grenser. Ved konflikt samler patriotisme kreft til 

nasjonalt forsvar, mens man i fred vil spre denne fellesskapsfølelsen utover nasjonenes grenser 

gjennom 'civic' (borgerlig/individualistisk/sivilisatorisk) moral. (Gökalp 62-64)

Den første internasjonalismen, som skaper sivilisasjons grupper, ble opprettet gjennom religion. 

Dette var grunnlaget for å bygge en sekulære internasjonalitet i Europa basert på vitenskap og 

teknologi som enda ikke er fullført og derfor besitter spor av kristen korstog-fanatisme som 
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resulterte i muslimsk ekskludering fra dette fellesskapet. Vi må definere oss inn i dette fellesskapet 

og nærmere denne sivilisasjonenes sentrum for anerkjennelse, slik fungerer 'civic' moraliteten 

internasjonalt foreløpig, konkludere Gökalp. (Gökalp 64-65)

Når det gjelder modernisering vektlegger Gökalp profesjonell moral. En differensiering av yrker må

bygge på nasjonal solidaritet der de forskjellige profesjonene utfører essensielle aspekter av 

samfunnets oppgaver i felles visshet om behovet for alle. Dette står i motsetting til segregert 

differensiering, der det f.eks innenfor et fellesskap er en gruppe/etnisitet som styrer politikk og en 

annen som styrer handel, som under det ottomanske riket. Det må kreves profesjonalitet i utøvelsen 

av ethvert yrke med sanksjoner for feilaktig og mangelfull utøvelse (Gökalp 65-66). Videre 

konkludere Gökalp og legger føringer for videre noen essensielle trekke ved videre 

samfunnsutvikling:

«A strengthening of national solidarity is the basis of social order and progress and of 

national freedom and independense. If national solidarity is to be strengthened, patrioric,

civic and professional moralities must also be strengthened and elevated.

   What kind of organizations are needed so that our national culture will attain a 

conscious state? Frist of all, there is need for research organizations that will submit our 

national culture to the consideration of our intellectuals by bringing it out from the 

secret corners in which it has been hidden, namely, a national museum, an ethnographic 

museum, national archives, a national historical library, and a statistical directorate.» 

(Gökalp 66)

Gökalp opererer i en relativ verden sammenliknet med Abduh der mennesker assosierer seg med 

forskjellige kulturer relatert til hvilken kultur man vokser opp i og ikke opp mot absolutte sannheter 

utenfor menneskets forståelse. Hvilken nasjon man tilhører har altså et relativt element i seg, som 

tilsier at man kan forstå andres tilhørighet til andre nasjoner, uten å ville konvertere disse til sin 

engen nasjon. Man kan også si at nasjonalismen, slik Gökalp fremstiller det, har også et absolutt 

element i seg, men trenger ikke fremstå som en opphøyd sannhet, det absolutte man kan lese inn i 

eller ut av Gökalps fremstilling er sosialt konstruert og midlertidig, noe som til dels gir tar det beste 

fra det før-moderne absolutte og det relative moderne, hva gjelder konsepter som skaper et solide 

enhetlige samfunns grunnlag. Grunnlaget, nasjonalisme, er noe man kan ta utgangspunkt i som en 

sannhet, men i form av noe relativisert absolutt, i form av en subjektiv forankring betinget oppvekst 

i og innlæring av en kultur. Det er dette grunnlaget som dikterer verdens sosiale virkelighet for 
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Gökalp. Fordelen i en slik forestilling ligger i en frigjøring av opphøyd sannhet om en skaper, basert

på et konstituerende grunnlag man må referere til. Ved å gå vekk ifra dette står han friere i 

formuleringen av samfunnsdoktrinen som er sett på og kan holde fortid og tradisjon på avstand som 

skal utdypes under.

Det ottomanske kritiseres, islam unnskyldes og avløses

Gökalp kritiserer den ottomanske modellen som grunnlag for videre samfunnsutvikling og 

unnskylder islams som offer for den lite hensiktsmessige kosmopolitiske imperiumstrukturen som 

det ottomanske baserer seg på. Islam beholdes som ideal, men av-kobles relevans. Generelt, 

påpeker Gökalp, kan man tilegne de mer produktive og nyskapende sidene under det ottomansk 

styre til aspekter som er av tyrkisk kulturell karakter, heller enn ottomansk. Denne generelle trenden

bunner i at det ottomanske er basert på imperium skapt for den herskende klasse som neglisjerte 

kulturen og nasjonen. (Gökalp 27-29) . Tanzimat forsøkene feilet fordi man forsøkte å forene to 

gjensidig utelukkende sivilisasjoner, altså den ottomansk (som del av den generelle østlige 

sivilisasjonen innen Gökalp tilnærmingsramme) og den vestlige (Gökalp 33). Konklusjonen blir 

derav, «The mission of Turkism is to seek out the Turkish culture that has remained only among the 

people and to graft onto it Western civilization in its entirety and in a viable form.» (Gökalp 33)

Islam omtales innimellom denne fremstillingen, men dette blir holdt på avstand som en ubestridt, 

men ikke-implementerende sannhet overfor teamet som fokuseres på. For Gökalp ble islam innført 

og lagt over den tyrkiske folkesjelen og derfor ble islam utøve pietistisk og mer moderat enn andre 

steder. Den østlige sivilisasjonen blir her ansett som den bysantinske sivilisasjonen, ikke den 

islamske. Når den tyrkiske kulturen gikk fra fjern østlig (sentral-asiatisk) til østlig sivilisasjon 

skjedde dette samtidig som islam ble innført. Ut ifra dette oppsto det en missforstått forestilling om 

de to som synonyme, men religion og sivilisasjon er adskilte, dog relaterte fenomener påpeker 

Gökalp, der det er sivilisasjoner som omhandler kunnskap om tilnærmingen til livet på jorden. Dette

kan bunne i religion, men denne modellen blir erstattet i en moderne konteskt. (Gökalp 30,32,41)

Avkoblingen av islam relevans kan spores videre i de følgende punktene der Gökalp fremmer 

sivilisasjons-konvertering, som ikke er relatert til religiøsitet basert på en logikk der han anser 

totalen av en nasjonens institusjoner er dens kultur. Videre sees de institusjoner som deles av et 

fellesskap (flere kulturer) som religion. Sivilisasjon er de institusjoner som deles av flere samfunn 
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på tvers av kultur og religion. Forskjellige kulturer kan dele religion, forskjellige religioner kan dele

sivilisasjon. Sivilisasjon er det mest fleksible av disse størrelsene og kan erstattes skriver Gökalp og

fortsette, i dagens verden kan dette skje over større avstander, siden tidligere geografiske hindringer

er overkommet med teknologi. Man må konverterer fullt og helt til en annen sivilisasjon, slik som 

ved religiøs konvertering, fordi det handler om en tilsvarende tro på dets idealer og verdier. Slik 

konvertering krever dog en forståelse for disse kategoriene og sammenhengene og kan bare utføres i

samfunn av en viss utvikling (Gökalp 38-40). Gökalp påpeker videre grunnlaget for denne 

nødvendigheten.

Historien til østlig og vestlig sivilisasjon har store likheter frem til vestens renessanse der man 

frigjorde seg fra eldre tolkninger av verden som ga folket her en fornyende ånd. Dette fant sted i 

vesten og ikke østen grunnet differensiering og spesialisering som fulgt med økt urbanisering. Dette

spredte seg til alle samfunnsaspekter som økonomi, vitenskap og politikk og førte frem mot det 

høyst spesifiserte industrielle samfunnet. Tilsvarende urbanisering i østen ble ikke organisert som et

slikt helhetlig urbant fellesskap og var heller som flere små byer, enn en stor og med det stoppet 

utviklingen. De muslimske nasjonene lider nå under den østlige sivilisasjons stagnasjon og klarer 

ikke lengre og konkurrere med et industrialisert Europa, for å beholde sin selvstendighet må man 

kompromissløst gå inn i og ta opp i seg den Europeiske sivilisasjonen, konkludere Gökalp. (Gökalp 

43-46)

Forsøkene under Tanzimat-perioden feilet fordi man ikke på forhånd hadde oversikt over- og gode 

forestillinger om hva en slik prosess måtte bestå av. Forsøket på å forene den østlige og den vestlige

sivilisasjonen kunne aldri bli velykket i utgangspunktet utifra Gökalp sin logikk. Heldigvis var dette

ikke tilfelle i den militære og medisinske reformeringen som kopierte Europa fullt ut. Derfor har 

nasjonen stått imot vesten militært (selv om det østlige imperiet falt). At denne sivilisatoriske 

adopteringen kan følges fullt ut er Japan et entydig eksempel på som har beholdt sin religion og 

nasjonalitet gjennom prosessen. På dette grunnlaget proklamerer Gökalp «I am a member of the 

Turkish nation, the Islamic community and Western civilization» (Gökalp 48). (Gökalp 46-48)

I denne delen ser altså Gökalp på hvordan den samtidige situasjonen har oppstått ut fra og hvordan 

dette var vanskelig å gjøre noe med før erfaringene var systematisert og pekte i retningen av nettopp

de generelle mekanismene som påpekes. Poenget til Gökalp er at man nå har forstått og at det er et 

imperativ å benytte seg av denne erfaringen for samfunnets beste, som først og fremst består i å 

overleve som kultur og nasjon, som følgelig også vil beskytte islam. Den moderne epoken kan altså 
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begynne fordi man har den tilstrekkelige forståelsen til å iverksette de nødvendige grep for å skape 

denne tilstanden i samfunnet.

Inspirer av Durkheim utdyper Gökalp poenget. Kollektiv representasjon som bevissthet om gruppe 

og gruppetilhørighet er konstituerende for alle samfunnsaspekter. «we belong to the the Turkish 

nation, the Islamic community and Western civilization» er en slik bevissthet. Dette kan ikke styres 

gjennom innovasjon av enkeltmennesker direkte, men å gi navn på strømminger som allerede er 

gjellende i samfunnet kan gi noe av latent karakter en mer manifest kollektiv representasjon. Om 

dette mobiliserer folket kan en allerede suksessrik og heltemodig leder drive igjennom prinsippene i

den nye kollektive representasjonen til idelaer, slik Gazi Mustafa Kemal Pasha gjør det for 

tyrkismen i våre dager, godt hjulpet av oppbruddstid, der man ser etter alternativer til tidligere 

kollektive representasjoner (Gökalp 51-53)

Dette er essensen av sosiale fenomener konkludere Gökalp. Endringer her finner sted i tråd med 

endringer i den sosiale strukturen spesielt påvirket av demografiske endringer og arbeidsfordeling 

som under tanzimaten. Med dette oppstår det nye idealer og kollektive representasjoner som 

utforskes i små grupper der innholdet utvides og tydeliggjøres. Turkismen i sine tidlige dager var 

kun en kulturell bevegelse som fastsatte tyrkisk kultur og tyrkisk språk som kjerne av det nye 

idealet. I disse tider kartlegges de politiske og økonomiske behovene og idealene som bygger på og 

utvider denne nasjonale bevisstheten. (Gökalp 53-56) 

Sammenliknet med Abduh står altså Gökalp friere til å velge grunnlaget for fellesskapet i tråd med 

tidsånden og en modell som viste seg dominerende. Religion som grunnpilaren av fellesskapet som 

et diskursive punkt var noe Abduh slet med å forene/formidle med både følelser og intellekt siden 

religionen hadde visse elementer i seg som ikke var ment å appellere til menneskets intellekt og det 

var her Abduh ikke kunne anvende et annet argument enn å be mottakerne av budskapet om å tro, 

de mange indikasjonen gjennom historien og i åpenbaringen på islam som sannhet kunne ikke 

Abduh fremstille som noe annet en nettopp indikasjoner. Dette var utgangspunktet for å fremme en 

islamsk modernisme og derfor selvfølgelig bindende for Abduh.

Ved å benytte seg av erfaringer fra den prosessen det ottomanske samfunnet har vært igjennom det 

siste hundre året som også har lagt grunnlaget for å mobilisere på ikke-islamsk grunnlag girr 

Gökalp fremstillingen en viss kontinuitet. Anerkjennelse av islam som ideal med en parallell 

avvisning av dette idealet som konsitiuerende for utformingen av et moderne samfunn gir skaper 
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også kontinuitet uten å måtte håndtere denne tradisjonen som  en absolutt sannhet om skaperen med

implikasjoner for denne transformasjonen. Tradisjon og kontinuitet benyttes også der han forsøker å

vise at modellen bare er en manifestasjon av noe som allerede er, men ikke enda eksisterer som en 

sosial bevissthet. Man kan heller snakke om den sanne, men undertrykte kulturen og Gökalp 

fremhever dette gjentatte ganger samtidig som 'det ottomanske' ansees som en syndebukk og 

hemmende for den utviklingen man kan peke på i Europa. Denne kulturen på et mer individualistisk

plan er preget av islam og de religiøse forestillingene er fortsatt gjeldende for det enkelte individ 

som har bånd opp til skaperen, men samfunnet og nasjonene er konsepter som er fristilt disse 

båndene.

Det blir også avklart systematisk hvilke elementer som er relevante og må taes høye for når man 

oppretter den tyrkiske nasjonen samt hvorfor dette er en riktig strukturering og organisering. Dette 

var en pragmatisk modell som fikk støtte fra sentrale aktører som frontet innføringen det sekulære 

styringsgrunnlaget i Tyrkia, modellens nasjonalistiske kjerne ble også benyttet under de 

nyopprettede Arabisk mandat-statene, selv om den kulturelle konteksten der var mindre utviklet og 

disponert for å akseptere en slik modell. Dette poengtere Gökalp dirkete og vektlegger at prosessen 

sentralt i det ottomanske riket har tjent grobunnen for å se historien slik. Den terskel som islam i 

denne oppgaven er ansett for å utgjøre har altså til dels gjennomgått en prosess som disponerer 

endring som ikke fant sted i den arabiske ottomanske periferien inkludert Egypt. Konsekvensene av 

dette utviklingstrekket vil vektlegges i neste del der fokuset går over til den arabiske regionen der 

de to strømningene som sees på i oppgaven, islam og modernitet, står i en jevnere og mer intrikat 

maktbalanse som konstituerende for modernitetsprosjektet.

Den mindre konsoliderte arabiske sekularismen og polarisering

Etter 1.vk ble den arabiske regionen inndelt i stater som ble kontrollert indirekte av Frankrike og 

Storbritannia. Innen disse ”mandat-statene” skulle en ”nasjonal” elite styre innen en kontekst gitt av

en imperiestat. Kontrollen av territoriet skulle konsentreres rundt en hovedstad som måtte 

konkurrere ut andre maktsentre. De sekulære elitene ble favorisert av kolonistatene og fikk dermed 

rom til å etablere seg og konsolidere sekulære regimer. Legitimitet ble søkt gjennom pan-arabisme, 

men sterke islamske konnotasjoner. De tradisjonelle religiøse lederne mistet stor innflytelse som 

følge av dette. Modernisering innen en islamsk ramme frontet av det egyptiske Wafd partiet hadde 

problemer med å hold populariteten. Deres diskursive mellomposisjon førte til retoriske angrep fra 
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både sekulære, konservativt religiøse og fundamentalistisk religiøse. (Tolan 373, 376-377, 379-380, 

382-383)

De nyopprettede sekulære arabiske mandat-statene i det arabiske midt-østen brukte islam som 

legetimerende retorikk, dog uten å ta konsekvensene av dette i praksis som ved å f.eks. involvere 

religionens representanter i utformingen av samfunnet. Denne kombinasjonen av å unngå eller 

kooptere islam under sekulære regimer, ved å presentere seg som islams voktere, har hindret 

konstruktive kulturelle prosesser i å ta form. De rasjonelle aspirasjonene i de sekulære moderne 

prosjektene har heller ført til større forvirring og større tilsløring av maktutøvelse som har skapt 

kriminaliserte tabuer for å hindre klarhet om regimets styringsgrunnlag. Statene ble følgelig sårbare,

svake og autoritære, konkludere Lane og Redissi. (Lane & Redissi 149-151)

Dette fortonet seg mindre problematisk i Tyrkia, grunnet en mer dyptgående kulturell 

endringsprosess der en sekulære oppvarming i kombinasjon med en gunstig kontekst for de 

revolusjonerende nasjonalistene både med tanke på diskursivt retorisk spill og maktposisjonen 

denne fraksjonen hadde opprettet seg før den argumentative utvekslingen. Den kulturelle prosessen 

i de arabisk staten var mindre utviklet og den gunstige konteksten for de sekulære regimene var mer

overflatisk gjennom å være basert i stor grad på ekstern støtte fra kolonimakten England og 

Frankrike. Spenningen dette medførte kan indikeres gjennom utviklingen fra islamsk modernisme 

til islamsk fundamentalisme i regionen.

Hvordan og hvor forskjellig, islamsk modernisme og islamsk fundamentalism fortonet seg, var i 

stor grad et resultat av faktorer utenfor det diskursive som endret seg sterkt i forbindelse med 

endringene 1.vk resulterte i. Derfor kan man observere en historisk diskontinuitet i den islamske 

reformistiske tilnærmingen til modernitet. Begge har opphav i den samme historiske dynamikken 

om reformulering av samfunnsgrunnlaget, men kan ikke sees som en ren kontinuitet der islamsk 

modernisme fører til islamsk fundamentalisme. Fundamentalismen nyter godt av grobunnen for 

religiøs innovasjon satt av islamsk modernisme og dette kan sees som kontinuitet, men diskursen er 

transformert til generelt å konkludere de åpne spørsmålene stilt av islamsk modernitet basert på 

absolutte og kompromissløse tolkninger. (Mansoor & Talattof 4)

Islamsk modernisme vokste ut av attenhundretallets og al-nahda's ideologisk mangfold med et 

underliggende konseptuelt mangfold som skapte en diskursiv pluralisme og en intellektuell 

atmosfære som fostret mer frittstående individuelle bidrag til løsninger på modernitets-
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problematikken, heller enn organiserte ideologiske bevegelser i politisert konflikt med hverandre. 

Ved opprettelsen av byråkratisk-autoritære stater basert på vestens nasjonalstatlige idealer ble denne

frittstående offentlige sfæren invadert av statens politiserte kulturproduksjon, preget av legitimitets-

produksjon for konsolidering av regimet, heller enn intellektuell åpenhet overfor en storstilt 

kulturell-religiøs reformering. I dette mer politiserte klimaet mistet den islamske modernismen sin 

relevans ved å for lett bli retorisk utmanøvrert av mer selvsikre fremtidsvisjoner, de som ville 

fortsette et eierskap av et reformert islam måtte posisjonerer seg lengre vekk fra et moderat 

diskursivt standpunkt og fremstå som utvetydig sikre og sterke i sin sak, konkludere Mansoor og 

Talattof. Denne konteksten kan bidra til å forstå både skrinleggelsen av islam modernisme og 

grobunn for et strengt utøvet og ekskluderende fundamentalistisk inspirert samfunnideal. (Mansoor 

& Talattof 6-7)

Forvitringen av det før-moderne regimet svekket altså barrieren for ideologisk innovasjon og fostret

islamsk modernisme som igjen bidro til ytterligere forvitring og et mer åpent tolkingsrom hva gjaldt

både innhold og utdannelses-terskel for deltakelse, en demokratisering av den islamske diskursen 

som Utvik kaller det (Utvik). En ytterligere sekularisering og relativisering av selve diskursen slik 

'Ali 'Abd al-Raziq talte for klarte derimot ikke å etablere et fotfeste som en relevant tolkning, det 

konservative islam, slik diskursen hadde fremstått før moderniseringen, vedvarte som ideal (Lane &

Redissi 147-149). Islamsk modernisme ble neglisjert og den passive ulemaen og den tradisjonelle 

islamske diskrusen ble kooptert og retorisk benytter for religiøs legitimitet i de nye stats-

strukturene, heller enn bearbeidet og reformulert for den nye konteksten. (Mansoor & Talattof 4-5)

Dette førte som sagt til et tilslørt og svakt regimegrunnlag siden retorikken ikke var ment å bli fulgt 

opp i praksis, i tillegg ble den islamske modernistiske diskursen presset ut av den moderate og 

komplekse banen over til en enkel, men mer levedyktig fundamentalisme. I møte med en avvisende 

stat overfor reformerende ideer ble hard satt mot hard, som skapte grobunnen for en vedvarende og 

eskalerende polarisering gjennom to parter som mer eksplisitt sto i kontrast til hverandre. Over tid 

ble denne kontrastfulle tilnærmingen til samfunnsgrunnlaget mer manifest og mangel på oppslutting

om mer moderate standpunkt gitt den retoriske kryssilden fra sekulært og fundamentalistisk hold og

undertrykkelse disse ble utsatt for av de sekulære regimene. Konklusjonen overlater jeg til John 

Owen.

Owen ser 1920-tallet som begynnelsen på en transnational ideological polarization (TIP) innen den

muslimske og spesielt den arabiske verden. Oppløsningen av det osmanske riket, opprettelsen av 
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det sekulære Tyrkia og nedleggelsen av kalifatet var sentrale manifesteringer av dyptgående 

endringer. Den grunnleggende idekonflikten i regionen går på om staten skal ta utgangspunkt i 

menneskeskapte lover eller sharialoven. Elitene i landet har i en slik situasjon en forståelse av den 

pågående idekampen og posisjonerer seg langs de opptegnede linjene. Konkurranse oppstår der 

hvor det sittende regimet opererer med et oppsamlet antall inkonsistenser mellom uttrykte mål og 

oppnådde mål, men fortsetter å styre med støtte fra et vesentlig antall eliter. Polariseringen 

manifesterte seg i større grad noen tiår senere i historien, men grunnlaget legges altså til perioden 

der Tyrkia og mandat-statene opprettet, slik det også ble tegnet et bilde av i forrige del (Owen 6-7, 

205, 213). Det har altså oppstått en dyp polarisering rent polisk langs skillelinjen der sekulær og 

religiøs virklighetsmodell som grunnlaget for et moderne regime ligger som en overtone. Begge 

grupperinger benytter seg dog av islamsk diskurs, men hvordan man gjør det kan altså arte seg dypt 

forskjellig.

Nelly Lahoud klassifiserer den interne diskursen om hvordan islam skal forståes og gjøres relevant, 

uavhengig av om man fra det grunnlaget ønsker seg en sekulært orientert eller en religiøst orientert 

stat. Her beskrives det tre samtidige arabiske diskurser innen det som omtales under konseptet 

islamske modernisme. Dette omtales som: «a process that deploys ideas to instil certain inclinations

in people's minds that would make them favourable to a political objective and dispose them to 

viewing those ideas as truth» (Lahoud 2). Disse tre forsøker å fremme sin egen tolkningsstrategi av 

den islamske tradisjonen. Islamister vil innføre en streng islamsk stat basert på en bokstavelig og 

ekskluderende tolkning av Koranen. Apologetene, som forsvarer 'moderne' angrep på islam og 

hevder islam er kompatibel med det moderne, vil gjøre islam forenelig med moderne verdier og 

vekter en inkluderende og tolerant tolkning. De 'intellektuelle' tolker islams grunnlag som større enn

bare Koranen og Hadith og ser på hvordan den islamske tradisjonen kan løse samtidige utfordringer.

(En siste gruppe som nevnes er 'akademisk' intellektuelle som ser på fortiden som fortid og ikke en 

legitimerende enhet uavhengig av tid.) (Lahoud 1-3)

De tre gruppene tolker alle selektivt for å fremme sine standpunker. Forholdet dem imellom 

beskrives som intolerant og kompromissløst (Lahoud 4-5). Tilsammen utgjør de en vedvarende 

islamske diskurs rundt samfunnsforståelse og påfølgende implikajsoner for utforming og utvikling 

av samfunnet i regionen. Denne destruktive og kompromissløse diskurs-konkuransen påpekes det, 

er ikke et resultat av intellektuell fattigdom i regionen, men heller et resultat av stadig nye politiske 

situasjoner der det har vært hensiktsmessig for forskjellige regimer (og som vektlagt i oppgaven, 

opposisjonen) å bruke en tradisjonalistisk retorikk for å legitimere nye prinsipper. Biproduktet av 
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dette har vært fremveksten av et autentisitet-kilma der det å plukke selektivt fra fortiden har fått 

uformell status som den desidert viktigste legitimitetskilden og med det konsolidert seg som meta-

strategi. (Lahoud 7). 

Det kan også trekkes frem når det er sagt at islam var den eneste før-moderne tradisjonen som i 

møte med vesten klarte å mobilisere et transnasjonalt nettverk for å imøtekomme idealet om det 

sekulære og at dette er viktig for at et regime-alternativ skal klare å konkurrere med vestlig 

innflytelse representert av de lokale sekulære elitene, dette vitner om islams styrke som ideal som 

blit et vesentlig element å ta med seg inn i neste kapittel (Owen 208-209). Relatert til dette kan det 

påpekes at utgangspunktet før nye konsepter blir en del av et samfunn og krever aktørers standpunkt

og meningsdannelse, er avgjørende for om utviklingen av nye skillelinjer skaper polarisering eller 

ikke (Youngman & Hadzikadic [red] 34). 

I tilfellet som her er under lupen, besto den skillelinjen som sagt i hvorvidt samfunns-grunnlaget 

skulle hvile på en islamsk eller sekulære virkelighetsmodell. Jeg har med det sett på deler av 

utviklingen som bidrar til gryende polarisering langs denne skillelinjen, med fokus på diskursiv 

utvikling der relativisering av islam og fremveksten av den sekulære virkelighetsmodellen var den 

gjennomgående tråden. Videre skal jeg se på aspekter av denne historien mer konseptuelt for å 

prøve å forstå mer inngående hvilken oppgave Abduh egentlig sto overfor. Gökalp blir ikke i veldig 

stor grad med videre, hans bok blir stående som et eksempel på den toneangivende tilnærmingen 

som faktisk ble dominerte i samtiden og for ettertiden. Den umiddelbare styrken i denne 

tilnærmingen, gjorde slike alternativer som sagt attraktive og kanskje det eneste realistiske, for ikke 

å si beste alternativet å gå for, i den pressede situasjonen regionen var under. Utgangspunktet for 

denne oppgaven som fremstilt i introduksjonen la føringer i den rettingen av at denne modellen var 

mindre konstruktiv på lengre sikt med referanse til den relativt sementerte polariseringen som 

fortsatt preger regionen, dog i større grad i den arabiske verden, enn i Gökalp sitt hjemland.
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Kapittel 5: Islam og modernitet 

Dette kapittelet markere altså et skifte i tilnærmingsmetode og fremstillingen blir av-koblet den mer

historiske tilnærmingsmetoden og går over til et mer konseptuelt og idehistorisk rammeverk for å 

søke perspektiv på narrativet jeg har fremstillet i oppgaven så langt. Det er ikke veldig interessant å 

kritisere fortiden ut ifra samtidens premisser og det er heller ikke anliggende i denne delen, men 

heller å utvikle forståelse av fortiden ut ifra samtidens premisser. Dette er en kjerneoppgave for 

historie som fag og også utvetydig hensikten i den forestående fremstillingen basert på perspektiver 

som bare kan fremstilles i ettertid og retroduktiv logikk. Det handler om å gå i dialog med 

narrativet. 

Kapittelet har tre punkter som vektlegges det som er ansett som kjernen av utfordringen ved 

kulturell modernisering i den arabiske verden. Politisk modernitet sees på i del 1, i tråd med 

oppgavens overordnede fokus skal jeg starte med å se på hva som kan ansees som essensen av 

kulturell prosess, hvilke premisser grunnleggende trekk ved mennesket legger for kulturell endring 

og hvordan og på hvilket grunnlag prosessen som ledet frem mot politisk modernitet oppsto i 

Europa. Forskjellen i før-moderne og moderne verdensbilde preger del 2, der skal det belyses 

hvilken tradisjon man måtte gjennomføre denne prosessen fra i den Arabiske verden, hvorfor dette 

var en særegen terskel og hvordan en håndtering av dette kunne tjent på å være av hybrid før-

moderne/moderne form. Del 3 ser nærmere på sekularisering i et kulturell prosess perspektiv og 

starter med europas diskursive påvirkning på denne prosessen med fokus på det sekulære som 

begrep samt hvordan en mer hensiktsmessig forståelse av dette begrepet og denne prosessen kunne 

og kan bidra til en lavere terskel for å iverksette reelle kulturelt moderniserende prosesser.

Del 1 – fremveksten av modernitet i et retroduktivt perspektiv

En modernitetsforståelse

Peter Wagner søker i boken Modernity – Understanding the present å fremme et modernitetskonsept

som favner om de samfunnsmessige forskjellene man kan observere over tid og sted. Sentralt for 

dette konseptet  er samfunnets selvforståelse, «societal self-understanding [...] focuses on 

communication between human begins about the basic rules and resources they share, and on the 
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sedimented results of such communication» forklarer Wagner (Wagner 72-73). Samfunnets 

selvforståelse er preget av forandringer og omveltninger. Dette er uten noe underliggende essens 

eller mål, det er helt enkelt en «interpretation of one's situation in the light of crucial experiences 

made in earlier situations» (Wagner 73). I et moderne samfunn er dette åpne spørsmål der de 

rådende svarene er under press fra alternative tolkninger og relaterte løsninger og i sin essens 

midlertidige. Selvforståelsen kan relateres til og deles opp i tre generelle utfordringer 

(problematiques) som må håndteres i ethvert samfunn (Wagner 74-75).

1, den epistemisk problematikken består av 3 aspekter. 1.1, hvor sikkert kan mennesket vite noe. 

1.2, i hvor stor grad skal det man vet prege det sosiopolitiske. 1.3, under modernitet er disse to 

punktene åpne spørsmål uten endelige svar, derfor er det også et spørsmål om i hvor stor grad 

utrykket sikkerhet om viten kan være bindende for et samfunn. 2, den politisk problematikken har 

til hensikt å balansere forholdet mellom individuell autonomi og kollektiv autonomi, mellom det 

som må håndteres i fellesskap (med en viss grad av tvang overfor individet) og det som kan være 

opp til individet å bestemme. Vesentlig i denne sammenhengen er hvordan deltakelse og 

representasjon skal organiseres med tanke på å skape legitimitet til balansen som til enhver tid 

finner sted. 3, den økonomisk problematikken har til hensikt å balansen forholdet mellom 

produktivitet og i hvilken grad denne produktiviteten oppnås i samsvar med samfunnets normer og 

verdier. (Wagner 75-76)

Forandringer i samfunnet og samfunnsomveltninger forekommer gjennom konkrete hendelser eller 

konkrete institusjonelle forandring der aktører har reagert på et tidligere og utilstrekkelig forhold i 

måten problematikkene har vært håndtert. I denne omstillingsfasen blir kulturelle ressurser 

mobilisert for å skape en kollektiv kreativitet med hensikt å finne nye og - ut ifra samtidens behov - 

bedre løsninger overfor samfunnets værende løsninger på de grunnleggende problematikkene. 

Det/de nye svaret/svarene og dens institusjonalisering, genererer en ny samfunnsbalanse med nye 

spenninger relatert til aktørers interesser, legitimitet samt mellom ønsket og faktisk effekt av 

endringene. (Wagner 77)

Syklusen av krise, kritikk og endring som har preget modernitetsperioden har stimulert frem et slikt 

perspektiv påpeker Wagner. Originalt var modernitet en normativ forpliktelse til fremskrittet og 

troen på normative fremskritt. Situasjonen som oppsto utifra denne ideen tilfredsstilte ikke sin egen 

norm, det førte til krise. Krise ga kritikk som sa at forandring og fullbyrdelse av moderniteten skjer 

gjennom å respondere på kritikken som oppstår ved krise og utbedre deretter. Institusjonalisering av
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kritikkens svar ga opphav til nye utilsiktede problemer. Flere gjentakelser av krise, kritikk og 

endring for å nå den endelige og normativt gode moderniteten sår tvil om mulighetene for at en slik 

tilstand faktisk er mulig. Samtidig modernitet er preget av et fravær av denne normative fremskritts-

troen (Wagner 55). Fremskritt er ikke normative konkluderer Wagner, det er heller snakk om en 

deskriptiv prosess som finner sted når problemer blir identifisert og utbedret. Dette gir grobunn for 

nye problemer, men øker også samfunnets selvforståelse som øker ressursene til rådighet for å 

håndtere nye sykluser av endring (Wagner 40, 42, 48).

Eksempel-vis har 'kapitalisme-moderniteten' skapt en raskt utviklende verden som har blitt sett som 

positiv og nødvendig dog hatt i seg anti-autonome strømninger, men dette har blitt og kan videre 

håndteres innen en 'krise-kritikk-endring'-ramme for å øke aktørers interesse i systemets 

opprettholdelse ved å øke systemets legitimitet samt å tilfredstille intensjonene som retorisk har 

underbygd utviklingen, i vesten preget av humanisme og demokrati. Enighet og felles forståelse av 

verden er dog en fundamental utfordring i samtidig modernitet som i økende grad krever kollektive 

handlinger i rammen av global koordinering. Wangers fremstilling er basret på at mangel på en 

felles forståelse og et felles grunnlag for å tilnærme seg utfordringene som oppstå i verden kan 

bekjempes ved å utvikle generell sosiologi basert på kritikk av samtidens løsninger på de 

grunnleggende utfordringene og ved å se globale institusjoner som resultat av tolkninger og 

løsninger på tidligere modernitetstilstander. (Wagner 62-63) 

Det kan altså sees som en normalisering av verdens tilstand nå og tidligere der hele verden er fanget

av en historisk ikke-deterministisk, kontingens basert dynamikk som dog har elementer av 

generaliserbarhet. Wagner tar for seg noen av de mest overordnede elementene. Fukuyama 

vektlegger i forhold til overgangen fra før-moderne til moderne samfunnstilnærming en ujevn 

fordeling av disposisjoner og terskler for å anvende defensiv modernisme. Dette gikk i stor grad på 

hvor utviklet kultur og insitusjoner rundt den politiske modernitetes kontrollparametere var til stede 

før prosessen startet. Implisitt i dette perspektivet ligger det en forestilling om økonomisk og 

teknologisk modernitet som mindre (men fortsatt i stor grad) knyttet til kultur og institusjoner som 

derfor har vært lettere å innføre. For å bygge opp en slik disposisjons-tilnærming starter Fukuyama 

med å spekulere rundt menneskets sosio-biologiske utgangspunkt og fokusere på refleksiv sosial 

organisering og hvordan institusjoner har bygget seg ut ifra dette utgangspunktet som over tid har 

hatt visse overordnede evolusjonære trekk, der evolusjons-begrepet er modifisert og tilpasset en 

kulturell modell. Fukuyama forsøker ut ifra samme premisser å spore fremveksten av politisk 

modernitet. Religion og tradisjon har en sentral rolle i denne utviklingen.
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Med Wagner sin generelle ramme er det opparbeidet noen redskaper som er oppklarende og legger 

få føringer for hvordan man kan forstå overgangsfasen fra noe før-moderen til noe moderne. 

Hvilken rolle religion og tradisjon hadde i denne overgangen og hvordan det påvirket tolkningen av 

egen situasjon for aktører involvert er et fokusområde i denne oppgaven, før jeg kommer tilbake til 

disse aspektene tar her et stort steg bakover i tid og forsøker å se historien gjennom et perspektiv 

preget av en evolusjonær forståelse av utviklinger av samfunnsorganisering og institusjoner over 

lang tid. Som Fukuyama sier, det handler om å velge seg en kombinasjon av det mest 

grunnleggende og det mest konstituerende nivået som et fundament for analysen. Denne delen av 

oppgaven vil være spekulativ og oppramsende og har ikke til hensikt å fortelle hvordan alle 

aspektene omtalt faktisk fortonet seg, det er heller snakk om å raskt tegne et noe konkret og bastant,

men fortsatt spekulativt og abstrakt bilde som vil fungere som et bakteppe for videre 

perspektivering av denne oppgavens tematikk.

Fra menneskelige sosiobiologiske disposisjoner til staten

Politisk modernitet, også ansett som liberalt demokrati, støtter seg til tre kontrollparametere. 1, en 

sterk stat eller kompetanse staten, som impliserer en høy grad av kapasitet til å gjennomføre 

politikk. 2, 'the rule of law', et begrep som ikke nødvendigvis innebærer en rettsstat eller en formell 

konstitusjon. Det handler mer om institusjonaliserte spilleregler som gjelder for alle aktører, spesielt

basert på kulturelle aspekter som begrenser absolutisme hos utøvede makt. 3, 'accomodation', 

ansvarliggjørelese av de regjerende med en tilsvarende ansvarliggjøring som beveger seg nedover i 

det hierarkiet systemet fra de/den regjerende. Disse tre aspektene er separate fenomener som har 

oppstått i forskjellig grad under visse, men varierende forhold. Det er også viktig å påpeke at disse 

tre elementene teoretisert her, ikke automatisk fører til liberalt demokrati, men må være til stede for 

å at dynamikken som fører til den samfunnsmodellen kan oppstå. Også på dette nivået av 

samfunnsmessig utvikling kan det som ansees som konstruktive og rasjonelle institusjoner forvitrer,

omtalt som 'political decay'. (Fukuyama 2011, 15-16. Fukuyama 2014, 27-28)

Disse konseptene er del av en rekke menneskelig institusjoner som har oppstått gjennom historien. 

Felles for alle institusjoner som har oppstått er menneskets iboende konservative holdning overfor 

de værende institusjoner, dette gir en stabiliserende effekt for enhver opparbeidet orden, men også 

rigiditet, som kan være en ulempe ved behov for omstillinger generelt og spesielt hvis systemet er, 
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eller utvikler seg til å bli en dysfunksjonell balanse (for øvrig en relativt systemtilstand med 

utgangspunkt i kontekst). Endringer krever incentiver, som kan ta mange former og være av 

forskjellig styrke. Utviklingen er ikke-lineær og institusjoner fra tidligere politiske balanser følger 

med over i nye politiske balanser, løsninger blir erstattet, men forsvinner ikke. (Fukuyama 2011, 17,

53). Menneskelig disposisjoner gir altså muligheter for institusjoner til å håndtere utfordringer, men 

denne muligheten gir disse institusjonene en rigiditet som kan være til hinder når nye utfordringer 

skal håndteres. Først de biologiske disposisjonene. (Fukuyama 2011, 29, 40, 43)

Språk gir mulighet for abstraksjon som gir mulighet for virkelighetsmodeller som gir mulighet for 

religion. Religion i en mer eller mindre utviklet variant er universelt for menneskelige samfunn og 

muliggjør samarbeid og samhold i store politiske enheter. Sekulære ideologier som nasjonalisme og 

kommunisme kan fylle de samme funksjonen i stor grad. Religiøse vikelighetsmodeller fungerer 

også som teorier for å endre utfall og skaper en systematisk diskurs å diskutere kausalitet ut ifra, de 

skiller seg selvfølgelig fra vitenskapelige teorier gjennom å ikke tillate falsifisering av teorien. 

Søken etter kausalitet resulterer altså ofte i usynlig kausalitet gjennom mystikk og mer systematisk 

gjennom religiøse forestillinger. (Fukuyama 2011, 36-39)

Institusjoner er regler, det å følge regler er forankret i menneskets biologi sikret gjennom en 

emosjonell preferanse for sosial atferd som fort tar form som regler i en hvilken som helst 

sammenheng med mer enn et individ. Mennesket er konformistiske og normfølgende i så stor grad 

at det lett kan overstyre individualistisk egeninteresse. Evolusjonært har dette vært det menneskelig 

sterkeste kortet for å overleve og etterhvert dominere som rase. Dette fordi regler er mål i seg selv, 

biologisk sett, som gir menneskelig samarbeid stabilitet, men rigiditet. Religion forsterker denne 

effekten og muliggjør den til å gjelde for et stort antall mennesker. Konformitet overfor normer 

skjer av emosjonelt instinkt som gir en tendens i retning av å tilegne mentale modeller og 

institusjoner egenverdi. (Fukuyama 2011, 39-40, 43)

Det grunnleggende behovet for anerkjennelse er intersubjektivt betinget. Behovet for intersubjektiv 

anerkjennelse av egen verdi gjelder også verdien av de mentale modeller og institusjoner som 

individet lever etter. Menneskets behov for anerkjennelse overføres til værende institusjoner som 

preget individets samfunn, som er opphavet til identitetspolitikkens sterke effekt (Fukuyama 2011, 

41-43). Historien om denne utviklingen har i stor grad handlet om det unaturlige, men effektive i 

institusjoner assosiert med modernitet. Utviklingen har også vært knyttet til at samfunn av en viss 

kompleksistet muliggjør å bevege som mot enda større kompleksitet som gir nye utfordringer de 
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tidligere løsningene ikke har midler i seg for å håndtere. I tillegg kommer eksterne faktorer som i 

stor grad gjør seg gjeldende når andre politiske enheter har opprettet nye institusjoner organisk som 

utklasser de rundt seg. Dette er opphavet til defensiv modernisering som størsteparten av verden må

belage seg på i en moderne kontekst siden modellen som oppsto i Europa hadde midlene i seg til å 

spre ideene til hele verden over en kort periode. (Fukuyama 2011, 44, 447)

I det mangfoldet av institusjonelle løsninger overfor grunnleggende samfunnsutfordringer som må 

håndteres vil de beste løsningene oppstå flere steder eller spre seg, men en løsning trenger ikke 

være spesifikk og kan også ta mange former. Her kommer sentralisert stat, institusjonaliserte 

spilleregler og tilregnelighet samt ansvarliggjøring av de regjerende inn, disse må være til stede i en

eller annen form for å skape samfunn med politisk modernitet og effektiviteten assosiert med disse 

samfunnene (Fukuyama 2011, 45, 446-447). Før historien kommer dit har man vært igjennom 

forskjellige andre organiserginsformer og disse har hatt potensiale til å overleve overgangen og 

fortsette å prege samfunnssystemet, det første laget  av institusjonell arv var stammeorganiseringen.

Stammesamfunnet var starten på absolutismens tidsalder påpeker Fukuyama, et sentralt spørsmål er 

hvorfor menneske ga opp mye av friheten som eksisterte i samfunnene før jordbruket la føringer for

samfunnsorganiseringen. (Fukuyama 2011, 51, 53, 62). Man kan påpeke at det handler om 

jordbruksrevolusjonen som ga økt befolkningstetthet som krevde ny samfunnsorganisering. 

Stammesamfunnet var løsningen som besto av å slå sammen selvstendige/selvforsynende segmenter

i en overordnet struktur som under visse omstendigheter kunne samarbeide. Bakdelen ligger altså i 

mangelen på sentralisering som gjorde samarbeid ad-hoc basert og usikkert (Fukuyama 2011, 56, 

58). Utvikling av stammesamfunn var hjulpet av slekts-mystikk og tilbedelse av forfedre som 

utvidet størrelsen på inn-gruppen utover de man hadde personlige bånd og tillit til, dette er 

kognitivt/kulturelt utviklet og ikke biologisk refleksivt påpeker Fukuyama. Fordelen i å kunne 

mobilisere utover personlige bånd er selvfølgelig stor, i konkurranse med andre grupper (Fukuyama

2011, 59-62). Organiseringen ga grobunn for overskudd, krigerklasse og konsentrert tvangsmakt, 

som gjorde stammesamfunnets eroblingskapasistet meget stort, men den segmenerte desentraliserte 

organiseringen gjorde dog administerering av erobret territorium vanskelig (Fukuyama 2011, 72-

77).

Stammesamfunnets arv i senere samfunnsorganisering har vært dens institusjonalisering av 

patrimonialisme, som var helt grunnleggende for at denne organiseringen skulle fungere, men som 

kjent, et hinder for effektivitet under senere organisatoriske modeller. Dette var den første rundet i 
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utviklingen av institusjoner for å skaffe seg en konkurransefordel overfor rivaler og et første lag av 

kognitivt utviklet institusjonell arv (Fukuyama 2011, 78-79). Dette er også den siste faktoren som 

gjelder menneskelig disposisjoner, favorisering av personlig nettverk og familie gir patrimonialisme

om disse disposisjonene ikke kompenseres for institusjonelt (Fukuyama 2011, 43).

Richardson og Boyd ser denne delen i historien om menneskelig samfunnsutvikling som starten på 

konflikten mellom sosiale instinkter og realpolitisk nødvendighet som skapte institusjonelle 'work-

arounds', som et kompromiss for å skape aksept om samfunnsorganisering som kan sier å ikke være 

basert på rent menneskelig instinkter, men blir nødvendig for å overleve i konkurranse med andre. 

(Richerson & Boyd 231). Det underliggende for enhver samfunnsmodell er at den må være basert 

på legitimitet. Det handler om å vise til at samfunnets institusjoner er basert på 'det nødvendige', 'det

gode' og/eller 'det sanne'.

Når man skal beveger seg ut av stammesamfunnet er det særlig tre behov som gjør seg gjeldende. 

Stammesamfunnets moralske tvang må suppleres av institusjonalisert tvangsmakt for indre stabilitet

og ytre forsvar. Det må være tilstrekkelig enighet blant eliten om hvem som skal koordinerer denne 

tvangsmaktsutøvelsen, noe som er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for stabilitet. Et annet sentralt 

elementer er at mer komplekse samfunn (mindre basert på biologisk refleksiv 

samfunnsorganisering) krever hierarkisk struktur. Motstand kan dempes gjennom segmentert 

hierarki og karismatisk lederskap med hensikt om å gi hierarkiet et mer egalitært preg. Hierarkiske 

institusjoner har en tendens til å skape ineffektivitet gjennom autonomien de regjerende har for å 

gjennomføre korrupsjon, generert av menneskelige instinkter som egoisme og nepotisme, dette må 

kompenseres for. Vel så viktig er behovet for og funksjonen av identitet og tilhørighet som må 

benyttes og må kobles opp til en helhet for samfunnet. Det har ført til mer avanserte symbolske 

systemer som religion og nasjonalisme. Inn-gruppe instinktet brukes også mer dirkete i flere av 

samfunnets institusjoner, det skaper dog sub-grupper og sub-kulturer med særinteresser på tvers av 

systemets helhet. «Charismatic innovators regularly launch new belife and prestige systems, which 

sometimes make radikal claims to the allegiance of new members, make large claims at the expense

of existing institutions, and grow explosively» skriver Richerson & Boyd. Som kan være en kilde til

dissidens og dysfunksjonalitet. (Richerson & Boyd 231-234)

Det er som det påpekes konflikter og utfordringer assosiert med mer kompleks 

samfunnsorganiseringer som må overkommes for å kunne benytte seg av den potensielle 

konkurranse-fordelen. Disse aspektene er med videre i historien som er preget av 
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maktkonsentrasjon gjennom fremveksten av staten assosiert med sentralisering og maktmonopol, er 

territorielt definert og hierarkisk organisert. Staten oppstår ikke som en samfunnskontakt, heller 

ikke for å drive effektivt storskala-jordbruk og kan ikke sees en refleks av befolkningstetthet. Det 

som står på spill, påpeker Fukuyama, når mennesket går inn i en sosial statsorganisering er stor grad

av likhet og frihet. Vold og det å bli dominert av ut-grupper samt trusselen om vold og trusselen om 

å bli dominert av ut-grupper later til å være et nødvendig incentiv. I tillegg kommer overskudd av 

ressurser, hvor avgrenset et område er, at det er av en viss størrelse som kan gi grunnlag for 

arbeidsfordeling og at de religiøse ideene er såpass utviklet at de kan fungere som tilstrekkelig 

legitimering samt karismatisk ledergrunnlag for (hvertfall) en overgangsfase. Poenget er, noe må til 

for andre eliter å gi opp mye av sin likhet og frihet og gitt utbredelsen av stater i før-moderne tid 

relativt uavhengig av hverandre må dette være effekter som er relativt refleksive som menneskelig 

respons på utfordringer og trusler på samfunns skala. (Fukuyama 2011, 80-87, 89)

Dynamikken under Europeisk statsbygging og opphavet til politisk modernitet

Når denne statsmodellen først var oppstått hos en part, la den føringer for videre utvikling hos 

nærliggende samfunn, militær kapasitet må i denne statskonteksten sikres gjennom statlig 

sentralisering og effektivitet. Partimonialisme er et hinder for utvikling av et ytterligere effektivt 

styre i den nye konteksten, gitt at effektivitet skulle være nødvendig, som er tilfelle ved konkurranse

og krig med andre stater (Kina i århundrer før forening trekkes frem som modellnært). Om dette 

først overkommes og institusjoner basert på upersonlig styre oppstår, vil det være utsatt for 

repatrimonialiserig. (Fukuyama 2011, 90, 92)

Å komme frem til statsmodellen for samfunnsorganisering forekom relativt refleksivt teoretiserer 

Fukuyama, når man skal gå veien fra en stat til en moderne stat vil kognisjon og etterhvert intensjon

prege utviklingen av politisk organisering i større grad, dette krever å overkomme intellektuelle 

hindere og relativt bevisst gå vekk fra institusjoner som har opprettet sin tradisjonell egenverdi med 

emosjonell forankring. (Fukuyama 2011, 80-81). 'Spandrels' er en effekten som gjør seg gjeldende 

når noe oppstår med en viss intensjonalitet og ønsket effekt, men over tid og/eller i en endre 

kontekst vil kunne få andre funksjoner og effekter. Denne effekten vektlegges med tanke på 

fremveksten av modernitetkomponenter i Europa, kognitivt drevet utviklingen er til en viss grad på 

plass, men intensjon er ikke rettet mot opprettelse av moderene institusjoner for å skape det vi kaller

moderne samfunn. At det faktisk ble sånn, kan attribueres til kontingens generelt der sprandles 
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effekten er sentral, men det at muligheten er til stede i utgangspunktet krever visse disposisjoner 

som gir grobunn for dynamikken som resultatet vokste ut ifra over tid. Samfunn i vest-Europa ble 

disponert for fremveksten av den politiske modernitetens kontrollparametere, 'rule of law' og 

'accomodation' før statsbyggingsprosessen skjøt fart. (Fukuyama 2011, 448-449)

Den opparbeidede kulturen rundt elitens spilleregler som føydalsamfunnet i Europa utviklet seg på 

grunnlag av var for rigid og innviklet i eksisterende samfunnsinteresser til at sentralmaktene som 

oppsto og utvidet seg i perioden etter 1100 klarte å fullbyrde sentraliseringslogikken i 

statsbyggingen til kinesisk standard, slik Fukuyama tar seg god tid til å vise. Dette er opphavet til 

den politiske dynamikken som gir grunnlag for og preger den særegne historien i Europa. Det betyr 

ikke at dynamikken fører til accountability i seg selv, fire kategorier regimer fulgte ut ifra dette 

premisset, svak absolutisme, sterk absolutisme, feilslått oligarki og 'accountable government' 

(Fukuyama 2011, 331-332,334, 422). 

Utgangspunktet for denne dynamikken fører Fukuyama tilbake til den katolske kirken sin 

oppløsning av stammekulturen, den historien må jeg kort se på. Det er vanskelig å komme utenom å

se på Europas særegne historie når modernitet er i søkelyset, men det må også påpekes igjen, 

utviklingen av tilregnelighet fra regjerende og institusjonalserte spilleregler som alle innretter seg 

etter, er i stor grad preget av kontingens. Det er f.eks mange flere mekanismer som bygger opp om 

utviklingen av en sterk sentralmakt, enn at denne sentralmakten i realiteten systematisk begrenser 

sin makt overfor aktører innen det hierarkiet den sitter på toppen av. (Fukuyama 2011, 326-327)

Forestillingen her er at statsbyggingen i Europa skjedde etter en avvikling av stammekulturen til 

fordel for en mer individualistisk sosial organisering iverksatt av den katolske kirken, overgangen ut

fra stammekulturen var sosialt og kulturelt drevet og ikke politisk. Føydalsimen oppsto ut ifra dette 

som et alternativ til patrimonialistiske nettverk for sosial organisering teoretiserer Fukuyama. 

Forskjellen ligger i individuell kontrakt kontra kulturelt betinget slekts-plikt eller ren tvang, dette er 

ikke det samme som å si at forholdene under føydalismen var de facto kontraktsbasert, regelen var 

heller det motsatte, men dette preget synet på relasjonen. Ideene statsbyggingen ble iverksatt ut ifra 

var preget av dette. (Fukuyama 2011, 229,231,235-236).

Den katolske kirkens kunne gjennomføre en slik oppløsning av stammesamfunnet pga kirken 

autonome institusjoner, der den relativt fritt kunne oppføre seg som en selvstendig politisk aktør. 

Dette er også opphavet til den andre særegne faktoren som var gjeldende i europa under 
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statsbyggingsperioden, ideen om 'rule of law'. Den første statsbyggingsfasen i Europa handlet i stor 

grad om å opprett kongens/statens lov, suksess innen dette området ble ansett som en sterk 

indikasjon på et religiøst rettmessig styre i seg selv, samtidig som man etterkomme kirkelige 

krav/forventninger. Det ga både karismatisk og tradisjonell legitimitet til de regjerende. (Fukuyama 

2011, 241, 245)

Der staten kontrollerte religionen ville dette utviklings-dynamikk grunnlaget ikke hat grobunn. 

Caesaropapisme preget store deler av verden i før-moderne tid, i Vest-Europa skilte investiturstriden

geistlig og verdslig makt. Dette la også grunnlaget for å se verden som delt mellom det spirituelle 

og det temporale og en selvstendig spirituell maktbase som la føringer for rule of law og videre 

lovgivning i vestlige samfunn ved inngangen til statsbyggingsperioden. Kirkelov, slik den utviklet 

seg i disse årene, ga også en modell for en selvstendig, spesialisert og derfor byråkratisk institusjon 

der lovens konsistens og kategorisering ga den et rasjonelt tilsnitt. Det mest vesentlige for at dette 

kunne finne sted i utgangspunktet var kirkens autonomi. (Fukuyama 2011, 262-263,266-

267,270,288)

Der ingen kunne motsi keiseren i Kina når makt skulle utøves, heller ikke tradisjonelle eller 

religiøse lover var dette en realitet i Europa, statens makt fra den etablerte seg måtte motstand når 

kongen ville sette seg over en allerede gjeldende rule of law, med materiell forankring i pavestaten 

og kirkehierarkiet. Dette handler ikke om kristendom i sin essens, men om den vestlige 

kristendommen i sin kontingens der svake politiske enheter ga stort spillerom for kirken å etablere 

en reell og følgelig selvstendig maktbase, i årene før statsbygging skjøt fart. (Fukuyama 2011, 273, 

275, 288)

At den sosiale stammekulturen var brutt ned i Europa betydde ikke at patrimonailsmen forsvant i 

sin helhet og gjorde seg i aller høyeste grad fortsatt gjeldende, spesielt på toppen av hierarkiet. 

(Fukuyama 2011, 256). Frihetesberøvelsen og den hierarkiske organiseringen staten baserer seg på 

ble brukt som patrimonailistisk maskin, dette var grunnlaget for legetimitetskrisen som bygde seg 

opp, mest eksplisitt under den dysfunksjonelle balansen som skapte rigiditet i 'det gamle regimet' i 

Frankrike, men også ellers i Europa (Fukuyama 2011, 337). Når modellen for politisk modernitet 

først var blitt manifest gjennom code napoleon utviklet det seg relativt raskt til en realpolitisk 

mulighet og etterhvert et realpolitisk imperativ å benytte seg av effektiviteten i denne modellen.
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Prinsippene 'Rule of Law' og  'accountability' som konsepter, fristilt opphavet i Europa

Rule of law handler mer om å institusjonalisere spilleregler enn konkret lovgivning. Disse tar i stor 

grad form som kultur, slik det begrepet forståes i denne oppgaven. Det vesentlige er altså at 

kulturen legger begrensninger på hvordan makt kan utøves. Det er ikke et begrep som forutsetter 

demokratiske prinsipper, men heller snakk om opphavet til spillereglene som aksepteres av alle 

parter i eliten, inkluder monarken. Spørsmålet blir selvfølgelig hvorfor monarken godtok disse 

reglene i utgangspunktet. En slik uskreven normativ konstitusjon krever legitimitet fra tradisjonen 

og religionen, men må også voktes av institusjonelt med støtte fra et tilstrekkelig antall sentrale 

aktører. Det vesentlig er en viss grad av selvstendighet fra vilkårlig monarkisk maktutøvelse samt 

andre elite aktører. Makten i den normative orden er ment å begrense maktutøvelse, i første omgang

for å regulere elitens interaksjon og maktkamp og godtas fordi den i tillegg til religiøs legitimitet 

også sees som nødvendig av eliten generelt generelt og støttes av statens makt spesielt. (Fukuyama 

2011, 245-251, 260)

Slike regler oppstår altså som resultat av aktørers handlingsmønster over tid som sementerer seg til 

institusjoner vektlegge Fukuyama. Så lenge det ikke oppstår full enighet på grunnlag av legitimitet 

eller undertrykkelse av uenighet basert på tvang vil iterering av reglene for denne interaksjonen 

foregå jevnlig uten nødvendigvis en sentralt styrt intensjon om rettingen systemet skal ta. «The 

process by which social order was generated was incremental, evolutionary, and decentralized; only

by making use of local knowledge of myriads of individuals could a working 'Great Society' ever 

appear (Fukuyama 2011, 252). Som nevnt tidligere vil større grad av kognisjon og intensjonalitet 

prege utviklingen når endringer springer ut fra mer komplekse samfunn. Staten når den først har 

konsolidert en sterk maktposisjon er en kanaliserer for denne utviklingen gitt dens kapasitet til å 

iverksette politikk. Det betyr ikke at den mer desentraliserte formen for sosial endring forsvinner og

disse to formen for utvikling interagerer og påvirker hverandre, en sentralisert makt kan manifestere

aspekter av denne interaksjonen som sees som ønskelig eller er av for stor styrke til å undertrykke. 

Den desentraliserte aktør-interaksjonen kan bli forsøkt formet av sentraliserte initierte institusjoner 

og retningslinjer. (Fukuyama 2011, 254-260)

'Accountability' kan oversettes som tilregnelighet fra regjerende makt som innebærer 

ansvarliggjøring av regjerende makt, Fukuyama påpeker noe helt vesentlig ved en slik effekt når 

man ser den gjennom historien, «the earliest forms of political accountability were not to the people

as a whole but to a traditional body of law that was seen as representing the consensus of the 
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community, and to an oligarchic legislature. This is why I use the term «accountability» rather then 

«democracy» in this section.» (Fukuyama 2011, 322). Implisitt betyr det at moderne 'tilregnelighet 

fra regjerende' er demokratisk, mer universelt utformet og basert på individets iboende verdighet og 

likhet. Det gir selvfølgelig denne formen for tilregnelighet mye større legitimitet, men ekskludere 

ikke en positiv samfunns effekt av før-moderne 'accountability' prinsipper (Fukuyama 2011, 324).

Det vesentlige for denne oppgaven blir å påpeke tradisjonen og religionens effekt som støtte for 

konstruktive kulturelle elementer relatert til forløperne av politisk modernitet, gradvis og kulturelt 

utviklet institusjonalsierng av spilleregler og ansvarliggjøring av de regjerende. Gitt Fukuyama sitt 

perspektiv der før-moderne arv vektlegges i større grad enn kolonitidens innvirkning på utvikling av

modernitet er det vesentlig å påpeke den muslimske kulturen med islam som konstituerende var 

både en terskel og en disposisjon for å utvikle politisk modernitet. Den uheldige konteksten som 

kolonitiden besto av var å se vekk fra kulturen som en disposisjon og heller vektlegge det som en 

uoverkommelig terskel man måtte gå utenom for sikre en utvikling. Man kan observere denne 

effekten andre steder i verden, men gitt den før-moderne kulturen styrke i den muslimske verden 

generelt og den arabiske regionen spesielt var det feilslått fordi en endring fra en slik dominerende 

kultur må vektlegge mer omfattende kulturelle prosesser for å konsolidere en overgang. Det som 

manglet var den før-moderen – moderne hybriden modellen for å skape det grunnlage en videre 

prosess kunne tatt utgangspunkt i. Det som gikk tapt var en tilstrekkelig lang tidlig-moderne tid i 

den arabiske verden, al-Nahda perioden på drøye femti år klarte ikke å opprette styringsdyktige 

alternativer som kunne konkurrere med mer kompromissløst moderne samfunnsdoktriner på kort 

sikt effektive, men i et lengre perspektiv uten tilstrekkelig konsoliderende kulturelle prosesser.

Del 2 - Islam som konstituerende tradisjon overfor en moderne omstilling

Før-moderne islam

Perioden 700-400 bc omtales som 'the Axial Age' og omfatter også en påfølgende post-profeti 

periode der kristendommen og islam oppstår og kan dra fordel av å kunne hente ideer fra en diskurs 

som hadde pågått over lang tid, de kunne dermed presentere mer tiltalende og konsistente 

ortodoksier av universell karakter (Masud, Salvatore & Bruinessen 16-18). Ifølge teorien er dette 

perioden der de klassiske sivilisasjonene dannes. Det mangler bevis for utpreget kommunikasjon i 

Eurasia i perioden, Wagner foreslår derfor å se det som et 'krise-kritikk-endring' scenario som 
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oppstår flere steder (relativt) samtidig som resultat av at de forskjellige samfunnene opplever 

utfordringer i møte med behovet for økende grad av menneskelig samhandling og samfunnsmessig 

kompleksitet (Wagner 153-154).

Den sentrale innovasjonen overfor disse utfordringene i perioden var verdensreligionene (og den 

første nedskrevne systematiske filosofien). Fremst blant disse var de monoteistiske som med sine 

sterke doktriner var et godt utgangspunkt for å forestille seg en annen verden for deretter å strebe 

etter å imøtekomme dens idealer i denne verden. Det gir rom for kritikk av samtiden og et redskap 

til forandring som resultat av en løsning på det iboende problem ved menneskelig subjektivitet og 

behovet for intersubjektivitet. I moderne tid kan andre svar på det epistemiske være bedre, men man

kan ikke med det utelukke at 'axial age' innovasjonen fortsatt kan være relevant (Wagner 157. 

Masud, Salvatore & Bruinessen 16). Islam markerer et slags klimaks innen 'the axial age' ved å 

være fullt og helt dedikert til tidsalderens innovasjon om å fremme 'felles beste' gjennom 

institusjonaliserte spilleregler basert på guddommelige rettningslinjer og hindre mer vilkårlige 'før-

axiale' maktstrukturer og mytologiske forestillinger. (Masud, Salvatore & Bruinessen 18-20)

Disse retningslinjene tilsa ikke i utgangspunktet et teologiske skille mellom 'stat og kirke', men 

dette kom fort i praksis. Ulama - den religiøse eliten - som besto av teologene og de religiøse 

juristene så vekk fra denne realiteten og teoretiserte rundt et ideelt islam, der dette skille ble sett 

vekk fra. Stats-teori og politisk teori i den islamske sivilisasjonen tok også utgangspunktet i 

religiøse og normative forestillinger. Disse tok derfor ikke utgangspunkt i hvordan 

statlige/samfunnsmessige forhold var, men hvordan de burde være. Hovedprinsippet ble derfor at 

staten var til for å opprettholde den guddommelig lov, sharia. Det var bare nødvendig med en stat 

siden trosfellesskapet strakte seg mellom alle troende, man trengte ingen territorielle grenser, i 

teorien. Individet kunne ikke realisere sin religiøse natur utenfor dette fellesskapet som gjorde 

samfunnet essensielt for religiøs realisering. Enhet og enighet ble derfor viktige prinsipper i islamsk

statteori. (Gule 34,36-38)

Stats-teorien utviklet seg derfor i apologetisk retning for at den idealiserte teorien skulle være i 

overensstemmelse med den politiske realiteten. Dette innebar å guddommeliggjøre herskernes makt 

samt å opprette kalifatet for å symbolisere islams enhet innen en realitet der splittelse og frafall 

allerede hadde forekommet. Et tilsvarende gap mellom sharia i teorien og sharia i praksis var også 

problematisk fra et teoretisk perspektiv. Kritikk mot herskerne fra den tradisjonelle religiøse eliten 

ble derimot dempet for å hindre (legitimitet til) opprør og splittelse.  Man unnskylde realiteten 
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teologisk og dempet aspekter av realiteten som ikke var i overensstemmelse med teologien og det 

normative man hadde teoretisert seg frem til ut ifra teologien. (Gule 40,42-43)

Denne trenden, å unnskylde avstanden mellom teori og praksis, kjennetegner det tradisjonelle islam

konkluderer Gule. Forbedring av praksis ble søkt gjennom små skritt for ikke å bryte opp en 

akseptabel situasjon. Akseptabel vil si at lærde var enige om at situasjonen kunne være som den var,

gitt at man strebet mot noe bedre/det perfekte. Den religiøse eliten fikk (i stor grad) lov til å styre 

lovgivning og rettspraksis av sosiale forhold som bidro til deres interesse i å opprettholde 

herskerens legitimitet. Tradisjonen det her er snakk om utgjør en flytende enhet på lik linje med all 

tradisjon. Utover det var det også et fravær av en sentral religiøse institusjon som delvis kunne 

diktere tradisjonen, den religiøse institusjonen islam omfattet heller et uformelt nettverk av bl.a. 

skriftlærde og religiøse skoler som bidro til ytterligere heterogenitet. (Gule 43-44)

I før-moderne tid preget islam sine samfunn gjennom konkrete geistlige institusjoner, gjennom 

deres maktforhold til hverandre og gjennom deres maktforhold overfor de verdslige institusjonene. 

Islams representanter tok også direkte del i de verdslige maktinstitusjonen, av både økonomisk og 

politisk art. Institusjonene var sterkt hierarkiske med regler for avansement. Disse ble regelmessig 

forbisett til fordel for personlige avgjørelser fra toppen av hierarkiet. (Masud, Salvatore & 

Bruinessen 57-58,60)

Islam fungerte også som en metainstitusjon, i den forstand at det utgjorde et epistemiske grunnlag 

for de forskjellige muslimske samfunnene (Masud, Salvatore & Bruinessen 57). Å hevde sin rett 

måtte i utgangspunktet være knyttet til religionen. Det var ikke en konstant rivaliseringen mellom 

det verdslige og det geistlige, men ved misnøye overfor generelt styre (dog ikke styreform) eller 

spesiell situasjon var islam diskursen for å uttrykke dette, uansett hvilket hold det kom fra eller var 

rettet mot. Å håndtere eller kontrollere denne diskursen ga 'moralsk valuta' som kunne veksles til 

det materielle (Masud, Salvatore & Bruinessen 60-61). Sami Zubaida trekker følgende konklusjon: 

«It can be argued, then, that pre-modern politics was predominantly 'materialist' and that

the ideological element of religion, kinship and patronage were strongly coloured by 

these materialist considerations. To say, however that this kind of politics is 'pre-modern'

may be misleading, for it is universial and has certanly survived into and adapted to 

modernity. (Masud, Salvatore & Bruinessen 64)
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Dette kunne utfolde seg og vedvare fordi det fungerte godt nok i den historiske konteksten. Det var 

stor grad av rule of law innen islam som et ideal, men dette ble ikke fulgt av den muslimske 

politiske eliten, symbolisert gjennom stort spillerom for verdslig manipulering av religionen, nært 

knyttet til fraværet av autonome institusjoner for islams representanter (Fukuyama 2011, 280,283). 

Det var altså en avstand mellom elitens sofistikerte forhold til islam og det folkelig islam som ga 

seg utslag i bl.a. og spesielt sufismen, en betegnelse for et knippe lokale sekter med en mystisk og 

dirkete kontakt med gud som fellesnevner (Gule 44-45). Disse fikk lov å holde relativt fritt på med 

sitt siden de ikke blandet seg unødvendig mye i elitens anliggende. Dette forholdet mellom elitens 

og folket religiøse forståelse endret seg på 1800-tallet gjennom 'demokratiseringen' av religiøs 

autoritet (Silverstein 34,46).

En parallelle utvikling innen disse samfunnene var fremveksten av Islamske imperier der den 

islamske konteksten skapte meget gunstige forhold for å opprette statsorganisering, men 

opprettelsen ble gjort uten å bryte opp samfunnsmodellen basert på stammekulturen. Utfordringen 

for senere utvikling av statsoraganiseringen assosiert med den muslimske politiske enheten var at 

Muhammed, som endret den politiske organisering i arabia fra stammeorganisering til stat, ikke 

opprettet et dynasti. Legitimiteten i å være Muhammeds etterfølger forvitret og gjorde senere 

muslimske imperier for legitimt svake til å gjennomføre en avpatrimonialisering av samfunnet. 

Dette resulterte i at stammekulturen overlevde og gjenoppstod som maktbase som igjen preget 

institusjonene i de senere imperiene som ville styre etter og effektivisere etter byråkratiske 

prinsipper, gitt de desentraliserende kreftene kunne denne byråkratiseringen bare forekomme i 

enkelte sentraliserte institusjoner. (Fukuyama 2011, 88, 192, 196)

Heterogenisering er et utviklingstrekk som også er relatert til denne ekspansjonen med påfølgende 

administrativ desentralisering. Muhammeds død markerte to sentrale hendelser i islams og 

muslimers historie. Starten på en religion og starten på et imperium som la grunnlaget for en 

sivilisasjon, både sivilisasjonen og religionen islam hadde hatt gode kår for å etablere seg utover de 

arabiske kjerneområdene i perioden under Abbasid dynastiet fra ca 762-1258. Fragmenteringen av 

imperiet førte til flere nye ekspansjons-sentere for islam som bidro til videre spredning, steppe 

Mongolene sin konvertering bidro ytterligere til denne spredningen (Silverstein 10,24,33-34). 

Tilpassing til lokale forhold gikk ofte på bekostning av fullstendig innføring av ortodoksien, 

sufiordnene var sentrale i denne pragmatiske misjoneringen. På 13-, 14- og 15-hundretallet formet 

disse heterogene tolkningene og utøvelsene av islam det Ottomanske og Persiske riket som i 

perioden etablerte seg som territorielle og politiske herskere over islam kjerneområder i den 
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arabiske regionen (Silverstein 34-35). 

Islam har mesteparten av sin historie på grunnlag av disse faktorene ikke vært en enhet og bør heller

behandles som en «diskurs – en stor samtale omkring noen få premisser» påpeker Gule (Gule 32). 

Modernitet krever dog en oppklaring av religionene rolle i samfunnet og en klargjøring av denne 

diskursen i tråd med det moderne verdensbilde sin skepsis til ontologien som preger i før-moderne 

tid. Moderniteten som presset seg på regionen utover 1800-tallet utfordret idealet islam som 

absolutt sannhet og virksomheten som fulgte fra sekulært så vel som religiøst hold var å reformulere

religionens plass i og overfor samfunnet, som ikke lengre kunne tas for gitt (Findley 9).

Nasjonalisme erstatter umma territorielt, men ikke som identitet

Nasjonalisme er nært knyttet til den kulturelle reorganiserigen assosiert med modernitet. Denne 

generelle doktrinen kan ta mange former, men har alltid utgangspunkt i de grunnleggende 

spørsmålene, hvem er folket og hvordan skal de regjeres. Det er snakk om en tydeliggjøring av 

samfunnsaspekter som må besvares, i en moderne ramme, på rasjonelt grunnlag (Findley 10). 

Nasjonalisme er ideologisering av kultur, det statlige aspektet i ideologien er av realpolitiske 

hensyn, både internt for å kunne innføre nasjonens program og eksternt for å beskytte kulturen. 

Nasjonalstaten forener realisme og ideologi såpass tilfredsstillende at formelen har vært relativt 

ubestridt i moderne tid (Findley 14).

Nasjonalisme er basert på etnisk identitet, ikke religiøs. Europa hadde spesielle forutsettinger for å 

skape nasjonalismedoktrinen med dette utgangspunktet, det vises til stat-kirke dualiteten der 

staten/monarken var religiøst legitimert, men ikke for å herske over en religiøst definert masse. 

Denne definisjonen på et politisk fellesskap og dens identitet var hverken idiosynkratisk eller 

universell, men realpolitisk effektiv og tidsriktig. (Cook 1-2)

Det var selvfølgelig ikke sånn at religion var helt utenfor politisk identitet eller konsepter om hva 

folket var. På lik linje var etnisitet innen før-moderne muslimske samfunn heller ikke fraværende, 

men i sin kjerne ble de politiske enhetene definert som religiøse fellesskap. Som kjent endret dette 

seg ved overgangen til den moderen tidsalderen og markerte med det en endret balanse mellom 

etnisitet og religiøsitet. Nedgraderingen av det etniske aspektet ved den politiske enheten i før-

moderne tid kan spores tydelig gjennom historien til det ottomanske riket der de uttrykte verdiene i 
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samfunnet dreide sterkt i religiøs retning i tråd med ekspansjon og transformasjonen til et islamsk 

imperium (Cook 3,5,8). Arabisk etnisitet er historisk enda nærere knyttet til islam og dette har vært 

en vedvarende faktor fra de arabiske-islamske imperiene, gjennom politisk dominans fra 

Ottomanerne og inn i moderne tid (Cook 9-13).

Frem til moderne tid hadde man inne muslimske samfunn altså en blanding av regional etnisk 

identitet, til dels preget av et religiøst slør som var kilde til en identitet som strakte seg utover de 

enkelte regionene. I hvilket styrkeforhold disse to kreftene var overfor hverandre er vanskelig å 

svare på, men at overgangen til en ny balanse i moderne tid var preget av både vestlig 

modernitetsforståelse og islams transnasjonale før-moderen identitet er mindre komplisert å slå fast.

Den noe ugunstige konklusjonen til Cook er at islam i den moderne tidsalder til nå ikke klarer å 

overkjøre etnisk identitet, men har nok styrke til å skape splid i etnisk bånd og forsterke etniske 

konflikter. Det vitner likevel om en reel muslimsk solidaritet som altså har påvirket politisk 

mobilisering på etnisk grunnlag i muslimske samfunn (Cook 32-35,40). Dette peker mot inngangen 

til modernitet der to sterke føringer for historien var til stede og i tilsynelatende uoverenskomst, 

islam som konstituerende for en religiøs identitet og modernitet assosiert med nasjonalisme basert 

på etnisk identitet, kampen dem imellom har derfor ofte tatt form som polarisert. På tross av det lite 

tidsriktige ved religion og religiøs identitet i moderne tid har altså islamsk identitet vedvart (Cook 

52).

En mer overordnet muslimsk identitet ved inngangen til den moderne tidsalderen var svak som 

følge av spredningen av islam fra sin arabiske kjerne (Cook 31). Nasjonalisme som avgrening for 

samfunnet var derfor en overkommelig endring, pan-islamisme hadde begrense appell som modell, 

men som identitetsgrunnlag var nasjonalisme mer omstridt, dette var relatert til verdensbilde og 

videre sekularisering som prosess og sekularisme som ideal.

Overgangen fra noe før-moderne til noe moderne

Tradisjon kan bety et sett av vaner og skikker, men i dets andre betydning betyr tradisjon en mer 

generell og rigid moralsk og religiøs arv med en metafysisk forklaring som har til hensikt å 

plasserer menneskets eksistens overfor resten av kosmos som forankrig for sine påbud. Det er her 

snakk om verdensreligionene, men også mystiske forestillinger i 'før-axial' tid. Dette er knyttet til 

hva som omtales som det før-moderne verdensbildet, der det subjektive er en del av noe objektivt 
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og guddommelig man som menneske ikke har evne til å forstå, men likevel aksepteres som sant, 

basert på en tro. Slike forestillinger oppsto, som sagt, de fleste steder i verden og ble mest 

systematisk utformet i verdensreligionene. Det moderne utfordrer dette synet på forholdet mellom 

det subjektive og det objektive og plassere disse to konseptene som sidestilte og avgrensede 

fenomener som kan forståes fullt ut som separate. Denne forståelsen har utviklet seg videre og blitt 

mer nyansert under den moderne tidsalder, men det radikale bruddet skaper likevel dette gapet 

mellom det før-moderne- og det moderne verdensbildet. (Nicolescu 19-20, 22, 203-204)

Tradisjon er ikke det motsatte av modernitet og ikke det samme som hverken 'primordial' kultur 

eller religion, som er gjort tydelig i oppgave gjennom referanse til Fukuyama sin teoretisering av 

fremveksten av politisk modernitet. Tradisjon kan derimot sees som sosial praksis og kulturelle 

resurser tilgjengelig for å forandre et samfunn slik det ble vektlagt når Muhammad Abduh sitt 

reformforslag ble gjennomgått, i tillegg må et statiske bildet av tradisjon suppleres av å se tradisjon 

som «a bundle of arguments, concepts and practices motivating the social agents» påpeker 

Salvatore. Dette er i tråd med Wagners forestilling om kognitivt initierte samfunnsmessige endinger

med utgangpunkt i individers kommunikasjon om fortid, samtid og fremtid. Hva man gjør, hva man

kan gjøre og hvordan man kommuniserer og skaper kulturell og institusjonell innovasjon preges 

opplagt nok av tradisjon. Tradisjon gir altså en felles forståelse og en intersubjektiv ramme for å 

tilnærme seg verden, som igjen muliggjør rettningsintenderte samfunnsmessige forandringer. Det er

følgelig snakk om en svært fleksibel kategori som selvfølgelig tilsier at tradisjon og modernitet ikke

er gjensidig utelukkende. (Masud, Salvatore & Bruinessen 5-7)

Sivilisasjons teoretisering gir denne desentraliserte og 'nære' forståelsen av tradisjon et makro nivå, 

«A civilisation always combine power and culture in original ways» sier Salvatore. Dette gir 

grunnlaget og setter rammen for hvordan makt kan utøves med referanser til legitimitet relatert til 

virkelighetsmodeller, slik Fukuyama teoretiserer det. Sivilisasjonenes kultur, tradisjon og 

legitimitetspremisser sementeres av både politisk og kulturell elite samt av vanlige folks 

hverdagslige praksis. Når det gjelder samspillet mellom kultur og makt kan man si at kultur gir 

legitimitet til makt, med makt har man større mulighet til å påvirke kulturen, men hva som blir sett 

som makt og hvordan makt oppnås påvirkes av kulturen. Tradisjon kan 'lamme' befolkningen og 

makthaverne i å se makt som hva det er, altså et sosialt fenomen og hindre at det stilles spørsmål 

ved værende maktinstitusjoner og deres kulturelle-tradisjonelle legitimitet. Modernitet er 

kjennetegnet ved å bryte opp i slike sementerte forestillinger og kreve en viss grad av rasjonalitet 

når det refereres til påstander om legitimitet. (Masud, Salvatore & Bruinessen 8-9)
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Et vesentlig tilleggs-aspekt er at maktinstitusjonene må håndtere kulturen/tradisjonen for å holde 

seg legitim, denne håndteringen «affects the flow and distribution of resources and create unjust 

social relation» skriver Salvatore, det er snakk om grad av urettferdige sosiale relasjoner. I en 

moderne kontekst kan man si at maktinstitusjoner må håndtere en kultur som både er preget av 

tradisjonelle og legal-rasjonelle aspekter. Tradisjon, en moderne tradisjon inkludert, gir et grunnlag 

for kritikk av autoritet basert på hensynsløs maktutøvelse som gir seg utslag i skjev ressursfordeling

og undertrykkende sosiale relasjoner. Tradisjon, som i en intersubjektiv forståelse av legitimitet, kan

altså hindre vilkårlig bruk av makt. Om tradisjonen ikke håndteres på en tilfredsstillende måte 

overfor samtidens krav vil det bygge seg opp spenninger som kan føre til store endringer. Dette 

gjelder altså både om tradisjonen er for dominerende/'lammende' og om den ikke taes tilstrekkelig 

høyde for i maktinstitusjonene. Modernitet har en tendens til å fremprovosere spørsmål og 

rastløshet overfor gamle tolkninger av tradisjonen, men ikke nødvendigvis tradisjonen i seg selv. 

(Masud, Salvatore & Bruinessen 9-11)

Basert på dette abstrakte bilde er overgangen fra noe før-moderne til noe moderne assosiert med 

både kontinuitet og diskontinuitet. Et nytt aspekt legges over en eksisterende ramme som endres 

uten å forsvinne. Man kan også si at rammen for tilnærming til kultur, legitimitet og makt endres. 

Nye svar kreves for å tilfredsstille det legal-rasjonelle aspektet, men tradisjonene må likevel 

håndteres. Det spesielle i en overgangsfase er at det tradisjonelle ved inngangen er av før-moderne 

karakter. En reformering av tradisjonen blir derfor av vidt forskjellig karakter enn om denne 

omstilling er fra noe før-moderne til noe annet før-moderne eller fra noe moderne til noe annet 

moderne. I tilfellet sivilisasjonen islam var disse 'gamle svarene' nært knyttet til religionen islam. 

'The Axial Age' teorien benyttes også her som et utgangspunkt for å gi de spesifikke 

verdensreligionen en felles kontekst. En vesentlig implikasjon av dette er at man begynner å 

forestille seg at verden kan se anderledes ut (Masud, Salvatore & Bruinessen 15). Den islamske 

diskursen øker den kulturelle kapasiteten for rettningsintendert utvikling, men er som andre 

religioner i en før-moderne kontekst begrenset i retningen som alltid må forankres i det som ansees 

av en absolutt sannhet. Ved overgangen til sekulær modernitet frigies denne begrensningen og det 

absolutte synet på religionen opphører. Når det er snakk om at islamsk modernisme var en hybrid av

det før-moderne og det moderne er det akkurat dette det er snakk om. Abduhs løsning var å 

minimere det absolutte for å fristille den rettningsintenderte forandringen i størst mulig grad uten å 

skape en ny legitimerende tradisjon.
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Dette er basert på å ikke se religion som en egen selvstendig sfære av menneskelig aktivitet og ikke 

en direkte motsats til det sekulære. Både det sekulære og det religiøse er en del av den mer 

generelle kategorien kultur, som krystalliserer seg til institusjoner, som igjen endrer seg i tråd med 

kulturelle endringer. Religionens rolle innen før-moderne kultur hadde en spesiell monopol rolle 

overfor virkelighetsmodellen i slike samfunn som den ytterste (og rent diskursivt) dikterende 

rammen for hvordan man tilnærmer seg livet på jorden. (Masud, Salvatore & Bruinessen 10-11,17-

18). Religionens rolle endret i en moderne kontekst, denne monopol rollen overlever ikke møtet 

med modernitet, det er opp til intersubjektivitet å løse problemene assosiert, men dette krever 

omfattende prosesser man ikke kan forvente seg foregår helt fredelig, dette er tross alt nært knyttet 

til makt. Det viktige er dog at de faktisk forekommer så fremtidige generasjoner får nyte godt av 

endeproduktet av den lange og vanskelig prosessen. Som vektlagt i oppgaven fikk ikke denne 

prosessen spille seg ut i den arabiske verden og bare delvis i land som Tyrkia.

Den diskursive tradisjonen som islam eller andre tradisjoner besitter er et repertoar av mulige 

løsninger overfor utfordringer som igjen kan berike den diskursive tradisjonene som en iterativ 

prosess med forankring. Konteksten vil i stor grad påvirke hvilke elementer av dette repertoaret som

trekkes frem. Gjenskaping og forhandling av tradisjonen foregår derfor kontinuerlig og vil til tider 

være av såpass omfattende karakter at de blir ansett som reformering. Gitt modernitetens påvirking 

på et samfunn, diskursivt og realpolitisk, er det altså vanskelig å komme seg unna større 

konfigureringer av tradisjonen, reformering vil være naturlig med utgangspunkt i en slik 

teoretisering (Haj 5-7). Før-moderne tradisjonen er et repertoar og som jeg har vært inne på tidligere

vil dette gi disposisjoner og terskler i møte med det moderne

Når det gjelder islam har idealisering av de første generasjonen under og etter profeten Muhammad 

alltid vært en del av denne diskursen. Prinsippet salafi er derimot ikke det konstituerende for 

hvordan islam har fortonet seg forskjellig til forskjellige tider og forskjellige steder, men heller 

hvordan dette har blitt tolket og hvilke implikasjoner man har forestilt seg dette bør ha for en gitt 

samtid. Likevel er det rimelig å påpeke at det å bevege seg fremover i tid, altså vekk fra forfedrenes 

pietistiske samfunnet, har innen den muslimske diskursen ikke nødvendigvis vært ansett som et 

gode. Hva reformatorer har forestilt seg har gått galt mellom det rettmessige samfunnet og frem til 

en gitt samtid innen muslimers historie har også fortonet seg forskjellig som igjen har påvirket 

tilnærmingen til gjenopplivingen av samfunnet i tråd med forståelsen av de autoritære tekstene, 

deres tidligere tolkninger og relevansen av dette for en samtidig kontekst. (Haj 8-9)
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Om man ikke lengre tror på en absolutt motsetting mellom det moderne og tradisjon, er det fortsatt 

et stort ontologisk skille mellom det moderne og det før-moderne (,men det er heller ikke absolutt, 

selvom det i Abduh samtid fortonet seg slik). Poenget er heller at rammen for tradisjonen som 

diskursen endrer seg ved overgangen fra før-moderne til moderne samfunn. Den spesifikke 

kulturelle tradisjonen (som en overordnet ide) kan videreføres, men endres radikalt fra et før-

moderne epistemisk verdensbilde til et moderne epistemiske verdensbilde med en kvalitativ endring

av sannhets kriterier, som må håndteres av rent realpolitiske hensyn. Disse virkelighetsmodellene er

altså ikke absolutt ekskluderende, som i at de ikke har mulighet til leve side om side i en generell 

samfunns-impliserende diskurs, men de har vist seg vanskelige å kombinere og frustrerende for en 

kultur å ikke ha et avklart forhold til, eller hvertfall et åpen utilslørt forhold til utfordringen dette 

utgjør. (Haj 4-5)

Innen denne tradisjonen av re-konfigurering var utfordringen til Abduh og andre islamske 

modernister av den grunn av en annen og mer utfordrende karakter enn hva man kan se under 

tidligere reformering i islamske samfunn. Den sterke kulturelle tradisjonen som islam utgjorde var 

basert på sannheten om gud som skaper av verden, med intensjoner for sitt skaperverk utover 

menneskets forståelse, der deler av dette er avslørt for mennesket gjennom profeten og Koranen. 

Her er det lagt visse føringer for hvordan et samfunn skal fortone seg på jorden i overenstemmlese 

med skaperverket som helhet, der menneskets eksistens og liv på jorden kun er en del av dette. 

Tradisjonen hviler altså på et før-moderne verdensbilde der mennesket befinner seg innenfor en 

helhet det ikke kan forstå. Mennesket er også skapt av en skaper man må stå til ansvar for. Friheten 

til mennesket er derfor betinget og religiøst sett dårlige valg får konsekvenser i etterlivet. Et hvilket 

som helst samfunn basert på dette prinsippet vil derfor ha problemer med ikke å styre menneskelig 

atferd for å sikre det moralske samfunnet i tråd etikken.

Det moderne verdensbilde fortoner seg annerledes. Her er mennesket fristilt det tradisjonelle 

verdensbilde, uten at det betyr at mennesket lever utenfor en tradisjon, men altså fristilt alle 

begrensinger man opererte med i den før-moderne forestillingen om det ikke-dikterende subjektet 

plassert innenfor et gudommelig skapt og dikterende objekt. I det moderne verdensbilde står 

individet som et selvstendig og avgrenset subjekt overfor resten av verden (Nicolescu 204). Vestlig 

humanistisk tradisjon og det liberale demokratiet manifesterer de moralske og 

samfunnsorganisatoriske implikasjonene av dette verdensbilde.
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Sekularisme som kjernen av uoverenskomsten

Dette preget religionsforståelsen til Marx, Weber, Durkheim og Parsons som igjen har preget vestlig

vitenskaps-tradisjon i stor grad. Paradigmet ble forøvrig utfordret fra 60-tallet i tråd med 

oppvekkelsen av religion man kunne observere som igjen stimulerte frem nye perspektiver som 

bl.a. de kultur-funksjonalistiske effektene av religion hevder Ardic. Generelt har likevel mye 

litteratur antatt en iboende uoverenskomst mellom religion og politikk i et moderne samfunn. Denne

klassiske forståelse av forholdet legger seg under sekulariserings tesen som enten spår religionens 

gradvise frafall fra samfunnet eller dens tilbakefall til det private. (Ardic 10, 11)

Haj ser det slik at man kan påpeke en gjennomgående neglisjering av hvor omfattende en kulturell 

moderniseringsprosess innen muslimske samfunn nødvendigvis må være. Når denne prosessen har 

vært vurdert akademisk har den vestlige moderniseringsprosessen ofte blitt ukritisk anvendt som 

mal på hvordan en slik prosess nødvendigvis må eller bør fortone seg. Jeg forstår dette som en 

neglisjering av tidsaspektet og den lange latende prosessen bak den mer manifeste sekulariseringen. 

Dette synet har vært en del av konteksten og preget muslimers bilde av modernitet som anti-religiøs

sekularisme, som gjorde seg særs gjeldende med tanke på Abduhs mobilisering rundt islamsk 

modernisme. (Haj 195)

Dette synet ble tolket i Europa under den 2. modernitetsperioden som et tegn på den europeiske 

sivilisasjonens eksepsjonelle forhold til modernitet, mest kjent gjennom konseptet orientalisme. 

Dette var et produkt av uhindret vestlig subjektivitet i et forsøk på å forstå store endringer analytisk 

som resultat av modernitetens inntog i vesten og baserte seg på forestillinger om den vestlige 

sivilisasjons universalisme og islamsk essensialisme. Den Islamske sivilisasjon ble sett som en nær 

og tilsynelatende lett fattelig kategori, men samtidig en utfordrer til vestens universalisme gitt deres 

sta annerledeshet, noe som førte til såkalte what went wrong spørsmål. Her antas det at islam 

mangler noe som skal til for å overkomme sin tradisjonen (deficiencies), er avhengig av å kopiere 

vesten (dependencies), eller aldri vil klare å finne frem til den virkelige, vestlige moderniteten 

(idiosyncracies). Dette igjen er relatert til at religion i vesten har blitt studert i sammenheng med en 

modernitetsforståelse der kristendommen gir en vei inn i moderniteten, forklarer Salvatore, et 

narrativ der tradisjonen er en motpol og en motkraft til det moderne. Islam ble ut ifra samme modell

sett som en tradisjonell religion som hindret fremveksten av moderniteten og noe man fortest mulig 

måtte vekk ifra, det er her kjerne av poenget ligger, at dette perspektivet neglisjerer det som ansees 
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her som en nødvendig prosess. Jeg kommer i neste del tilbake til noen videre implikasjoner av dette 

perspektivet vektlagt av Hashemi. (Masud, Salvatore & Bruinessen 11-14) 

Fukuyama sier at konteksten rundt kristendommen i vest-europa ga mulighet for kristendommens 

representanter der, å gjennomføre en kulturendring med visse kulturelle disposisjoner som senere 

skulle vise seg grunnleggende for å opprette en dynamikk i statsbyggingsprosessen som hadde 

potensiale til å utvikle to kontrollparamere for politisk modernitet som ikke var til stede der statens 

makt var for absolutt til å utfordres. I vesten kan man også spore en utvikling av det sekulære fra 

stat-krike problematikk i middelalder over til reformasjonen og videre til manifesteringen av dette 

skille gjennom freden i Westfalen der statens suverenitet ble doktrine. Videre gir moderniseringen 

basert på opplysningsdiskursen om den mørke irrasjonelle religionen konsepter som staten, 

nasjonen og vitenskapen en dominerende plass i samfunnet og religion sees dermed som en erstattet

institusjon (Ardic 10). Poenget er at det ikke var noen essensiell nødvendighet i den utviklingen 

man kan spore i Vest-Europa, men når denne utviklingen først var en realitet var det en pragmatisk 

essens for resten av verden å håndtere den utfordringen samfunn basert på denne modellen utgjøre.

Denne prosessen og det gunstige i rekkefølge er selvfølgelig ikke tilgjengelig for resten av verden, 

men en vesensforskjell med tanke på sekularisering og inntrykk av sekularisme er mer relativt og 

formelig. Som ardic sier, var diskurs et fokus siden dette er den mest formelige delen av 

menneskelig interaksjon med materielle implikasjoner. Persepsjon og kognisjon formes i dialog 

med hverandre, men den individuelle persepsjon kan delvis kontrolleres gjennom kognisjon, så det 

er her maktkampen vil stå, om å definere hva som har skjedd, hva som skjer og hva som må skje 

(Ardic 33-34). Dette vil bli fokusert på gjennom resten av oppgaven. Sekulariseringsprosessen i den

muslimske verden generelt og den arabisk spesielt har artet seg forskjellige fra i Europa. Prosessen 

er her mer bundet til den statlige elitens retorikk og nasjonalisme (/et ikke islamsk grunnlag for 

staten). Dette utgjør i stor grad inntrykket av modernitetens sekulariserende aspekter for 

befolkningen der (Ardic 15).

Hvorfor regionen endte opp i en uheldig og polarisert modernitet er relatert til forholdet mellom 

sekularisering og sekularisme om ideologi. Hashemi gir innsikt i det gjennom å fokusere på 

forståelsen av sekularisme og hvordan dette bidro til å skadet en kulturell utvikling av mer 

konfliktdempende og konsoliderende modernitet. For å fremme dette poenget ser Hashemi på 

religionens rolle i utviklingen og fremforhandling av nye konstituerende samfunnskonsepter med et 

eksempel fra denne prosessen i Europa.
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Del 3 – sekularisering

Kulturell prosess - et eksempel fra Europa

Sekularisme er et sammensatt fenomen som består av et filosofisk aspekt der verden forståes 

gjennom observasjon og empiri. Sosiologisk er det en prosess der religions-aspektet av en kultur 

mister innflytelse over kulturens selvforståelse, det mister monopolet som bindeledd mellom 

samfunnet og resten av kosmos. Politisk sekularisme betyr en oppdeling av offentlig og privat sfære

samt en adskillelse av religion og stat. Sekularisme er et sosialt konstruert konsept som ble utviklet 

og formet, hovedsakelig i Europa, over flere hundre år. En gradvis økning i styrke kan illustreres 

gjennom Locke sitt konsept om religiøs frihet, til J.S.Mill sitt mere eksplisitte filosofiske 

standpunkt om frihet fra religion som et gode for den politiske sfærens utvikling. (Hashemi 105-

107, 109)

Denne utvikling ble støttet av en parallell utvikling av nasjonalstaten og statsborgerskapet som 

gradvis kunne komplementere identitets tapet basert på religionens reduserte rolle i samfunnet. Det 

vesentlige her er tidsaspektet som rommet fremgang og tilbakegang for utviklingen der forskjellige 

balanser av det normative forholdet mellom religion og politikk ble forhandlet frem og revurdert 

med en viss kontinuitet. Dette fortonet seg forskjellig i forskjellige samfunn og peker mot noe 

vesentlig, at prosessen er tilpasset samfunnet det skal anvendes i og tar seg til tid å overkomme 

særegne terskler og benytter seg av særegne disposisjoner i denne utviklingen. Uten en slik 

forankring blir den normative balansen illegitim og det er i sin essens det denne prosessen handler 

om, politisk legitimitet som ikke kan ansees som noe annet en moralsk/rettferdig legitimitet for å 

være konsoliderende i en moderne kultur. (Hashemi 110-112, 115)

Å sammenlikne kristendommen og islam er ikke å se de som like, en vesensforskjell i den historiske

dynamikken er vektlagt. Fokus i denne delen går på sekulariseringsprosessen og sekularisme som 

begrep. Forskjellen rundt prosessen består i at i Europa førte religiøs reform med seg sekularisering,

i den muslismske verden har sekularisering ført med seg religiøs reformering (Hashemi 70), men 

man kan likevel peke på likheter innen en slik overordne ramme av forskjell. En tilsynelatende 

vilkårlig sammenlikning forsvares her av Hashemi basert på følgende argumentering:
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«Both Christianity in the early modern period and Islam today had to grapple with the 

idea of the moral basis of legitimate political authority. More important, they had to do 

so in the context of rival notions of political legitimacy rooted in holy scripture. The 

emergence and social construciton of an indigenous version of political secularism was 

an integal part of this development trajectory. Overcoming religious opposition to 

emerging liberal-democratic ideas was also part of this long-term political prosess. [...] 

Locke tried to reconcile reason epistemologically and ontologically with revelation, both

of which served as complementary sources of moral authority for him.» (Hashemi 34, 

71)

Normalt sett på som den diskursive skaperen av det liberale demokratiet er dette heller et endepunkt

i Locke sin filosofiske virksomhet påpeker Hashemi. Den religiøs toleransen og hans ide om 'liberty

of religious conscience' som støttet opp om hans mer kjente samfunnskontrakt var forankret i en 

generell forestilling der hensyn til den politiske virkelighetene måtte ha absolutt prioritet over den 

religiøse. Det var ut ifra dette utgangspunktet, om politikkens prioritet, han kom frem til det 

hensiktsmessige i religiøs toleranse og ikke ut ifra det liberale som en absolutt egenverdi. (Hashemi 

71-73)

I hans senere A Letter Concerning Toleration er tonen annerledes og fremmer der det liberale 

menneskesynet basert på individets rettigheter. Det som fokuseres på er det religiøse fundamentet 

som benyttes for å fremme en ny samfunnsdoktrine. Artikkelen benytter begrepet 'true religion' 

gjentatte ganger for å vise til en tolerant religiøs tolkning som står i kontrast til den utøvelsen av 

kristendommen som preget perioden under de religiøse krigene og etterspillet av reformasjonen. 

Denne intolerante utøvelsen blir sett som falsk og feilaktig. (Hashemi 73-75)

Locke definerer religionens essens som en samfunns-regulerende kraft og veileder for individet. For

å vise dette benytter han resonerende fornuft som bevis, for å bygge opp om hans teologiske 

argument der menneskets religiøse toleranse er guds egentlige vilje. For å fremme dette synet som i 

ettertiden har blir godtatt som doxa innen vestlig politisk filosofi, måtte Locke trosse samtidens 

konvensjonelle forståelse av kristendommen. (Hashemi 75-77)

Han argumenterte også for en subjektivisering av religiøse sannheter der mer grunnleggende og 

generelle doktrinære forhold innen religionen baseres på en felles forståelse med utgangspunkt i en 

mellommenneskelig forhandling, regulert av fornuft og rimelighet (går lengre enn Abduh, altså). En
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forutsetning for dette synet er troen på individets ansvar for egen sjel og frelse. Denne tilnærmingen

som underminerer kirkens moralske overlegenhet og konformistiske makt, er etter Locke sitt syn for

radikal for katolisisme og derfor kun tiltenkt protestantiske kirker (Hashemi 77-78)

Argumentet for dette radikale bruddet tar utgangspunkt i en praktisk umulighet ved den samtidige 

forestillingen om absolutt religiøs sannhet. Hvis to kristne tolkninger (kirker) er uenige er det ingen 

måte å avgjøre hvem som har rett, begge vil anse seg selv som den sanne ortodokse og avvise 

motparten som kjettersk (Hashemi 78). Noe omformulert kan man si at krangler mellom autoritære 

tolkninger derfor vil være konflikt-genererende uten institusjonaliserte løsningsfremmende eller 

konfliktdempende mekanismer og følgelig være destruktivt, som derfor ikke kan anses som en 

rimelig tolkning av guds intensjoner for menneskets aktivitet på jorden. Religiøse tolkninger kan 

derfor ikke kreve status som absolutt sannhet i sine praktiske implikasjoner, hverken av 

presteskapet eller monarken.

Siden han går imot sterke konvensjoner trekker Locke frem de religiøse autoritære tekstene og 

etterspør bevis for påstander om at den værende praksis rundt absolutte maktinstitusjoner er 

religiøst forankret, vel vitende om at disse bevisene ikke finnes. Innovative religiøse tolkninger var 

en viktig forutsetning for å fremme Locke sin nye samfunnskontrakt som kjent sentrert rundt 

forholdet mellom individuell frihet og politisk autoritet, argumentene som støttet dette opp ble 

hentet fra både resonerende fornuft/logikk og åpenbaringen. Hans mer kjente sekulære aspekter 

støttes altså av mindre kjente nyskapende religiøse tolkninger sentrert rundt forholde mellom 

mennesket og gud, som her er i fokus. (Hashemi 78-81) 

Den konservative Filmer sitt paternalistiske standpunkt om forholdet mellom regjerende og regjerte,

basert på kristendommens autoritære kilder var gjeldende tolkning i samtiden. Locke utfordrer 

Filmer innenfor denne diskursen og fremmer retorikk her, før argumentet føres videre over til de 

verdslige og sekulære implikasjonene av den religiøse tolkningen Locke legger frem og konkluderer

at de regjerte må godta de regjerende for at disse skal ha legitimitet. En endring av relasjonen 

mennesket-mennesket, gikk først gjennom et resonnement om forholdet mellom gud og mennesket 

som skapte kulturell kontinuitet med utgangspunkt i etablerte verdier og derfor legitimitet til 

innovative samfunnskonsepter som senket terskelen for aksept hos mottakerne. Motstanden mot 

denne egalitære doktrinen i samtiden skal ikke undervurderes påpeker Hashemi, den utfordret det 

moralske fundamentet for makteliters veletablerte hierarkier og fortsetter «If anyone sought to 

change the political culture with respect to ideas of government, they logically had to alter the 
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normative interpretation and understanding of Christianity.» (Hashemi 89). (Hashemi 80-89)

Hovedanliggende for Hashemi er å påpeke at liknende strategier har blitt benyttet fra 90-tallet i Iran 

der man kan spore en utvikling av religiøse reformulering som fører de normative konseptene 

regimet bygger på i sekulær retning (Hashemi 99-102). «By situating their moral argument with one

foot in tradition and the other in modernity, they act as a critical bridge in the transition from 

authoritarianism to liberal democracy.» (Hashemi 100). Parallellene over til Abdun sitt virke er 

tydelige.

Relatert til dette ser Fukuyama på bakgrunn av sin holistiske tilnærmingen til utviklingen av politisk

organisering gjennom verdenshistorien den Arabiske regionene per idag i et demokratiserende fokus

med utgangspunkt i at det har har forekommet en økonomiske utviklingen uten politisk 

modernisering som i liten grad har ført til sosial mobilitet og i enda mindre grad til krav om 

demokrati, som for Fukuyama mer grunnleggende er synonymt med krav om ansvarliggjøring av de

regjerende, inntil den arabiske våren i 2011. Videre beskriver han de arabiske statene som i en lang 

og vanskelig demokratiseringsprosess, der tilbakefallet etter den arabiske våren kan sammenliknes 

med revolusjonens eksplosive fremvekst og tilbake som tok form i Europa i 1848. (Fukuyama 2014,

431)

Mangle på erfaring med sivilt samfunn og demokrati gjorde at politisk islam i sin islamistiske form 

kunne kapre revolusjonen på lik linje som nasjonalisme kapret demokratiseringen i Europa, med 

særs uheldige konsekvenser der. Politisk islam er i dette perspektivet altså i mindre grad et uttrykk 

for gjennopplivingen av religiøsitet og heller identitetspolitikk i konteksten av særs feilslått 

sekulær-nasjonalistisk identietspolitikk. Det underliggende for Fukuyama er heller krav om 

ansvarliggjøring uten erfaring med formulering og organisering rundt slike krav. Islamistiske 

grupperinger som motsats til autoritære regimer har som indikert tidligere skapt polarisering i 

regionene mellom to ikke demokratiske alternativer. Konteksten har hindre moderate alternativer i å

få utvikle seg og mobilisere og på det grunnlaget kan man si at det sosiale grunnlaget for et stabilt 

demokrati ikke er til stede i store deler av den arabiske verden i dag, på lik linje som det ikke var 

det i Europa i 1848. (Fukuyama 2014, 431-433,435)

Sekularisme som gjensidig toleranse
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Fremveksten av demokrati krever altså en sosialt konstruert sekularisme som må springe ut fra 

religiøse forestillinger for å aksepteres i en opprettelses-fase. Hvis religion utgjør et sentralt 

komponent av samfunnets og individers identitet kan ikke prosessen mot et liberalt demokrati 

unngå å utvikle seg fra dette grunnlaget. Forholdet mellom politisk utvikling og religion i vesten er 

ofte under-kommunisert, påpeker Hashemi. Politisk kulturell utvikling vil alltid ha et egenartet preg

og erfaringene fra den mer manifeste utviklingen i Europa kan ikke universaliseres. Innføringen av 

en sekulær stat (i et samfunn preget av religiøse forestillinger) fjerner ikke spenningene mellom det 

religiøse og det sekulære, men videre forhandling av samfunnets karakter og standpunkter overfor 

disputter vil være basert på sivile spileregler. (Hashemi 1-3, 5-6, 12)

Det er en tilsynelatende, gitt litteraturen på område, konflikt mellom religion og demokrati, der 

religion representerer ekskluderende tradisjon og demokrati representerer inkluderende modernitet. 

Dette illustreres best gjennom en 'gud-menneske' vertikal akse og en 'menneske-menneske' 

horisontal akse. Konflikt mellom disse konseptene blir problematiske, innen litteraturen Hashemi 

her refererer til, når den religiøse aksen krever å legge føringer for den horisontale aksen. Hvis 

religionen sees som en universell sannhet er det også vanskelig å skape fleksibel sosial dynamikk 

med utvikling og tilpasning siden en slik sannhet vil forsøke å hindre den mellommenneskelige 

askens selvstendighet. Spørsmålet blir, hvor ligger suvereniteten, hos gud, eller folket? I en slik 

forestilling må svaret være det ene eller det andre (Hashemi 9-10). Det er en forestilling med 

absolutte konnotasjoner som vekker avsky fra et religiøst standpunkt som hindrer opprettelsen av 

dialog og forhandling.

Videre sees religiøst basert politikk og utviklingen av liberalt demokrati som nødvendig fra 

Hashemi sitt perspektiv. Siden den sekulære kulturen må skapes fra et utgangspunkt og dette 

utgangspunktet som man kan observere universelt, har vært samfunn basert på før-moderne 

religiøse verdensbilder uten en intensjon om å utvikle sekulære samfunns-forestillinger, måtte disse 

konseptene følgelig konstrueres i et sosialt rom med dette som utgangspunkt. Prosessen assosiert 

med aksepten av et større sekulært rom i et samfunn krever i første omgang en re-konfigurering av 

religionen rolle overfor det politiske. (Hashemi 11-12)

Hvordan sekularisme defineres er vesentlig for denne prosessen. Hvis religion står sterkt i 

samfunnet som kollektiv og individuell identitet, er det helt essensielt å skape endringer med 

utgangspunkt i den diskursen. Demokratisering og liberalisering kan ikke forekomme uten en 

parallelle diskusjon og forhandling av forholdet mellom religion og stat. Dette forholdet blir her sett
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som både teoretisk og historisk/empirisk fundert. Politisk utvikling og spesielt moderne politisk 

utvikling krever religiøs reformering, for å konsolidere en kulturell endringsprosess basert på 

forhandling mellom aktører som gir utslag i endringer i samfunnets institusjoner og videre praksis. 

(Hashemi 11-12). Demokrati forutsetter altså sekulære samfunnsaspekt som igjen krever en 

reformering av religion for å akseptere et teoretisk skille mellom religion og politikk. Dette fordrer 

en lang prosess under relativt stabile forhold.

En religiøs tradisjon og dens tilhørende diskurs i sin helhet rommer for mye til å entydig kunne 

ansees som pro- eller anti-demokratisk. Det er heller snakk om hvordan man finner frem til disse 

holdningene innen en kultur generelt, veien dit vil ha et ideologisk element i seg (et formulert 

ideal/mål) som er sterkt knyttet til konteksten som bidrar til å iverksette prosessen. Den 

universaliserende moderniteten som innføres må ømfintlig kombineres med de mangfoldige 

idiosynkratiske veiene til denne individ- og samfunns-tilstanden. Det første man kan se mot er hvor 

turbulent og destruktiv demokratiseringen av Europa fortonet seg. Politisk modernisering i Europa 

var ikke synonymt med liberalt demokrati, pluralisme og menneskerettigheter. Disse konseptene har

blitt forhandlet frem, ofte som dyrt tilegnet lærdom etter store kriser og kriger (basert på før-

moderne absolutte forestillinger om tilsynelatende moderne konsepter som nasjonalisme). (Hashemi

13-15, 64, 172)

Hvordan sekularisering innføres påvirker altså prosessen. Å skape rom for det religiøse til å være 

med å formulere sekulær-religiøse forhold der disse også har et ansvar overfor de politiske 

konsekvensene av denne utformingen, kan være et viktig ledd. For å ta dette seriøst må også det 

sekulære og spesielt sekularisering være fleksibelt som konsept og ikke kreve en privatisering av 

religion eller en marginalisering av religion i offentligheten. Her blir det heller vektlagt å 

reformulere individenes rettigheter og forholdet mellom de regjerende og resten av samfunnet innen

en religiøs samfunnsdoktrine. (Hashemi 172-173)

Hvordan forhandlingen mellom politikk og religion, i et samfunn som er preget av en religiøs 

diskurs med et tradisjonelt verdensbilde, må ta utgangspunkt i realiteten i disse samfunnenes 

kulturelle kontekst. Overfor Abduh's samfunn ville det derfor være mest hensiktsmessig å utforme 

en ny samfunns-doktrine basert på en teologisk re-konfigurering for å tilpasse samfunnet nye 

utfordringer. Å benytte seg av standpunkter basert på den moderne og liberale ontologien vil kreve 

særs heldige omstendigheter for dens fremmende elite for å få gjennomført sitt prosjekt uten rent 

undertrykkende midler som vil medføre et nytt regime uegnet for å anerkjenne den diskursive 
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konflikten man har overkjørt med makt og følgelig undertrykke, heller enn å håndterer denne 

dyptstikkende skillelinjen, som tidligere i oppgaven har blitt relatert til polarisering med 

utgangspunkt i denne skillelinjen. (Hashemi 23-27)

Politikk er konflikt og hensikten med demokratiet og institusjonalisering av spilleregler er bl.a. å 

institusjonalisere dette konflikt aspektet av samfunnet og kanaliserer nye konflikter inn til disse 

institusjonene. Verdien av å kunne håndtere intrikate konflikter som hverken kan konkluderes eller 

ignoreres inn i ordnede rammer er spesielt stor hvis de ellers kunne blitt missbrukt til å mobilisere 

rundt standpunkter som polariserer og splitter samfunnet. Religiøst ladede konflikter, inkludert 

teologiske implikasjoner for samfunnets praksis, kan være av slik karakter. (Hashemi 25-26)

Moderniseringens destabiliserende krefter lå bl.a. i forståelsen av det moderne som vesten kunne 

presse på resten av verden gjennom maktposisjonene denne utviklingen hadde gitt de vestlige 

imperiene. Tradisjon ble sett som noe statisk og udatert, brudd med fortiden ble vektlagt for å bygge

nye samfunn som tok utgangspunkt i at mennesket burde leve rasjonelt, slik man forestilte seg det 

rasjonelle. For å innføre slike regimer i sine kolonier ble lokale eliter som var villige til å styre 

samfunnene etter disse prinsippene sterkt favorisert. Dette var altså særs uheldig ut ifra perspektivet

der kulturell endringsprosess er eneste konsoliderende måte å gjennomføre slik samfunnsendringer 

på (Hashemi 27-29). Videre vil fokus rettes mot alternative tilnærminger til det som nomalt omtales 

som sekulariseringsprosessen.

Konsepet 'Twin toleration' fremstilt av Stepan fokuserer på det minimum av frihet politiske 

institusjoner trenger fra den religiøse maktsfæren og omvendt. Altså hvilke grenser hver av disse 

samfunnsaspektene ikke kan overskride overfor hverandre. Verdien av en slik ordning er en 

demokratisk institusjon som tjener samfunnet gjennom å være konfliktregulerende med midler for å

kanalisere uenighet om samfunnets verdier og mål. Religiøse grupper kan ikke ha konstitusjonelle 

privilegier som gjør de i stand til å overkjøre demokratisk fattede avgjørelser, men kan heller ikke 

ekskluderes fra konkurransen om politisk innflytelse uten et bevist lovbrudd, på lik linje med andre 

grupper og organisasjoner. Dette gir et bredt rom for en sekulær utforming og ansees som en 

fraværende forståelse i perioden modernitetskonspeter spredte seg fra Europa, som hadde tjente 

prosessen i et stort antall av samfunnene som ble eksponert. (Hashemi 123-124)

Den konkrete sosiale konstruksjonen av sekularisme har vist en stor grad av tilpassing til det enkelte

samfunn dette åpene og overordnede prinsippet for politisk virksomhet har utviklet seg i. 
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Teoretisering om sekularisme står derimot ikke i svar med sekularisme i praksis og når ideen ble 

anvend utenfor opphavsområdet ble en mer aggressiv sekularisme, preget i større grad av 

idealisering av ende-produktet av en lang kulturell prosess, brukt retorisk overfor den (i denne 

sammenhengern) underutviklede og koloniserte verden. Sekularisme slik det har fortonet seg i store 

deler av vesten har handlet om en opparbeidet 'twin toleration' der det innenfor denne rammen har 

vært rom for å skille krike og stat slik vi kjenner det fra moderne teoretisering av sekularisme. 

Stepan omtaler skille mellom politikk og religion som en sterk sekularisme som ikke kan ansees 

som nødvendig, men absolutt en mulighet hvis dynamikken i den kulturelle endringsprosessen går i 

den retningen. Sekularismens konnotasjoner og sekulariseringens kontekst har skadet konsepter og 

bør derfor erstattes av 'twin toleration', gjensidig toleranse, konkludere Hashemi. (Hashemi 125, 

128-130)

Mer generelt konkludere Hashemi at modernisering og forholdet mellom religion og liberalt 

demokrati må sees på både som et teoretisk forhold og et historisk forhold. Kontekst legger føringer

for religiøst-politisk innhold og turbulente tider vil i større grad skape og mobilisere 

fundamentalistiske holdninger. Prosesser krever stabilitet. En uheldig kontekst for modernisering og

sekularisering innen mange muslimske samfunn som har skapt anti-vestlig og anit-sekulær samt 

anti-moderne kulturelle aspekter som kan mobiliseres (Hashemi 173-176). Dette perspektivet er 

forøvrig ikke basert på en desillusjonert forestilling der historien ikke sees ut ifra historien 

premisser, som Hashemi påpeker, flere av disse perspektivene ville vært vanskelig å komme frem til

før den kalde krigens slutt, som har markert en oppblomstring av politisert identitet (Hashemi 21-

22). Historien handler som kjent også om å benytte seg av etterpåklokskapen og retroduktiv logikk 

kun tilgjengelig for ettertiden i den hensikt å belyse og forstå i forskjellige perspektiver.

Kulturell prosess og Muhammad Abduh

Det som har vært fokus i dette kapittelet har kan oppsummeres som et forhold mellom aspekter av 

modernisering relatert til opprettelsen av politisk modernitet på bakgrunn av fraværet av en slik 

fremvekst i den arabiske regionen. Kontekst og kontingens har ikke vært i fokus som heller har hatt 

til hensikt å se på strukturelle forhold der diskursive forhold kan være utslagsgivende. For å belyse 

fraværet av politisk modernitet og fraværet av et grunnlag å iverksette en kulturell prosess for å 

nære seg det konseptet har blitt belyst gjennom perspektivering av før-moderen kontra moderne 

verdensbilde der problemer relatert til spenningen mellom disse to er identifisert som nært knyttet 
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til synet på sekularisering som sekularisme.

Perspektivet vektlagt i denne oppgaven står i kontrast til perspektivet som Tibi Bassam vektlegger 

overfor islamsk reformisme og islamsk modernisme. Her påpekes det at reformistene og islamsk 

modernisme tilnærmingen ikke tok tak i roten av problemet, som var 'the inherent relgious dogma', 

forstått i denne oppgaven som det før-moderne synet på religion som en absolutt sannhet. Slik jeg 

forstår det var dette urealistisk og ikke nødvendigvis heller en konstruktiv tilnærming til 

modernitets-problematikken. (Bassam 124-125)

Mangelen i dette perspektivet er at religiøs reformering som en prosess, som må tas gradvis, sees 

vekk ifra. Problemet var mangelen på oppfølging som et resultat av at den hybride reformdiskursen 

aldri fikk politisk makt til å iverksette denne overgangsfasen og den endrede konteksten som 

resultat av 1.vk der opprettelsen av de sekulære mandat-statene blokkerte videre prosess. Man kan 

si at den mer komplekse tilnærmingen til modernitet ble erstattet av enklere modeller der budskapet 

var entydig for å oppnå større grad av kortsiktig effektivt for å sikre en sentralmakt. Det kan også 

påpekes at Abduh begynte en 'disenchantment' av islam som tradisjon, men det smertefulle i denne 

diskursen, som hybrid og balanse av to idealer (forsøkt forent), gjorde den sårbar for mindre 

komplekse moderniserings-doktriner. At sekularister gikk utenom uoverenskomsten mellom før-

moderne og moderne forestillinger om samfunnsorganisering for å finne et felles grunnlag for sosial

endring man kunne iverksette umiddelbart var naturlig, gitt det diskursive, både internt (islam) og 

eksternt (nasjonal sekulær modernitet), samt det realpolitiske (kolonikonteksten). At Abduh forsøke 

å gå forbi uoverenskomsten ved å si at denne kun var tilsynelatende kunne bidratt til en modell der 

videre forhandling kunne håndteres i en institusjonalisert ramme med konfliktdempende 

mekanismer. (Bassam 198-203)

Dette tilsier at islams uoverenskomst med modernitet i sin helhet ikke var de islamske reformistenes

oppgave å håndtere, men heller forme en ramme der utfordringer assosiert med konflikter mellom 

det moderne og det før-moderen kunne forhandles og overkommes som en kulturell prosess. De var 

de første muslimene i møte med problematikken rundt Europas modernitet og igangsettere av en 

prosess der man reformerte islamske doktriner til å håndtere samtidens utfordring. Med 

konsoliderende prosess i mente var dette en konstruktiv tilnærming. Eksemplet fra Tyrkia vitner om 

hvordan prosess gir økt stabilitet til revolusjonerende reformering. Her var realpolitisk kontekst og 

reformering av diskursen relativt gunstig tatt tidsaspektet fra eksponering til tvungen 

implementering av de erfaringer man hadde rukket å høste til seg. Resultatet var en mer stabil 
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moderne politisk struktur enn hva man kan observere i den arabiske verden, uten at de diskursive 

utfordringene har vært fraværende under denne modellen, men polariseringen rundt diskursen har 

ikke hatt tilsvarende grobunn (Findley 417). (Bassam 255-257)

Islamsk modernisme kan altså sees som del av en prosess, eller grunnlaget for en prosess og ikke et 

endepunkt. Denne prosess tar for seg nettopp de utfordringene med kulturell modernitet som oppsto

i møte med det dominerende moderne Europa ut ifra et grunnlag som kunne aksepteres av 

samtidens forståelse av verden. Det handler om å holde reformmentaliteten i en åpen og ikke-

konkludert tilstand der man er villig til å anerkjenne kompleksiteten i egen moderniseringsprosess 

(Bassam 260-264). Problemet var heller at islamsk reformisme doktrinen ikke utviklet seg til et 

hensiktsmessig regimegrunnlag med sin ikke konkluderte og prosess orienterte agenda om å 

håndtere den kulturelle transformasjonen modernitet krever av et samfunn. Abduhs doktrinen holdt 

seg tro (dog ubevisst) til en anerkjennelse av kompleksiteten i transformasjonen, med unntak av en 

trygg absolutt kjerne. På det grunnlaget får man nødvendig tradisjonell-religiøs legitimitet og 

kulturell transformasjonen (Bassam 271-274).
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Kapittel 6: Konklusjon

Oppsummering

I denne oppgaven har jeg gjennomgått mye, og det har vært referert mye til sekundærlitteratur for å 

støtte opp om en tolkning som i utgangspunktet ikke ville vektlegge noe annet en at Muhammed 

Abduh sin modell for modernisering kan ansees som å fortone seg konstruktiv sett fra et kulturell 

prosess perspektiv. For å bygge opp dette helhetlig bilde startet jeg med å greie ut om diskurisve 

endringer gjennom 1800-tallet som en kontekst for reformvirksomheten oppgaven har fokuserte på 

presentert med utgangspunkt i primærkildene av Muhammad Abduh og Ziya Gökalp. Disse ble satt 

i to forskjellige kontekster. Abduh's islamsk modernisme prosjekt ble fastsatt som en tolkning basert

på Haj sin tolkning, det som ble vektlagt var prosjektets hybride før-moderen/moderne karakter, 

med en vinkling som fremmet poenget om å pakke vekk det absolutte i en minimumskjerne for å 

fristille tolkingsrommet i den hensikt å møte utfordringen modernitet som prosjekt og europas stater

som koloni-imperier utgjorde. Primærkilden var nærliggende å støtte seg på for å fremheve 

håndteringen av islam på et ontologisk nivå, de praktiske implikasjonen av å beholde idealet støtte 

seg på sekundærlitteratur.

Vinkling opp mot å se på Gökalp doktrine presentert i The Principles of Turkism var rettet mer mot 

konsekvensene av at denne tilnærmingen ble konstituerende for utforming av moderne politiske 

enheter i regionen. Hans håndtering av islam, som besto i å tilsidesette en uendret ontologi og et 

uendret ideal, ved å tolke dette som uvesentlig for verdslige implikasjon var effektiv fra et 

maktkonsoliderende perspektiv for den sekulært orienterte eliten, men bidro til legge lokk på en pen

og konsoliderende kulturell prosess for å tilpasse islam en ny kontekst. Oppløsningen av det 

Ottomanske riket markere også manifestering av skille mellom tidligere diskursiv utvikling mellom 

det Ottomanske sentrum og den ottomanske periferi. I denne sammenhengen blir utvikling av 

polarisering et mer prekært fenomen i den arabiske periferien som ved den geopolitiske 

omveltningen blir avklarte territorielle politisk enheter under vestlige koloni-imperier. Til sammen 

gir kapittel to, tre og fire en historisk kontekst som tydeliggjør den konseptuelle delen av oppgaven 

i kapittel fem.

Dette kapittelet har altså til hensikt å tydeliggjøre de valgte tolkningen hva gjelder syn på 

primærkilder i det presenterte narrativ. De tre delen i kapittelet reflektere de tre punktene som er 
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ansett som mest vesentlige med tanke på islam og modernitet i et kulturell prosess perspektiv. 

Gjennom en åpen teoretisering av modernitet presentert av Wagner har jeg ansett Fukuyama sin 

teoretisering av fremveksten av de moderne kontrollparameteren i før-moderne tid som 

komplementerende. Oppgavens åpene tilnærming til tematikken i dette kapittelet tilsa at det kunne 

være hensiktsmessig og også belyse dynamikken rundt politisk utvikling i historien ved å se på de 

relevante menneskelig disposisjonene som dette har utspilt seg med utgangspunkt i, også presentert 

av Fukuyama. Det mest vesentlige for oppgavens fokus var å påpeke at disse kontrollparameterne er

krevende å innføre, men at dette også varierer basert på forskjellen i før-moderne tradisjon.

I del to, ble dette sett på opp mot islam som før-moderen tradisjon der teskelen for innføring ble satt

direkte opp mot forskjellen i et før-moderen og et moderne verdensbilde. Det som ble vektlagt her 

var at islam som en sterk før-moderne tradisjon basert på religiøse doktriner var en særegen terskel 

å overkomme som peker bakover i oppgaven struktur til den gjennomførte håndteringen basert på å 

beholde islam som ideal, men tilsidesette dens verdslige relevans. Forståelse for dette utfallet 

tilleggs lokal diskursiv utvikling og ekstern diskursiv påvirkning, der vanskelighetsgraden interne 

kombinert med tidsånden som i hovedsak var eksternt definert gjorde alternativet islamsk 

modernisme til et vanskelig prosjekt å støtte rent politisk-retorisk og realpolitsk, det kan også 

påpekes at disse to elementene påvirket hverandre. 

Fra et kulturell prosess perspektiv var dette dog uheldig, et perspektiv som tydeliggjøres i del tre 

gjennom hovedsakelig Hashemi sin fremstilling. Her blir det hentet eksempler fra europeisk historie

om hvordan moderne konsepter fremstilles i en før-moderen kontekst og hvordan dette ivaretar 

kravene til konsolidering gjennom gradvis diskursiv endring. Et vesentlig aspekt av utfordringen 

hva gjelder en slik prosess innen den islamske verden ble ansett som synet på det sekulære der det 

alternative begrepet 'twin toleration' fremmes som et antatt konstruktivt alternativ. Med tanke på 

oppgavens fokus fokuseres dette på siden det diskursive leddet i en moderniseringsprosses ansees 

som det mest fleksible og følgelig det med den laveste terskel for å endre på. Som en avslutning 

sette kulturell prosess perspektivet som anvendes overfor reformistene opp mot et alternativ 

perspektiv anser det feilslåtte i islamsk modernisme tilnærmingen som relatert til mangel på vilje til 

en mer konfronterende holdning til islam som ideal. Dette bli ansett som en feilslått tolkning av hva 

som var vesentlig å få på plass i regionen i denne delen av historien, altså kulturell prosess.

Konklusjon
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Hypotesen er at Abduh's modell og virke var konstruktivt i konteksten. Om denne diskursen rundt 

islamsk modernisme hadde være sentrert rundt en kjerne av å avise islams ontologi, islam som ideal

og verdslige implikasjoner av dette kan man ikke lengre snakk om islamsk modernisme. Spørsmålet

blir, hvordan ville denne tilnærmingen da fortonet seg? Helt enkelt ville det føyet seg inn i rekken 

av ikke-prosess fokuserte tilnærminger. Det kan godt hende at dette ville vært en modell av mer 

umiddelbar styrke med tanke på å være retorisk-pragmatisk levedyktig i samtiden, men fra 

perspektivet her vektlagt, hadde dette også bidratt til å unngå uoverenskomsten. Poenget er at 

overenskomsten var høyst reel og noe man uansett måtte jobbe seg igjennom, noe annet ville vært 

fornektelse av fortiden og tradisjonen. Et vesentlige poeng her er at slike modeller absolutt kan 

fungere, men islam som konstituerende for fortiden og tradisjonen var for sterk til å gå vekk ifra 

uten en kulturell prosess.

I denne sammenhengen må det også vektlegges at Islamsk modernisme og Muhammad Abduh bidro

til å konsolidere islam som ideal i en ny kontekst med sine innovative tolkningsmetoder sentrert 

rundt oppdiktet tradisjon, men med dette resonnementet kommer man tilbake til håndtering av 

tradisjon. Enhver håndtering av tradisjon har et tolkningselement som kan sier og være mer eller 

mindre basert på oppdiktet tradisjon. Dette fordi tradisjon alltid har et oppdiktet element og man 

kan like gjerne kalle dette elementet for tolkning av tradisjonen. Det bringer oss tilbake til islams 

styrke og det er dette som blir det idiosynkratisk sentrale poenget når man snakker om islam og 

modernitet, som ikke gjelder for andre verdens-tradisjoner. Modernisering med denne tradisjonen 

som grunnlag hadde en særegen terskel å overkomme, som andre moderniseringsprosjekter i større 

grad kunne se vekk ifra, en håndtering av en omfattende og seiglivet tradisjon. Dette er bakgrunnen 

for at jeg i denne oppgaven har vektlagt prosess-tilnærmingen i såpass stor grad.

Implisitt sier jeg med dette at manipuleringen av tradisjonen islam var uunnværlig og på grunnlag 

av det at en konstruktiv tilnærming ville vært en hensiktsmessig manipulering som ga en 

prosessfokusert og forhandlende tilnærming til den kulturelle transformasjonen som et 

modernitetsprosjekt fordrer. Den idealiserte tolkningen av Abduh's modell kan oppsummeres som å 

vekte en institusjonalisering av spilleregler og ansvarliggjøring av de regjerende i en før-moderne – 

moderne hybrid modell med en kjerne som besto av det før-moderne verdensbildet, ansett for også å

romme utvikling av gjensidig toleranse og med dette dempe polarisering i den vanskelig 

overgangen fra noe før-moderne til noe moderne. Man kan absolutt si at dette også innebærer en 

tilsløring slik jeg har vektlagt i håndteringen fra sekularistenes hold, men en tilsløring som ikke 
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ville lagt lokk over håndteringsprosessen. Jeg sier heller ikke at denne modellen ville fungert uten å 

være tilkoblet makt, for ikke å si tvangsmakt, men denne maktutøvelsen er i denne idealiserte 

tolkningen ansett som vokter av prosessen rundt transformasjonen av islam.
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