
Misslyckat försök att teckna bilden av mångfalden i islam 

Mohammad Fazlhashemi 

Recension av Johannes Salminens bok Islams två ansikten. Essäer. 2010, Söderströms; 
Helsingfors. 

”Med dagens stora islamiska invandrarströmmar till Europa är det viktagare än någonsin att 
söka sig bakåt i historien och se inte bara det fula ansiktet utan också det vackra.”  

Citatet är hämtat ur innerfliken av omslaget på Johannes Salminens bok Islams två ansikten. 
Det är en bok som består av ett antal essäer som delvis har publicerats i andra sammanhang. 
Salminen har tagit på sig uppgiften att redogöra för vad han kallar islams två ansikten. Boken 
börjar dock med en varnande fråga. Vad skulle ha hänt om inte muslimerna under stridsropet 
Allahu akbar, Gud är större [och inte det återkommande felöversättningen som många, 
däribland Salminen, gör Gud är stor] inte hade stoppats av Charles Martels armé 732 vid 
Poitiers norr om Pyrenéerna. Han redovisar de olika svaren som har lämnats. Hade 
”saracenerna” vunnit slaget skulle europeiska lärosäten, med Edward Gibbons ord, idag 
troligen varit inbegripna med arbetet att tolka Koranen. Ett annat alternativ levereras av D. L. 
Lewis som anser att muslimernas seger skulle innebära att Europa skulle ha inlemmats i den 
islamiska civilisationen 300 år tidigare och därigenom utvecklats i snabbare takt.  

Genomgående för boken är att Salminen tecknar en tudelad bild av muslimska riken och 
härskare. Å ena sidan utmärkte de sig som toleranta segerherrar, som exempelvis kalifen 
Omar som vid erövringen av Jerusalem inte ställde till någon massaker eller plundring, lät de 
kristna behålla sin religion och dessutom tillät judarna återvända till staden. Här finns också 
berättelser om den periodvisa fredliga samexistensen och stabiliteten i den muslimska 
Spanien, al-Andalus, eller i Mogulernas Indien. Vid sidan av dessa återges bloddrypande 
skildringar av muslimernas framfart vid olika tidsperioder, vilka jämförs med de kristna 
korsfararnas härjningar eller europeiska kolonisatörers bestialiska illdåd. 

Trots denna balansgång går det inte att ta miste på den grundläggande negativa undertonen i 
boken. Detta framgår inte minst av att författaren ger utrymme åt den neokonservative 
orientalisten Bernard Lewis konspirationsteoretiskt lagda varning om att islam tack vare de 
nya invandrarströmmarna håller på att visa upp en massiv och permanent närvaro i Europa. 
Lewis frågar sig om muslimerna håller på att fullfölja den invasion som avbröts vid Poitiers 
732 genom massinvandring. Lewis är inte ensam om detta påstående. Han tillhör de mer 
polerade figurerna bakom den idéströmning som sedan tre decennier tillbaka går under 
benämningen Eurabien genren. Bland annat hävdas det att muslimernas invandring till Europa 
sker utifrån planer som utformades i mitten 1970-talet. Massinvandring tillsammans med 
muslimska invandrares påstådda omfattande fertilitet, barnafödande, hotar enligt denna 
konspirationsteori att några decennier in på 2000-talet förvandla Europa till Eurabien! Ett 
Europa under muslimskt/arabiskt styre. 

Lewis konspirationsteorisk lagda fråga, som återges på omslaget med ordalydelsen ”stora 
islamiska invandrarströmmar” hänger lös i boken och utreds aldrig. Problemet med att 



konspirationsteorin inte utreds är att det bidrar till att reproducera den islamofobiska 
kunskapsregimen som framställer islam som någonting stel och oföränderlig och muslimer 
som en enhetlig monolit. Frågan som aldrig problematiseras är om härkomsten från 
muslimska länder gör alla som kommer dessa länder till en enhetlig grupp. En närmare 
granskning visar emellertid att människor som kommer från muslimska länder kan delas in i 
en mängd olika religiösa, politiska, icke-politiska och diverse andra grupperingar. Bland dem 
finns praktiserande muslimer, kulturella muslimer, etniska muslimer, sekulariserade 
muslimer, de som har flytt på grund av religiöst förtryck och människor som skyr islam som 
pesten. Enbart kategorin praktiserande muslimer sönderfaller i en mängd undergrupper som 
bokstavstrogna, moderata traditionalister, moderata och radikala/militanta islamister, de som 
söker kombinera en modern religionsuppfattning med islam, feminister, nytänkare osv.  
 
Den historiska skildringen är trots författarens ansträngningar ganska bristfällig. En del 
historiska händelser återges utan att de får någon riktig förklaring. Muhammed påstås ha haft 
problem med judar men inte hans efterföljare. Här brister författarens historiska 
bakgrundsteckning då han misslyckas med att skildra bakgrunden till Muhammeds konflikt 
med de judiska stammarna. En konflikt som uppstod först efter avtalsbrott från den ena av de 
judiska stammarna.  

Den historiska bakgrundteckningen dras också med pinsamma anakronismer när författaren 
benämner Osmanska riket upprepade gånger som Turkiet. Ännu allvarligare är när Salminen 
söker svar på frågan varför den islamiska civilisationens blomstringstid tog slut efter den 
europeiska högmedeltiden. Här nöjer han sig med att återge ett tvivelaktigt påstående, som 
tillskrivs profeten Muhammed, som förklaring. Muhammed påstås ha sagt att ”varje nyhet 
innebär en förändring, varje förändring är ett misstag, varje misstag leder till helvetet”. 
Bortsett från att uttalandet saknar täckning i islamiska källor borde Salminen ha ställt sig 
frågan hur det kom sig att muslimerna visade så stort intresse för nymodigheter från andra 
kulturer under perioden mellan 700- och 1200-talen. Hur kom det sig att de tog till sig 
grekernas bildningsarv, persernas, indiernas, egyptiernas m.fl. civilisationers samlade 
vetenskapliga traditioner och inlemmade dessa i en muslimsk vetenskaplig tradition under 
denna period? Följde man inte profetens påstådda uttalande då eller upptäcktes uttalandet 
först efter 1200-talet? 

Många är nutida forskare som har försökt ge ett svar på Salminens befogade fråga. Ett 
exempel är den nyligen bortgångne algerisk-franske islamologen Muhammed Arkoun (1928-
2010) som i sin bok Arabisk idéhistoria diskuterar olika former av brytningar som en 
förklaring till att den gynnsamma utvecklingen i den muslimska civilisationen avbröts. 
Arkoun nämner bl.a. politisk, ekonomisk, social, psykologisk och språklig brytning som 
viktiga faktorer i detta avseende. Till dessa ska läggas sufismens, den islamiska mystikens, 
utbredning som bidrog till en stagnation för den rationalistiska utvecklingen under en period.  
 
För att teckna en bild av mångfalden i islam och de kontrastrika muslimerna krävs 
rationalistiska förklaringar snarare än dubiösa påståenden.  
 



 

 


