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Inleiding
RUUD PETERS

•• '!.''Tii?ia4iSpn:!/r

•••iV.V:—^y\

.\;A.:

:tfinc^i

Nieuws is wat afwijkt van het normale. Dat betekent dat in de berichtgeving over andere culturen, en zeker over de islam, die aspecten benadrukt
worden die voor ons vreemd of bizar zijn. Dat leidt tot een vertekend
beeld van die andere cultuur, Wat de islam betreft hgt in de berichtgeving
onevenredig sterk de nadruk op fundamentaUstische stromingen, die zich
sterk afzetten tegen het Westen en met geweld een islamitische staat willen vestigen.
Deze bundel v/il dit beeld wat nuanceren door te laten zien dat er heden ten dage ook moslims zijn die de werkelijkheid waarin zij leven op
een andere manier analyseren. We hebben hiervoor zes denkers uitgekozen die alien hun inspiratie putten uit hun moslim-zijn. Zij zijn afkomstig
uit verschillende landen van het Midden-Oosten: Tunesie, Egypte (twee),
furkije en Iran (twee). Vanuit hun opvatting over wat de islam is kritiseren de meesten van hun de sjimenleving en de cultuur waarin zij leven,
geven ook de richting aan waarin dezen zouden moeten veranderen, maar
staan verder voor het merendeel buiten de politiek.
Vier van de behandelde auteurs proberen door middel van een
cultuurhistorische aanpak de dilemma's en acute problemen van moslimse maatschappijen in de verschillende landen van het Midden-Oosten te
analyseren. Twee vertegenwoordigen op geheel verschillende wijze een filosofisch-theologische benadering.
De selectie pretendeert niet representatief te zijn voor het huidige islamitische denken. De stemmen van vrouwelijke denkers ontbreken bijvoorbeeld. Dat is geen opzet, maar komt daardoor dat, de samenstellers
niemand hebben gevonden die een vrouweUjke auteur wilde of kon behandelen.
Wat de samenstellers voor ogen hebben gehad is om de lezer een idee
te geven van een aantal problemen die hedendaagse moslimse denkers
bezig houden en van de verscheidenheid die er bestaat in aanpak en behandelde onderwerpen. Maar ondanks die diversiteit zijn er toch gemeenschappelijke thema's aan te wijzen die bij de meeste auteurs aan
bod komen. Hieronder zal na een inleiding over vemieuwend denken in
de islam aan de twee belangrijkste thema's aandacht geschonken worden.
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Vernieuwing in de islam
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Het is verleidelijk om het begin van de vernieuwing van het islamitische
denken in de negentiende eeuw te situeren. In deze eeuw ontstonden binnen de wereld van de islam ideeen gevormd onder invloed van of als reactie op westers denken. Vanuit westers perspectief lijkt dit al gauw de
enige vorm van vernieuwing. Deze zienswijze houdt echter geen rekening
met de voortdurende verandering van het denken binnen een cultuur. Als
een cultuur verandert, verandert het denken noodzakelijk mee. En de
cultuur van de islam heeft zich ook v66r de negentiende eeuw oatwikkeld.
Het zicht op deze ontwikkeling in vroegere eeuwen wordt echter
versluierd doordat traditionalisme de culturele norm was en er een afkeer
bestond van orginaliteit. De traditionele islamitische opvatting over de
loop van de geschiedenis is dat het, na een ideale periode tijdens het leven van de profeet, alleen maar bergafwaarts is gegaan met de gemeenschap. Vernieuwingsbewegingen stelden daarom uitdrukkelijk dat ze
niets nieuws brachten maar slechts het verval wilden keren door terug te
gaan naar de ware islam zoals die bestond tijdens het leven van de profeet Mohammed en de eerste generaties na hem. Deze bewegingen hebben in de loop der eeuwen een begrippenapparaat en vocabulaire
ontwikkeld waarmee verzet tegen de bestaande religieuze en politieke
orde kon worden uitgedrukt. Dat gebeurde door erop te wijzen hoezeer
de bestaande toestand afweek van de ware islam. Het zoeken naar deze
zuivere islam en het streven om de moslimse gemeenschap in de richting
van dat ideaal om te vormen staan hierbij centraal. Aanhangers van deze
bewegingen zochten het heil op twee niveaus. In de eerste plaats trachtten zij het heil in het hiernamaals te verwerven door correct, volgens de
voorschriften van de ware islam te leven. Maar daarnaast probeerden zij
het heil op aarde te verwezenlijken door een ideale moslimse gemeenschap op te bouwen, gemodelleerd naar het voorbeeld van de profeet en
de eerste moslims.
Drie begrippen spelen bij hun streven een belangrijke rol. In de eerste
plaats tawhid (de verklaring dat God een is, met andere woorden, zuiver
monotheiisme). Vernieuwingsbewegingen stellen dat de maatschappij
doortrokken is van polytheistische opvattingen en praktijken en dat de
zuiverheid van het monotheisme weer hersteld moet worden. Daarnaast
is de soenna (het gedrag van de profeet Mohammed dat als voorbeeld
voor de gelovigen dient) van belang als graadmeter voor het verval. Tenslotte is het begrip idjtihdd (de directe interpretatie van de openbaring,
d.w.z. koran en hadith, zonder gebonden te zijn aan de meningen van
vroegere gezaghebbende geleerden {taqlid)) essentieel voor deze
vernieuwingsbewegingen. Volgens de heersende opvatting was de

bevoegdheid^m idjtihdd te beoefenen voorbehouden aan de gezaghebbende geleerden van de eerste eeuwen van de islam. Daarna was volgens
de gangbare opvatting iedere geleerde gehouden de meningen van zijn
voorgangers te volgen en mocht hij niet meer zelf de bronnen van de
islam (vooral de koran en de overleveringen van de profeet) interpreteren. Door het recht van idjtihdd op te eisen konden hervormingsgezinde
moslims de gevestigde meningen doorbreken en nieuwe interpretaties
naar voren brengen.
Met dit zo ontwikkelde vocabulaire kon op allerlei niveaus protest uitgedrukt en eventueel nieuwe elementen in de islam gebracht worden.
Door de opvatting dat er een kloof bestaat tussen de situatie waarin de
mosUmse gemeenschap zich bevindt en het ideaal waarnaar gestreefd
moet worden, zijn deze bewegingen altijd sterk activistisch geweest. Door
het vestigen van een ideale moslimse gemeenschap trachtten zij ook het
heil in deze wereld te bereiken.

De negentiende eeuw
Gedurende de negentiende eeuw werd de westerse invloed in de islamitische wereld steeds sterker en kwamen grote gebieden onder Europees
bestuur. Moslimse politici en bestuurders in de nog onafhankeUjke gebieden reageerden met bestuurlijke en juridische hervormingen naar westers
model, in de hoop op deze wijze het tij te kunnen keren. Met het Giilhane-decreet, waarin een aantal grondrechten naar westers model werden
erkend, brak in 1839 in het Ottomaanse Rijk de periode van de Tanzimat
(hervormingen) aan. In landen als Egypte en Tunesie werden in deze tijd
ook soms vergaande juridische en bestuurlijke modemiseringen doorgevoerd. Hervormingsgezinde intellectuelen zoals al-Tahtawi (1801-1873) in
Egypte en Khayr al-Din al-Tunusi (1810-1889) in Tunis waren voorstanders van deze modemisering en bewonderden het Westen. Zij betoogden
dat de nieuwe instellingen en de ideeen waarop zij gegrondvest waren de
vooruitgang bevorderden en niet met de islam in strijd waren.
Toen het contact met het Westen en daarmee de mvloed van de westerse cultuur intensiever werd, zag men duidelijker de problemen die
hiermee verbonden waren. Bovendien voelde moslimse denkers zich gedwongen uitdrukkelijk of impliciet te reageren op het negatieve beeld van
de islam dat in het Westen verbreid was en dat diende om de militaire en
politieke hegemonie van het Westen ideologisch te rechtvaardigen. Om
dit te doen eisten zij het recht tot idjtihdd op. Door een nieuwe interpretatie van de bronnen trachten zij aan te tonen dat de ware, echte islam
niets van doen had met de ideeen die men er in het Westen over had. Het
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was voor hun belangrijk om aan te tonen d a ^ R islam een rationele godsdienst was. In dat verband wezen ze onder meer op het frequente gebruik
van het woor 'aqala ( = begrijpen, verwant met het woord 'aql, verstand)
in de koran, terwijl men ook graag teruggreep op de rationalistische
theologische (mu'tazilieten) en filosofische tradities in de klassieke islam.
Verder benadrukten ze dat de ware islam een godsdienst was die aanspoorde tot activiteit en vrij was van fatalisme.
Dergelijke redeneringen waren niet louter intellectuele oefeningen.
De denkers van wie ze afkomstig waren hadden daar wel degelijk politieke en sociale bedoelingen mee. De Indiase moslim Ahmad Khan (18171897), die ervan overtuigd was dat de Britten nog geruime tijd India
zouden besturen en dat samenwerking met hen noodzakelijk was, wilde
de moslimse elite opvoeden in een vorm van islam die voor de Britten acceptabel was. Zo betoogde hij dat de djihdd-leer de Indiase moslims niet
verplichtte tot opstand tegen Britten, en, in overeenstemming met het
westers positivistische denken, dat de openbaring niet in strijd kon zijn
met de natuurwetten.
De Egyptische denker Muhammad 'Abduh (1849-1905) had
vergeUjkbare ideeen. Hij was alleen wat minder uitgesproken pro-Brits,
maar omdat hij van mening was dat de moslims nog veel op technisch en
wetenschappelijk gebied van de Britten konden leren, zag ook hij het belang van samenwerking in. De ware islam die hem voor ogen stond moest
aantrekkelijk zijn voor de elite en daardoor voorkomen dat deze zich af
zou keren van de godsdienst en vervreemd zou raken van het volk. 'Abduh benadrukte in zijn geschriften dat de politieke en sociale modemisering die in zijn tijd plaats vond, niet alleen niet in strijd waren met de
islam, maar dat de ware islam deze hervormingen zelfs gebood.
Bij een derde denker, Djamal al-Din al-Afghani (1838-1897) stond het
verzet tegen het westerse koloniaUsme centraal. Hij zag het als zijn taak
ervoor te zorgen dat de gemeenschap van mosUms weer krachtig werd en
de Europese aanvallen zou kunnen weerstaan. Hiervoor was niet alleen
eenheid noodzakelijk, maar ook een terugkeer naar de ware islam. Evenals Ahmad Khan en 'Abduh, was hij van mening dat de ware islam de
waarden bevatten die, naar men aannam, de grondslag vormden van de
westerse ontwikkeling. Bij het direct overnemen van westerse ideeen en
instellingen was echter voorzichtigheid geboden. Deze moest men toetsen
aan de islam. Wel zouden ze volgens hem zonder bezwaar westerse techniek en uitvindingen kunnen overnemen, omdat zij hun bestaan uiteindelijk dankten aan de stimulans die uitgegaan was van de overname van
Arabisch-islamitische filosofie en natuurwetenschappen in de vroege
Middeleeuwen.

SecularistSRn islamisten
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Vanaf het begin van de twintigste eeuw kan men steeds duidelijker twee
stromingen in het mosUmse denken onderscheiden. Daar was in de eerste
plaats de vrijwel geheel geseculariseerde elite, die weliswaar moslim was,
maar een opvatting van de isleun had die zich nauwelijkse onderscheidde
van niet-religieuze ideologieen. Van 'Abduh hadden zij geleerd dat er
geen tegenstelling bestond tussen de islam en de moderne beschaving. Zij
gingen nog een stapje verder en beweerden dat islam en moderne beschaving identiek waren. De islam was in him opvatting als het ware in het
moderne denken opgelost en getransformeerd tot een aantal universele
waarden als democratic, tolerantie, geesteUjke vrijheid, vooruitgang, e.d.
In de politiek zagen zij geen rol weggelegd voor de islam, behalve als onderdeel van de nationale identiteit. Maar deze rol werd zo vaag en algemeen gedefinieerd dat zelfs Arabische christenen zich ermee konden
vereenzelvigen.
Naast deze stroming, en veelal in reactie hierop, kwamen er denkers
en ontstonden stromingen die zich afzetten tegen de secularisering van de
politiek en de toenemende westerse invloed. Waar modernisten als
Ahmad Khan en 'Abduh door middel van idjtihdd aangetoond hadden
dat de ware islam dezelfde waarden bevat als die ten grondslag Uggen aan
de moderne, westerse beschaving, benadrukten deze nieuwe, fundamentalistische auteurs en stromingen juist het eigene van de islam en de verschillen met het westerse cultuur. Twee voorbeelden om het verschil in
orientatie duidehjk te maken.
Modernisten hechtten eraan de islam als een tolerante reUgie voor te
stellen, onder meer als reactie op het in het Westen gangbare negatieve
beeld van fanatisme. Hiervoor moesten zij de klassieke regels met betrekking tot de djihdd opnieuw interpreteren en de gelding van de djihdd-vcxphchting zoveel mogeUjk beperken, bijvoorbeeld tot situaties wa£udn
ongelovigen het de moslims onmogelijk maken hun religieuze plichten na
te komen. De fundamentahsten doen hier niet aan mee. Zij verdedigen
de klassiekerf;V/iad-opvattingdie uitgaat van een permanente strijd van
de islamitische staat tegen de ongelovigen daarbuiten met als doel het
vergroten van het grondgebied van de islam. De modernistische interpretaties verwerpen zij als een listige manoeuvre uit westerse koker, die
slechts beoogt de strijdlust en kracht van de moslims te verzwakken.
Het tweede voorbeeld betreft de geoorloofdheid van polygamic in de
islam. Onder invloed van westerse ideeen en een opkomende vrouwenbeweging waren er modernistische denkers geweest die betoogd hadden dat
de islam zich niet verzette tegen een verbod van polygamic, of zelfs dat
een dergeUjk verbod uit de koran afgeleid kon worden. Fundamentahsten
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voerden hiertegen aan dat polygamie juist ^ P h mooie instelling was omdat het geheel in overeenstemming was met de menselijke natuur en in
het bijzonder de aard van de man.

Nationalisme, socialisme en communisme
Vanaf het begin van deze eeuw stonden in het politieke denken in het
Midden-Oosten twee begrippen centraal: nationale onafhankelijkheid en
modemisering. Grote delen van de regio waren onder koloniaal bestuur
geraakt. Daar ontwikkelden zich nationahstische bewegingen die ideologisch vrijwel geheel gebaseerd waren op westerse, seculaire politieke
ideeen. In plaats van de soUdariteit van alle moshms, werd de sohdariteit
van alle bewoners van een bepaald land benadrukt, ongeacht of ze moslim of christen waren. Daarbij ontwikkelde zich in het Arabische Oosten
geleidelijk het bewustzijn dat de nationahstische strijd op locaal niveau
uiteindelijk zou moeten leiden tot Arabische eenheid.
Turkije was weUswaar niet gekoloniseerd, maar had zich na de Eerste
Wereldoorlog door gewapende strijd moeten ontworstelen aan de mihtaire bezetting door de gealUeerde mogendheden. Ook daar was de heersende politieke stroming nationalistisch en seculair. Dit laatste element
speelde zelfs een meer prominente rol dan elders, omdat de nieuwe repubhek Turkije zich ook afzette tegen het oude Ottomaanse Rijk, waar
godsdienst en politiek zo sterk verweven waren. De nieuwe leider, Atatiirk, koos voor een pohtiek van radicale modemisering naar westers model. Hij werd daarin nagevolgd door de Iraanse heerser Reza Shah.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd een grotere onafhankehjkheid in het Midden-Oosten bevochten. In de jaren vijftig kwamen in
tal van Arabische landen radicale regimes aan de macht, die niet alleen
streefden naar politieke en economische onafhankehjkheid, maar ook
naar Arabische eenheid en naar sociale hervormingen. Onder mvloed van
sociaUstische en communistische ideeen, die aanhangers hadden gevonden onder de intelligentsia in het Midden-Oosten, werd een ideologic geformuleerd van Arabisch sociaUsme, een combinatie van nationahstische
en sociahstische ideeen. De belangrijkste exponent hiervan was de
Egyptische president Nasser. Hoewel hij zich niet principieel seculair opstelde, stonden zijn ideeen vrijwel geheel los van de islam.
Deze ontwikkelingen hadden als gevolg dat het pohtieke denken in het
Midden-Oosten sterk seculair was. Het nationalistisch denken, gekoppeld aan een streven naar modemisering naar westers model, of gecombineerd met ideeen van sociale rechtvaardigheid ontleend aan socialisme of
communisme, stond centraal in het poUtieke spectrum. Daarnaast waren
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er ook co^^anistische partijen actief met een aanh£mg die voorsd uit intellectuelen bestond. Islamitische politieke stromingen waren er ook wel,
maar zij hadden onder intellectuelen betrekkehjk weinig aanhang.
Deze situatie begon in de jaren zeventig te veranderen. De islamitische politieke stromingen kregen steeds meer aanhang, ook onder intellectuelen. Dit was een reactie op twee ontwikkehngen. In de eerste plaats
bleek steeds duideUjker dat de nationahstische regimes niet in staat waren hun doelstellingen te realiseren. De nederlaag door Israel toegebracht in de Juni-oorlog van 1%7 werd als symptomatisch gezien voor het
echec van de betrokken Arabische regimes. Velen keerden zich af van het
seculaire nationalisme en het socialisme om him heil te zoeken bij islamitische bewegingen. Een tweede ontwikkeling m dezelfde richting was de
toename van westerse, vooral Amerikaanse, invloed in het Midden-Oosten. Verzet hiertegen werd niet meer op communistische of sociahstische
ideologieen gegrondvest, maar op een islamitisch pohtiek fundament. Dit
had natuurlijk ook gevolgen voor het mtellectuele klimaat. Opvallend is
dat verschillende van de in deze bundel behandelde auteurs oorspronkehjk aanhangers waren van westerse ideologieen, maar uitemdehjk hun mspiratie toch m de islam zochten.

De hedendaagse moslimse denkers
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Zoals hierboven al gezegd, wordt m deze bundel een aantal auteurs behandeld van diverse pluimage. Sommigen staan dicht bij de hierboven ten
tonele gevoerde fundamentahsten, anderen zijn eerder verwant met de
moslimse secularisten. Toch zijn er in hun denken wel enige gemeenschappehjke trekken waar te nemen. Het vocabulaire van de vroegere
vernieuwende stromingen speelt nog steeds een rol. Verschillende auteurs baseren hun ideeen over de ware islam op het begrip tawhid. Dat
moslimse denkers tegenwoordig gerechtigd zijn om idjtihdd toe te passen
wordt vrijwel vanzelfsprekend geacht en behoeft nauwehjks meer betoog.
Bij de hierboven behandelde negentiende-eeuwse denkers staan twee
onderwerpen centraal: de verhouding tussen de eigen en de westerse cultuur en de vraag wat de ware islam is. Deze thema's zijn nog steeds onderwerp van debat. Het zijn essentiele vragen in een cultuur die
geconfronteerd wordt met een expanderende vreemde cultuur verbonden
met politieke, economische en mihtaire macht.
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Islam en het Westen bij hedendaagse moslii|a|denkers
Vergeleken met de negentiende eeuw is de culturele beinvloeding van de
islamitische wereld door het Westen oneindig veel groter geworden. Het
is natuurlijk aan uiterhjkheden te zien - stadsbeeld, kleding, muziek,
massamedia — maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Belangrijker zijn de ideeen en pohtieke en maatschappeUjke instellingen, De vraag
blijft, net als in de negentiende eeuw: in hoeverre kan men deze zonder
bezwaar van het Westen overnemen?
Deze vraag wordt natuurhjk niet eenduidig beantwoord. Het overnemen van technologic en natuurwetenschappelijke kennis uit het Westen
wordt in het algemeen niet als bezwaarhjk beschouwd, vaak met dezelfde
redenering als die van al-Afghani. Dat ligt anders voor het overnemen
van cultuurelementen. De Iranier Sharrati is daarin zeer radicaal. Hij ziet
culturen als integrale gehelen en verwerpt daarom alle vormen van culturele ontlening aan andere culturen. De meeste auteurs zien echter wel
positieve punten in het Westen, die de moshms tot inspiratie kunnen dienen voor het verbeteren van hun samenleving. Dit betreft vooral de
ideeen van de Verhchting en de kritische wetenschappelijke methode. De
Tunesische activist al-Ghaimushi wijst op de waarden vrijheid en vertrouwen in de mens die in de westerse cultuur prominent zijn. Hierdoor worden fatahsme en passiviteit tegengegaan. Op pohtiek niveau worden deze
waarden vertaald als democratic en bescherming van mensenrechten.
Een nieuwe islam moet volgens hem ontstaan uit een wisselwerking tussen deze waarden enerzijds en de sharfa anderzijds. Ook de filosoof alTabataba'i is niet geheel afkering van westers denken. Wehswaar bestrijdt
het het dialectisch materiahsme, maar anderzijds streeft hij emaar een
omvattend filosofisch systeem op te bouwen waarin ook inzichten ontwikkeld in de westerse filosofie him plaats krijgen.
Er zijn echter grenzen aan culturele en ideologische ontlening. Vrijwel
aUe auteurs spreken zich uit tegen een westerse culturele overheersing
van de islsimitische wereld. Dat zien zij als een verlengde van het kolonialisme en imperialisme. Een te grote mate van culturele overname bergt
twee gevaren in zich.
Het eerste betreft de mogehjke tweedelmg van de maatschappij, een
gevaar dat al door 'Abduh gesignaleerd was. De westerse, seculaire
ideeen bhjven het gedachtengoed van een betrekkehjke kleme ehte en
niet dat van het gehele volk. Dit kan tot heilloze maatschappehjke
tegenstellingen leiden en zelfs tot despotisme. Zowel al-Bishri als Meri^
noemen als voorbeeld hiervan de Ottomaanse Tanzimat (1839-1876). De
verwesterde heersende klasse legde toen haar wil op aan de meerderheid
van de bevolking, die absoluut geen binding had met de nieuwe ingevoer-

de juridisc||*|n bestuurhjke hervormingen naar westers model. Wanneer
de politiek^Ri ideologische structuren te ver gaan afwijken van de opvattingen van het volk, die dicht bij de islam staan, dreigt het gevaar dat er
een maatschappehjke kloof ontstaat die een harmonische ontwikkehng in
de weg staat.
Een tweede gevaar van kritiekloze overname van westerse cultuur is
volgens een aantal denkers de verbreiding van het materiahsme, dat de
westerse cultuur zou kenmerken. Dit brengt volgens sommigen zedeloosheid en gebrek aan morele waarden met zich mee. Hanafi betoogt in dit
verband dat het primaat van de Rede, dat het westers denken domineert,
heeft geleid tot materiahsme, dat tot uiting komt in de vooraanstaande
positie die de natuurwetenschappen en de techniek in de westerse cultuur innemen. Dit gaat gepaard met verering voor de materie, het geld en
een gebrek aan mensehjke waarden.

De ware islam
De vraag wat de ware islam is moet natuurhjk centraal staan m het denken van intellectuelen die zich door de islam laten inspireren. Er zijn er
echter maar weinigen die hier een eenduidig antwoord op geven. Meestal
is het een kwestie van richting of accent. Daarbij komt dat deze vraag
voor de meeste hedendaagse auteurs geen zuiver academisch probleem
is. Het antwoord bevat unmers tevens de opdracht om deze ware islam te
reahseren, zowel door het verbreiden van de correcte geloofshouding, als
door handelen in de wereld.
Voor sommige auteurs, zoals Shari'ati, is de ware islam een islam die
gereinigd is van vreemde mvloeden, die kritiekloos van het Westen zijn
overgenomen. Anderen, zoals Meri? en Hanafi, leggen de nadruk op de
rationalistische traditie in de islam en zien in stromingen als de mu'taziUeten, die de waarheid zochten door gebruik te maken van de rede naast
de openbaring, de vertegenwoordigers van de echte islam. Ook al-Ghannushi spreekt over de ware islam. Hij bedoelt daarmee de islam die oproept tot morele en materiele vooruitgang door te strijden voor vrijheid,
rechtvaardigheid en waardigheid en tegen tegen despotisme, uitbuiting en
afhankehjkheid.
De gedachten van Hanafi en Sharfati over de ware islam gaan m dezelfde richting. Zij gaan uit van het begrip tawhid, waaraan zij groot belang hechten. Voor beiden is het een essentieel kenmerk van de islam, en
tevens een begrip dat de gelovigen aanzet tot handelen in de wereld. Omdat de God van de koran een God van hemel en aarde is, zo stelt Hanafi,
heeft het monothestische ideaal van eenheid ook een aardse dimensie.
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Het streven ernaar houdt een opgave in om maatschappehjke vervreemding uit te bannen. Dit betekent dat tawhid verwezenlijkt wordt in een
strijd tegen uitbuiting, onderdrukking en onderontwikkehng. Voor de
sji'iet Shari'ati is het ideaal van tawhid onverenigbaar met het bestaan van
klassetegenstellingen. Om de wederkomst van de verborgen imdm voor te
bereidcn moeten de gelovigen de wereld zoveel mogelijk in overeenstemming met het ideaal brengen. Dat betekent niet alleen strijd tegen ketterij en ongeloof maar ook tegen maatschappelijk onrecht.
Deze korte inleiding heeft slechts ten doel om de in deze bundel behandelde denkers in een historische context te plaatsen en te laten zien dat er
duidelijke lijnen lopen van de vroegere vernieuwingsbewegingen, via de
negentiende-eeuwse denkers naar het heden. De hier gegeven korte karakteristick van hun ideeen doet geen recht aan de diepgang van ieders
specifieke betoog en de rijke variatie aan ideeen. Daarvoor leze men de
afzonderlijke bijdragen.
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