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Mystieke regimes. Een verkenning van vergelijkende sociale ontwikkeling en culturele performance. De 
Safï'allsahï en Soltan'alïsahï-Ne'matollahï soefi-ordes in de Pahlavi dynastie en de Islamitische Republiek Iran 

Samenvatting 

Deze studie betreft twee Iraanse, sjiitische soefi-ordes en hun vergelijkende sociale 

en culturele ontwikkeling in de twintigste eeuw. Beide groepen pretenderen exclusief 

de Ne'matollahï-orde te vertegenwoordigen. De spanningen die zijn belichaamd in 

deze wedijver om geestelijk gezag hebben in beide ordes een parallel in bedreigingen 

van de interne samenhang, en worden versterkt door de noodzaak om zich tot we

reldlijke regimes te verhouden - met name de staat en de sjiitische geestelijkheid. 

Wereldlijke regimes zijn vaak vijandig geweest en soms mild, maar op steeds an

dere wijzen. Deze verschillen hingen samen met de aard van politieke regimes: de 

Pahlavi-dynasie werd getekend door conflicten tussen geestelijkheid en staat; in de 

Islamitische Republiek gingen staat en clerus samen. Onder Mohammad Reza Shah 

(1941-1979) was de staat soefi's gunstig gezind en stond hen manoeuvreerruimte ter 

beschikking, zodat loyaliteiten konden worden gebalanceerd. Na 1979 waren de staat 

en de clerus aanvankelijk vijandig en was soefi's alles aan accommodatie gelegen. 

De ordes in deze studie zijn beschreven als 'regimes'. De grondslag daarvoor ligt 

in de duurzame - interne, laterale en verticale - niveaus ten opzichte waarvan soefi's 

zich verhouden, en in het specifieke karakter van interne en externe relaties onder 

verschillende heerschappijen. Het tweede centrale begrip is performance: de sociale 

ontwikkeling van de ordes heeft in sterke mate vorm gekregen via cultureel gemoti

veerd handelen van soefi's ten aanzien van interne, laterale en verticale spanningen. 

Interne soefi 'orde' hangt nauw samen met de virtuositeit van de meesters, in hun be

heersing van traditionele genres en vertogen. 'Opvoeringen' spelen ook extern een 

cruciale rol in de overleving van de ordes. Voor de buitenwacht ligt in het publieke 

handelen van soefi's een belangrijke maat voor de religieuze of politieke betekenis 

van het soefisme. Om deze reden konden aantijgingen van ketterij of de dreiging van 

geweld worden bezworen in 'legitieme uitvoeringen'. Dat wil zeggen: uitvoeringen 

die zich rekenschap gaven van de in staat en geestelijkheid belichaamde orthodoxie. 

Het Eerste deel behandelt academische regimes - onderzoeksparadigma's - in de 

studie van de sjiitische islam en beschrijft de langetermijnontwikkeling van de Nec-

matollahl-orde. Hoofdstuk een schetst Henry Corbins naoorlogse onderzoekingen 

naar het sjiisme in Iran. In de periode vanaf 1945, toen de islam in Iran politiseerde, 
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definieerde Corbin sjiitische spiritualiteit aan de hand van haar canon als een in es

sentie esoterisch en niet-politiek project. Na de islamitische revolutie, die de gepoliti

seerde islam aan de macht bracht, bleef Corbins werk echter invloedrijk in Iran, dit

maal in definities van het in de staat belichaamde sjiisme. Deze paradoxale geschie

denis toont het belang van 'exterioriteit': zelfs niet-politieke en transhistorische defi

nities van religiositeit dienen doeleinden die zich politiek en temporeel laten specifi

ceren. Maar ook wijst deze geschiedenis op excessief idealisme in Corbins 'herme

neutische fenomenologie'. De sociale dynamiek en de wereldlijke betekenis van Cor

bins project en onderzoeksobject, waren steeds aan haar gezichtsveld onttrokken. 

Hoofdstuk twee bespreekt Weberiaanse en antropologische modellen van de islam 

en stelt dat zij onvoldoende oog hebben voor de rol van de staat en koninklijke pa

tronage. Deze factoren waren van grote betekenis in de langetermijngeschiedenis van 

de Necmatollahï-orde. De achttiende- en negentiende-eeuwse wedergeboorte en ver

breiding van de Necmatollahï-orde in Iran - door koninklijke patronage ondersteund -

waren een fundament voor de sociale macht van Iraanse soefi's in de twintigste eeuw. 

Het Tweede deel behandelt de NecmatollahI-regimes in de Pahlavi dynastie (1921-

1979). Hoofdstuk drie beschrijft de transformatie van het Iraanse soefisme in de con

text van de natiestaat. Gedurende de Constitutionele Revolutie (1905-1911) en in de 

periode 1921-1941, onder Reza Khan/Reza Shah, kwam een einde aan de nauwe ban

den tussen Necmatollahï-soefïs en de staat. Met de komst van deze nieuwe regimes 

werd de natie(-staat) ook voor soefi's een toonaangevende maat van legitieme iden

titeit. Intern hadden nationalistische modernisering en de ontmanteling van traditio

nele machtsbases een parallel in soefi-twisten om geestelijk leiderschap. Necma-

tollahï-soefi's eisten een motivering van het gezag, en vroegen in dat gezag impliciet 

om relevantie voor de natiestaat. Zo veranderde de relatie meester-discipel radicaal 

van aard. Ook voor laterale- en staatsrelaties bood nationalistische modernisering een 

context. In hun externe relaties en representaties verlegden Ne'matollahï-soefi's hun 

koers, om zich nu met name tot het specifieke gehoor van de Iraanse natie te richten. 

Hoofdstuk vier richt zich op de uiteenlopende paden van het Necmatollahï-soe-

fisme in de periode 1941-1979. Koninklijke patronage was voor deze verschillen een 

belangrijke context, mede in het licht van groeiende oppositie tegen de monarchie. 

Verschillende maten van koninklijke patronage - van persoonlijke stipendia tot ideo

logische inkapseling - verklaren zowel het sociale aanzien van de SafTalïsahï-orde 

als de plotselinge religieuze oppositie in de Soltancalïsahï-orde. Intern deden zich in 
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de SafIcalIsahI-orde vele conflicten voor. Deze stonden in het teken van de religieuze 

en politieke aanvechting van het aristocratische vrijmetselaarsleiderschap. De Soltan-

'allsahï's, daarentegen, creëerden opvallende eenheid. Extern integreerde de Safï-
callsahï-elite diep in het statelijke regime, terwijl de Soltan'allsahfs relaties ont

wikkelden met het klerikale regime dat de Iraanse natie met meer succes ging verte

genwoordigen. Hun relatieve onafhankelijkheid bood cruciale speelruimte, toen de 

balans van religieuze macht omsloeg en het regime van de Sjah werd weggevaagd. 

Het Derde deel onderzoekt de vergelijkende sociale en culturele ontwikkeling van 

de NecmatollahI-ordes in de Islamitische Republiek. Hoofdstuk vijf richt zich op de 

soefi-regimes in het 'decennium van oorlog en revolutie' (1979-1989). De SoltancalI-

sahl's werden met onderdrukking geconfronteerd, maar hun koerswijziging in de 

voorafgaande periode had na de revolutie gunstige uitwerkingen. Ze trachtten hun le

gitimiteit te vergroten middels rouwsessies voor alom gerespecteerde islamistische 

notabelen, en traden naar voren als een nationale charitatieve instelling. De Safï'alï-

sahfs werden daarentegen achtervolgd door hun vrijmetselaarsreputatie. Hun convent 

werd een jaar lang bezet. Toen het weer onder eigen beheer kwam, bestendigde on

derlinge laster omtrent financiële ethiek de verdeeldheid in de orde. Terwijl de Sol-

tancalïsahï's (extern) hun reputatie verbeterden door religieus nationalisme, legiti

meerden publieke activiteiten de SafTalïsahï-orde niet. Publieke, sjiitische rouwses

sies werden in de Safïcalïsahï-orde strikt gescheiden gehouden van soefi-religiositeit. 

Terwijl het SoltancalïsahI-leiderschap (intern) niet ter discussie werd gesteld en erf

opvolging behouden bleef, vielen de SafTalïsahl's uiteen in kleine rivaliserende groe

pen, waarover het centrale bestuur slechts een marginaal overwicht behield. Ondanks 

veelzijdige tegenspoed, was accommodatie echter ook voor ontwikkelingen in de Safï-

'alïsahï-orde een belangrijker motief dan vervolging door de staat der rechtsgeleerden. 

Hoofdstuk zes onderzoekt een ideologische toenadering tussen het soefisme en de 

staat vanaf 1989. Deze werd veroorzaakt door het voortdurende ethische réveil van 

het soefisme in de Islamitische Republiek en het ontstaan van 'staatsmystiek'. Het 

centrale SafFallsahï-leiderschap maakte niet persoonlijk aanspraak op geestelijk ge

zag en concentreerde soefi-spiritualiteit in de historische, respectabele figuur van 

Safïcallsah. Onder de oppervlakte van traditionele soefi/sjiitische klaagzangen, wezen 

publieke vieringen in de SafTalIsahï-orde op de gepolitiseerde context van mystiek 

martelaarschap. In de SoltancalIsahT-orde bleef intern gezag onbetwist. Vanaf 1992 

vervulde Mahbüb'allsah het leiderschap van de orde. Zijn dood in 1997 deed zich aan 



254 MYSTIC REGIMES 

de discipelen voor als een historische continuïteit van heilig islamitisch martelaar

schap, wat kracht bijzette aan Mahbür/allsah's postuum bekend gemaakte voorspel

ling ervan. In deze aankondiging was ook in de aanstelling van een opvolger voor

zien. Kort na de begrafenis proclameerde deze opvolger, Magzübcallsah, een reeks 

vermeend oude, maar in feite nieuwe regels. Het ontbrak het soefisme aan een bereik 

in de sociale en politieke wereld, benadrukten deze regels, maar ze omschreven ook 

een geestelijk domein waarover soefi-meesters het exclusieve gezag voerden. Ook 

onder Magzübcalïsah beargumenteerde de orde effectief haar religieuze legitimiteit 

door naar diepgewortelde relaties met Khomeyni te verwijzen. Het succes van de 

Soltan'alïsahf s en de effecten van staatsmystiek, werden in 1997 zichtbaar toen pro

minente geestelijken hun opwachting maakten en de orde respect betoonden. 

Het Vierde deel (hoofdstuk zeven) relateert de verkenningen van vergelijkende so

ciale en culturele ontwikkeling aan discussies over de civiele maatschappij. Waarne

mers spraken na Khomeyni's dood in 1989 van een Iraanse civiele maatschappij in 

wording, in een herleving van gemeenschapsleven en civiel gedachtegoed. Civiel ge

dachtegoed heeft tot op heden echter een beperkte publieke omloop, en vele ver

meend onafhankelijke organisaties zijn in feite ideologische staatsinstellingen. Naar 

de klassieke definitie van de civiele maatschappij gemeten - civiliteit en vereni

gingsleven dat primaire bindingen ontstijgt en in belangrijke mate onafhankelijk is 

van de staat - zijn ook soefi-ordes geen duidelijke referent. Interne relaties ontlenen 

hun waarde grotendeels aan fysieke nabijheid tot de meesters, en de staat en de ordes 

vertonen een belangrijke gelijkenis in de exclusiviteit van geestelijk gezag. Toch 

dragen de soefi-ordes indirect bij aan de ontwikkeling van de civiele maatschappij. 

Met de ontstaansgeschiedenis van Westerse civiele maatschappijen als vergelij

king, komen verschillende parallellen naar voren. Ten eerste ontstonden Westerse ci

viele maatschappijen uit literaire en artistieke kringen en dispuutgezelschappen, wat 

wil zeggen: niet uit politiek assertieve belangenverenigingen. Passieve verenigingen 

konden toch impliciete, exemplarische bijdragen leveren, waar hun activiteiten elders 

het publieke debat stimuleerden. In Iran figureren het historische en het actuele soe

fisme op een soortgelijke wijze, als steeds terugkerende verwijzingen naar legitieme, 

authentieke religiositeit, in het literair-intellectuele vertoog van Iraanse hervormers. 

Ten tweede ontplooide Westerse publieke ruimte zich - aan de vooravond van het 

ontstaan van volwaardige civiele maatschappijen - in verenigingen die niet alleen in 

zichzelf gekeerd waren, maar ook geheimzinnig en gesloten, het lidmaatschap aan 



SAMENVATTING 255 

selecte leden voorbehouden. Ook de soefi-ordes zijn de dragers en bewaarders van 

een middels regels en conventies afgeschermde, maar mede daarom onmiskenbaar 

eigen religiositeit. Dit impliceert per definitie 'niet-staatsreligiositeit', hoezeer ook de 

activiteiten van NecmatollahI soefi's in het teken stonden van accommodatie. Religi

euze eigenheid hield stand onder de culturele gelijkschakeling in de Islamitische Re

publiek, die steeds meer Iraniërs nu als een nationaal obstakel zien. Zij zochten de 

confrontatie niet, maar door de vasthoudende belichaming van religieuze eigenheid 

weerden de NecmatollahI-ordes zich effectief tegen de 'kolonisatie van de leefwereld'. 




