Ayatollah
Khomeini
wijnschenker

en

de

Wie zou kunnen geloven dat de oprichter van de
Islamitische Republiek van Iran, Ayatollah Khomeini, het
hierna volgende gedicht over de wijn heeft gecomponeerd?
In Nederland is Khomeini voornamelijk bekend als een
strenge geestelijke die de fundamentalistische islamitische
denkbeelden in de wereld heeft verspreid en een fatwa
uitvaardigde tegen Salman Rushdie.
Men zou denken dat hij nooit iets te doen zou willen
hebben met wijn en drinkbijeenkomsten. Hoe merkwaardig
het ook moge klinken, toch is het waar dat de stichter van de Islamitische
Republiek gedichten ter verheerlijking van de wijn heeft gemaakt. Een groot
aantal van zijn verzamelde gedichten gaat over wijn en dronkenschap.
Dan rijst de vraag waarom een staatsman, en dan nog wel een islamitisch
staatshoofd, zulke ogenschijnlijk ‘onislamitische’ gedichten ter verheerlijking van
wijn heeft gemaakt. Hoe moeten we deze gedichten interpreteren? Leidde hij een
dubbel leven? Of vallen deze gedichten toch te rijmen met een vroom islamitisch
leven? Gaat het om echte wijn of moeten we hem symbolisch interpreteren? Om
deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we eerst ingaan op de positie en
betekenis van poëzie in de Perzischtalige wereld.
O, wijnschenker! Schenk mijn beker vol met wijn
Zodat de passie voor de (goede) naam en de angst voor schande
uit mijn ziel wegstromen
Schenk me van die wijn in mijn beker zodat hij mijn ziel vernietigt
zodat hij mijn listen en valstrikken uitschakelt
Schenk me van die wijn die mijn ziel van zijn eigen beperkingen bevrijdt,
die mijn teugels in de hand houdt, die mijn positie onderuithaalt
Schenk me die wijn die in de afzondering van de oneervolle mystieke vagebonden
mijn knieling verwoest, die mijn opstaan platlegt.
In de heilige plaats, in de taveerne waar die knapen zijn met
gezichten als rozen, was je er niet bij (om te zien hoe) Een roos
mij meenam door elke opening, die ik binnenging.

Ik bezoek de bijeenkomst van de oude mystici die in extase zijn
zodat ze misschien
Met wijn de onrijpe gedachten uit mijn ziel kunnen verdrijven.
O jij, boodschapper van die licht-beladen reizigers in de zee der annihilatie
Breng mijn groet en lof aan de heerser over die wateren.
(Want) ik heb dit lied over annihilatie met een bokaal ten einde gebracht:
Draag dit voor aan de oude leidsman van het klooster en
aanschouw de schoonheid van mijn slotvers.
Poëzie in hedendaags Perzië
Voor de sprekers van het Perzisch heeft poëzie een heel andere betekenis dan in
veel Europese landen, en vooral in Nederland, waar poëzie normaliter een elitaire
en besloten aangelegenheid is. Poëzie in Iran is niet alleen het elegant aan elkaar
rijgen van rijmende woorden, maar bepaalt in de eerste plaats de identiteit van
Iraniërs. Het is een serieuze zaak en heeft een grote emotionele, sociale, politieke
en religieuze waarde. De dichters hebben een welhaast ‘heilige’ positie in de
maatschappij en hun graven zijn bedevaartplaatsen die druk bezocht worden door
alle lagen van de bevolking. Een enkele blik op de Perzische maatschappij toont
het belang van poëzie. Daarom is het ook niet vreemd dat in bijna alle reisgidsen
aandacht wordt besteed aan de poëzie en de band van de Perzen met hun
klassieke dichters. Bijvoorbeeld, in de serie van Culture Schock; A Guide to
Customs and Etiquette, wordt een heel hoofdstuk aan de rol van poëzie in Perzië
gewijd. De openingszin is treffend: Poetry has an importance in Iranian society
that is probably not replicated in any other country. Of all literary forms, poetry is
the most developed and admired. The majority of Iranians, even those with no
formal education, show a startling degree of erudition when it comes to classical
poetry, and they are often able to quote lengthy passages (…).
Ook Iraniërs zelf benadrukken de rol van de poëzie in het moderne Iran. De
Iraanse literator M. Mousavi schrijft: To Iranians, poetry is no mere pastime of
gratification of artistic inclinations, but a serious manifestation of their existence;
a window through which they contemplate the world. Iranians become acquainted
with poetry from the lullabies they are sung in their cradles, and this
acquaintance grows throughout their lives. Every Iranian can memorise, recite
and appreciate poetry. In sermons and lessons, in wedding speeches and eulogies,
at home and in school; poetry is always present.
Er zijn tenminste drie redenen te noemen waarom Khomeini gedichten heeft

geschreven.
In de eerste plaats is er dus zoals gezegd de onlosmakelijke band tussen Iraniërs
en poëzie. Na de introductie van de Islam in de zevende eeuw in een groot gebied
dat zich uitstrekte van Perzië tot Zuid-Europa behield Perzië haar eigen taal en
cultuur en koesterde haar pre-ïslamitische cultuurgoed in verschillende artistieke
uitingen, waaronder poëzie. Om hun cultuurgoed levend te houden verzamelden
dichters mythen, rituelen, verhalen over oude koningen en helden,
gedragsetiquette, etc. Het Perzische nationale epos, het Sjah-name (Koningsboek,
voltooid in 1010) van de dichter Ferdowsi is een goed voorbeeld. Het is tot op
heden zeer populair in de Perzischtalige wereld. Mensen citeren gemakkelijk
tientallen verzen ervan uit hun hoofd, en verhalen uit dit epos van meer dan
50,000 dubbelverzen worden in koffiehuizen verteld.

Shah Ismail Hatayi
In de tweede plaats heeft Khomeini’s interesse in poëzie te maken met de relatie
tussen het dichterschap en het leiderschap in het Perzische cultuurgebied. Net
zoals in Europa waren in Perzië de heersers de patronen van dichters en
geleerden. Ze nodigden dichters uit alle windstreken uit aan hun hof zodat zij
berichten over de belangrijke gebeurtenissen, de weldaden en de reputatie van de
koning. In een tijd waarin geen boekdrukkunst, boekhandels en internet
bestonden, waren de dichters het belangrijkste middel voor staatspropaganda.
Hier komt nog bij dat een aantal van de heersers in Perzië ook zelf gedichten
componeerde. Van verschillende koningen zijn de verzamelde gedichten heel
beroemd geworden. De bekendste dichterkoning is misschien wel Sjah Ismail, die
in de 16e eeuw onder de dichtersnaam Khattai dichtte. Zelfs koningen in andere
landen volgden deze traditie. De literaire historicus E.J.W. Gibb constateert dat
tweederde van de Turkse Sultans gedichten schreven. Sultan Süleyman de Grote
(gest. 1566) schreef een Diwan van 3000 verzen.

Maar de belangrijkste reden waarom Ayatollah Khomeini gedichten heeft
geschreven, en wel ter verheerlijking van wijn, is waarschijnlijk toch zijn
interesse voor de islamitische mystiek. Al vanaf de twaalfde eeuw fungeert de
Perzische poëzie als een middel voor het uitdrukken van mystieke ideeën en
dichters tot ver buiten het huidige Perzischtalige gebied schreven mystieke
gedichten in het Perzisch. Khomeini’s grote belangstelling voor de mystiek blijkt
zowel uit zijn opleiding als uit zijn gedichten. Aan het begin van zijn studie in de
religieuze stad Qom begon hij met het volgen van lessen in de mystiek waarbij hij
ook kennis maakte met grote mystieke dichters. Het maakte dat hij zichzelf ging
beschouwen als een erfgenaam van de islamitische mystiek.
Analyse van het gedicht
Het gedicht geciteerd aan het begin van dit essay is willekeurig uit Khomeini’s
verzamelde gedichten gekozen. Het gedicht heeft exact de vorm en de kenmerken
van een klassieke Perzische ghazal (‘liefdeslyriek’). Dit soort gedichten werd door
mystici gebruikt tijdens hun bijeenkomsten, die met muziek, dans en extase
gepaard gingen. De motieven, beeldspraken en thema’s van dit soort liefdeslyriek
zijn ontleend aan de profane erotische gedichten van de hofdichters in de vroege
periode van de Perzische poëzie. Homo-erotische liefde, wijn en ascetisme zijn
veel voorkomende motieven in de Perzische ghazal. Hoewel wijn en homoerotische relaties streng verboden zijn in de Islam, werd aan de Perzische hoven
veel gedronken en geliefkoosd. De dichters vertellen zonder enige gêne of
schaamte over hun liefdeservaringen, waarbij veel wijn geschonken werd. In de
twaalfde eeuw, met de groei en populariteit van de mystieke islam, werd deze
erotische hoofse traditie overgenomen door de mystici, waarbij ze een extra
dimensie aan het erotische jargon toevoegden. De wijnpoëzie ontwikkelde zich tot
een van de centrale thema’s van de antinomistische stroming binnen de
islamitische mystiek.
De antinomistische mystici zijn rondzwervende vagebonden die bekend staan
onder de naam qalandars. Zij weigerde zich te onderwerpen aan de orthodoxe
islamitische wetten. Ze provoceerden juist de geestelijken en de georganiseerde
soefis door bijvoorbeeld wijn te verheerlijken of heidense religies te prijzen. Ze
verschenen naakt in het openbaar, met hoogstens wat lompen rond hun middel,
en ze schoren al hun hoofd- en gezichtshaar om te laten zien dat ze het wereldse
bestaan hadden verzaakt. Sommige van deze qalandars droegen piercings als een
symbool van onderdrukking van de lagere hartstochten. Door zich zo te vertonen,
wilden ze zich afzetten tegen hypocritici. Want ondanks hun losbandige leven

waren de qalandars zeer vroom.
Een van de centrale onderwerpen van de qalandar-poëzie is de verheerlijking van
de wijn en de wijnschenker. Hoewel ze waarschijnlijk ook wel echt wijn dronken,
is de wijn bij hun vooral een symbool van mystieke vervoering en absolute
afwijzing van de wereld. De wijnschenker is in deze poëzie een oude magiër, een
Zoroastrische priester, die met andersdenkenden in een taveerne de mystieke
reiziger op de pad der liefde begeleidt. Khomeini’s wijnpoëzie ligt helemaal in de
lijn van deze traditie. Het interessante van zijn wijnpoëzie is dat die, in
tegenstelling tot de klassieke ghazal, maar op één manier kan worden geduid,
namelijk de mystieke. De antinomistische elementen zijn bij hem niet meer dan
symbolen van de spirituele liefde. In de rest van dit essay zal ik een analyse geven
van Khomeini’s ghazal, waarbij ik zal laten zien hoe hij antinomistische motieven
gebruikt in zijn poëzie.
Het gedicht van Ayatollah Khomeini begint met de vocatief ‘O wijnschenker!’ Wie
is de wijnschenker die hier door de dichter aangeroepen wordt om met wijn zijn
angst voor schande en het verlies van zijn goede naam te verdrijven?
O, wijnschenker! Schenk mijn beker vol met wijn zodat de passie voor de [goede]
naam en de angst voor schande uit mijn ziel wegstromen
In de klassieke hofpoëzie komt de wijnschenker regelmatig voor als een hoofse
figuur met specifiek aangegeven taken en eigenschappen. Het gaat daarbij zowel
om fysieke als om karakter eigenschappen. Hij is meestal een Turkse slaaf uit
Centraal-Aziatisch gebied, met zwarte haren en ogen, een rond en stralend
gezicht, een ranke gestalte en golvende lokken. Het schenken van de wijn was
slechts een van de vele taken van zo’n slaaf. De wijnschenker was een heldhaftige
soldaat, een bekwame muzikant en een danser met een innemende
persoonlijkheid. Deze veelzijdige persoonlijke kenmerken maakten van de
wijnschenker een geliefde metgezel van de koning en daarom was hij vaak aan
konings’ zijde te vinden, niet alleen tijdens feestelijke bijeenkomsten maar ook
tijdens veldtochten en andere belangrijke gelegenheden. De wijnschenker was
vaak zowel lievelingsslaaf als geliefde van de heerser. De homo-erotische relatie
tussen een heerser en zijn slaaf is een favoriet onderwerp in de Perzische
literatuur.
Als de conventionele profane erotische terminologie vanaf de twaalfde eeuw ook
in toenemende mate voor spirituele doeleinden begint te worden gebruikt, wordt
een groot aantal nieuwe eigenschappen aan de wijnschenker toebedeeld. Behalve

om wijn te schenken, word de wijnschenker nu ook vaak opgevoerd als
geneesheer, als wijze filosoof, als vagebond, of als musicus. In de mystieke poëzie
wordt de wijnschenker geassocieerd met oude Zoroastrische priesters. In deze
context verblijft de wijnschenker niet meer in hoofse kringen, maar is te vinden in
een vuurtempel of in een taveerne waar hij de reizigers op het pad der mystieke
liefde initieert met een beker wijn. De wijnschenker is hier een archetype van de
asceet die het wereldse hof heeft verlaten en heeft gekozen voor het goddelijke
Hof. In zijn nieuwe rol als een sprituele leider zou hij de reiziger adviseren om de
spot te drijven met de meest heilige normen en waarden van de Islam.
Met deze achtergrond ligt het voor de hand te concluderen dat de wijnschenker in
Khomeini’s gedicht een ascetische leidsman is. Hij symboliseert God en is de
enige die de dichter kan bevrijden van wereldse beslommeringen, zoals het
verlangen naar een goede reputatie en de angst voor de bezoedeling van zijn
naam.
In de regels twee tot en met vier vraagt de dichter telkens om meer wijn, zodat hij
zich kan zuiveren van alle aardse eigenschappen. Elk couplet begint met de
imperatieve frase ‘schenk me van die wijn’ waarna de dichter zijn motivering voor
het drinken van de wijn aankondigt:
Schenk me van die wijn in mijn beker zodat hij mijn ziel vernietigt
Zodat hij de kern van mijn listen en valstrikken buiten het Zijn werpt
Schenk me van die wijn die mijn ziel van zijn eigen beperkingen bevrijdt,
Die mijn teugels in de hand houdt, die mijn positie onderuithaalt
De wijn fungeert hier als een bovennatuurlijke remedie die de dichter-mysticus
van zijn aardse bestaan bevrijdt. Zich losmaken van de stoffelijke wereld is een
gnostisch motief. Volgens de gnostische doctrine is de mens gevangen in het
nauwe web van het lot dat alles corrumpeert. Daarom moet de mens zijn interesse
in, en band met, deze wereld verbreken. Het vergankelijke aardse bestaan wordt
beschouwd als een toestand van pijn en lijden, terwijl zijn tegenhanger de
eeuwige wereld is waar de ziel van mysticus in rust en vrede met zijn Schepper
kan samenzijn.
In regel drie herhaalt de dichter zijn verlangen om zijn ziel te bevrijden van het
stoffelijke lichaam. De wijn neemt bij de dichter-mysticus het roer over. Met
andere woorden, de wijn dicteert zijn eigen wetten, die diagonaal tegenover de
orthodoxe islamitische wetten staan. Het is deze wijn die de maqaam van de
dichter-mysticus verwerpt. Het woord maqaam heeft meerdere betekenissen. In

de officiële mystieke leer refereert het aan een etappe op de mystieke reis, maar
in het moderne Perzisch betekent het maatschappelijke of politieke positie.
Aangezien dit gedicht door Khomeini is geschreven, krijgen dit soort woorden een
beladen betekenis. Men is geneigd om het woord in termen van Khomeini’s
politieke positie en status te lezen. In deze lezing worden Khomeini’s piëteit en
nederigheid benadrukt, want hij verlangt ernaar om afstand te doen van zijn
maatschappelijke positie en om een teruggetrokken leven te gaan leiden.
Maar het blijft niet bij de mystieke term maqaam alleen. In het volgende couplet
gaat de dichter een stap verder en treedt in de voetsporen van de antinomistische
mystici: hij vraagt de wijnschenker om een wijn die een van de meest heilige
tradities van de islam moet vernietigen, namelijk het vijfmaal daags verplichte
gebed van de moslims:
Schenk mij die wijn die in de afzondering van de oneervolle mystieke vagebonden
mijn knieling verwoest, die mijn opstaan platlegt.
Zonder kennis van de Perzische mystieke traditie zouden dit soort uitspraken als
regelrechte ketterij en godslastering beschouwd worden, maar hier hebben ze
juist een positieve connotatie. Het is een boodschap aan de huichelachtige
geestelijken en georganiseerde soefisjeiks, die duidelijk moet maken dat men met
het verrichten van het formele gebed gemakkelijk een reputatie van vroomheid
kan verwerven, maar dat oprechte innerlijke vroomheid een moeilijke opgave is.
In het volgende voorbeeld wordt de spot gedreven met de heilige vastenmaand
van de moslims. Terwijl de dichter jammert dat hij met de komst van de maand
Ramadan geen wijn meer kan drinken, is hij wel verheugd dat zijn leidsman de
vasten breekt met een glas wijn:
Ramadan is gekomen terwijl de wijn en het wijnhuis uitgebannen zijn
Liefde, frisheid en wijn moeten nu uitgesteld worden tot het ochtendgloren
In mijn aanwezigheid brak de oude magiër zijn vasten met wijn
Ik zei tegen hem: ‘Jouw vasten heeft je vruchten geschonken.’
[Hij antwoordde:] ‘Was jezelf met wijn, want in de religie van de losbandige
mystici wordt jouw gebed aanvaard door God.’
De volgende twee regels zijn een verwijzing naar de heidense spirituele leider en
zijn volgelingen. Deze spirituele leider, die vaak als pir-e moghaan of ‘de oude
magiër’ wordt aangeduid, is een Zoroastrische priester die een zondig leven leidt.
Zijn verblijfplaats is meestal een kroeg waar hij de bezoekers ontvangt. De magiër
is een symbool van onvoorwaardelijke liefde: in de islamitische mystiek initieert

deze heidense magiër de reizigers op het mystieke pad:
In de heilige plaats, in de taveerne waar die knapen zijn met
gezichten als rozen, was je er niet bij [om te zien hoe] Een roos
mij meenam door elke opening, die ik binnenging.
Ik bezoek de bijeenkomst van de oude mystici die in extase zijn
omdat ze misschien
Met wijn de onrijpe gedachten uit mijn ziel kunnen verdrijven.
De taveerne wordt beschreven als een heilige ruimte, de volgelingen die door
dronkenschap blozen zijn afgebeeld als schone knapen die de bezoeker met een
glas wijn welkom heten. De dichter geeft zich helemaal over aan dit gezelschap
en laat zich erdoor leiden. Zoals we kunnen afleiden uit de laatste regel, drinkt de
dichter-mysticus wijn om de ongevormde gedachten uit zijn ziel te bannen.
In de volgende regel blijkt de dichter-mysticus zijn doel nog niet bereikt te
hebben, en dit alles lijkt een boodschap te zijn aan de reizigers die hun bewustzijn
van eigen individualiteit willen uitschakelen:
O jij, boodschapper van die licht-beladen reizigers in de zee der annihilatie
Breng mijn groet en lof aan de heerser over die wateren.
De frase ‘die licht beladen reizigers van de zee annihilatie’ is intertekstueel
element dat de dichter aan Hafez heeft ontleend. In het gedicht van Hafez lezen
we:
Een donkere nacht, angst voor de golven en een draaikolk dreigt
die licht beladen langs de kust gaan, weten zij wat wij ervaren?
In het slotvers brengt de dichter de motieven en thema’s bijeen die ontleend zijn
aan de antinomistische poëzie en de wijnpoëzie.
De dichter kondigt aan dat dit gedicht een lofzang is op de annihilatie van de
lagere hartstochten die met behulp van de wijn is volbracht. Het gedicht zou
voorgedragen moeten worden aan zijn leidsman in het klooster. Zou de dichter
hier willen verwijzen naar het samaa’ ritueel, waarbij zulk soort gedichten met
mystieke muziek en dans begeleid worden? De verwijzing naar het klooster
behoort ook tot de antinomistische set van motieven waarin het ongeloof en het
kettersgedrag centraal staan:
[Want] ik heb dit lied over annihilatie met een bokaal ten einde gebracht;
Draag dit voor aan de oude leidsman van het klooster en aanschouw de
schoonheid van mijn slotvers.

Conclusie
Khomeini’s gedicht is een typisch antinomistische liefdesgedicht (ghazal). Al in de
eerste regel komen we antithetische begripen tegen zoals naam o nang, oftewel
‘[goede] naam en schande’: goede naam verwijst naar de gemakkelijke liefde die
volgens eigen wensen verloopt, terwijl de gevaarlijke liefde schande met zich
meebrengt. Zolang de minnaar naar goede naam verlangt, is hij bezig met een
makkelijke liefde en is hij bang voor schande: zijn naam zou door gebrek aan
piëteit bezoedeld kunnen worden. De ware mysticus zoals afgeschilderd in de
Perzische poëzie is iemand die zich niet bekommert om een slechte naam: een
slechte naam zou hem zelfs juist beschermen tegen hypocrisie.
Op deze wijze provoceert de rondzwervende derwisj de orthodoxe geestelijken
met zijn buitensporige gedrag. De achterliggende gedachte hiervan was dat
publieke vroomheid eenvoudig zou kunnen worden gerealiseerd. Maar zulke
vroomheid zou snel kunnen leiden tot hypocrisie, en hypocrisie of valse piëteit
werd gezien als een van de gevaarlijkste valkuilen op het mystieke pad.
Om zich tegen deze valkuil te beschermen werd het noodzakelijk geacht om de
spirituele ontwikkeling te verbergen achter een sluier van een zondig leven.
Daardoor kon een mystieke vagebond het te gemakkelijk verdiende sociale
respect vermijden.
De gedichten van Khomeini worden op drie verschillende manieren door de
Perzen ontvangen. Reactionaire en conservatieve geestelijken zagen deze
‘onislamitische’ gedichten als hard bewijsmateriaal voor de onjuistheid van
Khomeini’s ideeën over de islam. De aanhangers van Khomeini echter ontvingen
deze gedichten met open armen. Om te bewijzen dat deze gedichten over wijn en
wijnhuis mystiek geïnterpreteerd moesten worden, werden verklarende
woordenlijsten en uitleg aan Khomeini’s gedichtenbundels toegevoegd. Er
verschenen ook boeken met uitgebreide mystieke interpretaties van de
gedichten. Hoewel er in het geval van een religieuze leider als Khomeini geen

twijfel aan bestaat dat deze gedichten als mystiek moeten worden gelezen, zijn
deze publicaties over zijn gedichten desalniettemin duidelijke pogingen om een
mogelijke profane lezing te ontkrachten. In de inleiding tot zijn analyse van
Khomeini’s gedichten schrijft M. Bina hoe sommige conservatieven niet wilden
geloven dat hun religieuze leider in staat was om zulke ketterse gedichten te
schrijven. Een derde groep wordt gevormd door de ballingen die door Khomeini
gedwongen waren hun thuisland te ontvluchten. Zij bekeken deze gedichten
argwanend. Een lange tijd wilde men niet geloven dat deze gedichten van
Khomeini waren en twijfelde men aan hun authenticiteit. Sommige van deze
ballingen schreven parodieën op deze gedichten.
In het hedendaagse Perzië zijn Khomeini’s gedichten vooral populair bij zijn
aanhangers, en zijn verzamelde gedichten zijn al tientallen malen herdrukt.
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