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This study looks at Laleh Bakhtiar´s ambitions when it comes to The Sublime Quran, her 

English translation of the Quran. It also contains a look at how it was received in English and 

American media, and how Bakhtiar and her like-minded defend her interpretation and 

translation against critics, focusing on verse 4:34. 

Keywords: feminist Islam, Laleh Bakhtiar, Q 4:34, translation of the Quran, interpretations of 

the Quran 
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Inledning  

Sura 4:34 i Koranen framkallar diskussioner bland såväl muslimer som icke-muslimer. Det 

har gjorts försök bland korantolkare och koranöversättare att förmildra dess betydelse, och det 

har även diskuterats om suran verkligen är relevant fortfarande, då den enligt vissa tillhör en 

socio-historisk kontext som sedan länge är inaktuell. 

År 2007 så publicerades The Sublime Quran, en engelsk översättning av Koranen genomförd 

av den iransk-amerikanska författaren och översättaren Laleh Bakhtiar. För en del muslimer 

bidrog hennes översättning till en stor lättnad, då den till synes kvinnofientliga sura 4:34 varit 

något som dom har haft stora problem att försonas med. Andra kritiserar hennes omdöme i 

översättningsarbetet, och menar att hon bedrev arbetet med feministiska motiv. Bakhtiar 

hävdar dock att hennes översättning stämmer överens med Islams ”sanna” budskap. I min 

undersökning vill jag utforska hur en alternativ tolkning av Koranen motiveras och hur 

argumenten för nytolkning ser ut då den utsätts för kritik. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att titta på hur receptionen för Laleh Bakhtiars engelska 

koranöversättning med titeln The Sublime Quran sett ut i den engelskspråkiga världen. Jag 

kommer att undersöka hennes ambitioner med översättningen och hur man kan se på 

metoderna hon använt sig av i ett teoretiskt perspektiv. Jag har valt att huvudsakligen fokusera 

min undersökning på den diskussion som förs om hennes översättning av sura 4:34. Min 

frågeställning lyder: 

- Vilka är Bakhtiars uttalade motiv till att göra en engelsk översättning av Koranen? 

- Hur mottogs hennes översättning i den engelskspråkiga världen? Vad väckte den för 

diskussioner? 

- Hur svarar Bakhtiar på kritiken? 

Disposition 

Efter dom inledande delarna kommer den här uppsatsen att bestå av tre kapitel. I det första 

kapitlet kommer jag att koncentrera mig på Bakthiars uttalade motiv till att göra en engelsk 

översättning av Koranen. Jag har valt att betona att det är hennes uttalade motiv, då 

informationen är hämtad från texter hon själv skrivit på The Sublime Quran´s hemsida. Det är 

alltså hon själv som beskriver sina ambitioner, intentioner, och metoder. Jag kommer även dra 
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paralleller till den litteratur jag läst om muslimsk feminism för att visa på hur hennes teorier 

och metoder kan beskrivas som muslimsk-feministiska. Denna jämförelse med argument som 

kan anses som ”typiska” för muslimsk feminism kommer att finnas i alla tre 

undersökningsdelar. 

Det andra kapitlet kommer att handla om hur hennes översättning mottogs. Jag kommer att ge 

exempel på både kritik och uppskattning, och visa på hur det sistnämnda kan motiveras med 

hjälp av koranverser och hadith-litteraturen.  

I den tredje och sista delen kommer jag att undersöka hur Bakhtiar svarar på den kritik och 

den debatt som förs om hennes översättning, samt visa på hur receptionen av hennes 

översättning kan vara ett exempel på objektifieringen av islam. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av undersökningen tillsammans med dom 

slutsatser jag dragit. 

Material  

Jonas Svensson är teologie doktor i religionshistoria med islamologisk inriktning. Han gav ut 

Muslimsk feminism – Några exempel år 1996. Denna bok ger en historisk bild av den 

muslimska feminismens uppkomst och utveckling, med fokus på Egypten. Man får även en 

genomgång och sammanfattning av hur olika feministiska metoder och teorier kan se ut, samt 

vad dom har gemensamt. I förorden till boken tar Svensson upp sitt val att beteckna dessa 

debattörer som ”muslimska feminister”. Med ”feminister” avser han endast att beteckna den 

aktivitet som grundas på uppfattningen om att kvinnor blir orättvist behandlade i samhället 

och att en förändring av detta är nödvändig. Beteckningen ”muslimska” kommer från att dom 

grundar sina idéer och krav, samt legitimerar sina teorier med hjälp av Koranen.
1
 

Göran Larsson är docent i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria vid 

Göteborgs Universitet. Att läsa Koranen – En introduktion gavs ut 2006 och arbetet med 

boken följdes av den muslimske akademikern Mohammad Muslim som granskat texten ur ett 

islamiskt perspektiv.
2
 Larsson ger en kortfattad introduktion till Koranens innehåll och den 

muslimska koranvetenskapen, med exempel från både muslimsk- och icke-muslimsk 

forskning. 

                                                           
1
 Svensson, 1996, sid. 8-9 

2
 Larsson, 2006, sid. 7 
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I Towards a sociology of the Quran: a reading of Q 4:32 beskriver och urskiljer Larsson olika 

ståndpunkter som förekommer i den pågående debatten om islam och hemmavåld. Han 

betonar även behovet av ett nytt tillvägagångssätt för att studera Koranen.
3
 

Att tolka Bibeln och Koranen – Konflikt och förhandling gavs ut 2009 och är en bok med 

samlade texter av olika författare som främst vänder sig till studerande inom 

religionsvetenskap och religionshistoria på högskolenivå. Jag har framför allt använt mig av 

Mohammad Fazlhashemis text ” Kontextuell tolkning av islams urkunder”. Fazlhashemi är 

professor i idéhistoria vid Umeå Universitet. Han ägnar sig huvudsakligen åt forskning i 

islamisk/muslimsk idéhistoria under modern tid.
4
 

Dale F. Eickelman, som är en av författarna till Muslim Politics, är professor i antropologi och 

mänskliga relationer vid Dartmouth College. James Piscatori, medförfattare av samma bok, 

arbetar vid Oxfords Center för Islamstudier. I boken diskuteras hur Islams politik tar sig 

uttryck i muslimers vardag världen över. 

Amina Wadud är professor på avdelningen för filosofi och religionsstudier vid Virginia 

Commonwealth University och har en doktorsexamen i islamstudier och arabiska från 

University of Michigan. ”Alternative Quranic Interpretation and the Status of Muslim 

Women” är en artikel publicerad i boken Windows of Faith – Muslim Women Scholar-

Activists in North America som kom ut åt 2000. I sin artikel tar hon upp muslimsk 

identitetskapande i det globala samhället, och hur kvinnas röst blivit förbisedd i islams 

historia. Hon har även skrivit Qur´an and Woman – Rereading the Sacred Text from a 

Woman´s Prespective, som gavs ut 1999. Med boken vill Wadud bidra med ett kvinnligt 

perspektiv, som så länge blivit förbisett, till Koranexegesen. 

Oliver Roy är professor vid the School of Advanced Studies in Social Science i Paris, och 

författaren av Globalized Islam – The Search for a New Ummah som kom ut 2004. I boken 

skriver han om hur globaliseringen kan ha förändrat muslimers relation till Islam. Han tar 

även upp aspekter som religion och identitet, migration och den förändrade situationen för 

religiösa auktoriteterna. 

Rachel. M Scott är biträdande professor för Islamstudier på avdelningen för religion och 

kultur vid Virginia Polytechnic Insitute and State University. Hennes artikel ”A Contextual 

                                                           
3
 Larsson, opublicerat material, sid. 3 

4
 Att tolka Bibeln och Koranen – Konflikt och förhandling, 2009, sid. 9 
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Approach to Women´s Rights in The Qur´an” i Muslim World handlar om kontextuell 

nytolkning av sura 4:34, metoderna som då används och hur dom kan skilja sig mellan olika 

nytolkare. 

The Sublime Quran´s hemsida och inledning innehåller texter som är skrivna av Bakhtiar 

själv, så jag har haft i åtanke att den bild som presenteras av hennes arbete i dessa källor är 

påverkad av hur hon vill framställa sig själv. Genomgående för texterna på både hemsidan 

och boken är argument för hennes översättningsmetod, och argument som stöttar hennes 

uppfattning av Islams budskap. 

Metod 

Denna undersökning bygger framförallt på textanalys där jag valt litteratur som rör ämnet dvs. 

korantolkning och koranöversättning, samt muslimsk feminism. Jag har även läst böcker som 

behandlar globaliseringen och det politiska islam, för att kunna ge ett teoretiskt perspektiv på 

undersökningen. För att få en bild av hur receptionen för Bakhtiars koranöversättning sett ut 

har jag använt mig av tidningsartiklar, tidningsintervjuer och tv-reportage. The Sublime 

Quran´s hemsida har varit min främsta källa till att besvara vilken målsättning Bakhtiar har 

med sin översättning. 

Ett problem som uppstod under mitt arbete med uppsatsen var att hitta kritik mot Bakhtiar 

som kom från en förstahandskälla. Många av dom tidningsartiklar som jag lyckats hitta 

nämner enbart den kritik som riktats mot Bakhtiar, utan direkta hänvisningar. Jag misstänker 

att många av dom uttalanden som gjort av Bakhtiars kritiker skrivits och publicerats på 

arabiska. I många fall då det har funnits en hänvisning så har så pass lång tid passerat att 

materialet plockats bort från internet. När jag valde att fokusera undersökningen på 

receptionen av hennes tolkning och översättning av sura 4:34  gick det smidigare, eftersom 

artiklar med det i fokus var lätt att hitta även på engelska. Jag hade även problem med att hitta 

en biografi om Bakhtiar. Till slut nöjde jag mig med en hon skrivit själv på sin hemsida, som 

även innehåller Curriculum Vitae. 

Teori  

Även om religiösa texters innehåll, i detta fall Koranen, med tiden förblir oförändrad, bidrar 

tid och kontext till vilka reflektioner, frågor och svar den genererar. Muslimer idag, som är 

spridda världen över, har inte samma funderingar kring Koranen som dom muslimer som 
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levde under Profetens tid. Globaliseringen har gjort att världen har blivit ”en plats”, med 

migration och informations- och kommunikationsteknologi.
5
  

Oliver Roy skriver i Globalized Islam- The Search for a New Ummah att ”The weakening of 

traditional networks for transmitting religious knowledge, the new actors need a corpus that 

provides them with what they need – norms and ready-made assertions – and is easily 

accessible in terms of content and medium. Such a corpus exist thanks to the new media: 

booklets, websites, and audio cassettes.”
6
 

Migration gör att det dyker upp muslimska minoriteter i icke-muslimska länder. Gränserna 

mellan islam och väst suddas ut och Islam förknippas nödvändigtvis inte längre med en 

specifik plats.
7
 Roy talar om deterritorialisation av religionen. Den har inte längre ett givet 

förhållande med en specifik region och måste nu definieras uteslutande i uttryck av själva 

religionen.
8
 Roy skriver ” In this sense westernisation is not the embedding of Islam in a 

Western culture, but goes against the very concept of a given culture. This leads the actors 

themselves to reformulate the tenets of a religion that no longer has a social authority.”
9
 

Enligt Roy så ingår en social auktoritet i själva konceptet kultur.
10

 Om muslimer då inte lever 

i en given kultur, finns det heller ingen sådan auktoritet som definierar dom muslimska 

normerna. Eftersom denna auktoritet försvinner för muslimer som lever i ett icke-muslimskt 

samhälle måste dom själva tänka ut vad som bidrar till att man är en god eller mindre god 

muslim.
11

 Faktumet att det inte längre finns en given auktoritet som kan ge goda råd behöver 

inte leda till att den religiösa tron försvagas, utan istället syns en tendens att på nytt fundera på 

vad som borde anses som ”sann” islam.
12

 

Debatten om vad islam är diskuteras alltså inte längre uteslutande av icke-muslimer utan även 

av muslimerna själva. Roy menar att det är deterritorialisation som är upphovet till strävan 

om att kunna definiera islam bland muslimer. Det kan även vara så att utomstående mer eller 

mindre kräver en definition av muslimer. En politisk kris, t.ex. händelserna vid 9/11, kan göra 

att muslimer känner sig nästan tvingade att förklara för icke-muslimer vad det innebär att vara 

muslim.  

                                                           
5
 Larsson, 2006, sid. 117 

6
 Roy, 2004, sid. 168 

7
 Roy, 2004, sid. 18 

8
 Roy, 2004, sid. 38 

9
 Roy, 2004, sid. 33 

10
 Roy, 2004, sid. 148 

11
 Roy, 2004, sid. 152 

12
 Roy, 2004, sid. 154 
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 Behovet om att kunna formulera vad det innebär att vara muslim, och att kunna definiera 

objektivt vad islam är, kan ses som en ”objektifiering ”av islam.
13

 Roy använder sig av 

begreppet ”objektifiering” med hänvisning till Eickelman och Piscarori. Dom formulerar 

begreppet som en process som leder till att muslimer börjar fundera över basala frågor om 

deras religiositet och religion. Enligt dem så förutsätter inte objektifieringen att islam är en 

monoton och variationslös enhet, utan den ger utrymme för flera definitioner.
14

 

Objektifieringsprocessen kan ge upphov till frågor som ”Vad är Islam?”,”Hur ser Islam på 

[demokrati, sekularisering, våld mot kvinnor etc.]?”
15

 

Forskningsläge 

Eftersom Bakhtiars översättning är relativt ny finns det begränsat med material som rör just 

den här frågeställningen. Däremot finns det texter som behandlar tolkningen av sura 4:34. 

Tidskrifterna Contemporary Islamic Studies och The Muslim World har tillägnat nummer och 

artiklar åt diskussionen kring nytolkningen av suran. Göran Larssons Towards a sociology of 

the Quran: a reading of Q 4:32 handlar även den om sura 4:34. I sin text visar han hur nutida 

och inflytelserika muslimska teologer positionerar sig i diskussionen. I Muslimsk Feminism – 

Några exempel tar Svensson upp denna sura främst för att ge exempel hur muslimska 

feminister kan tolka och närma sig koranverser som traditionellt har tolkats till att legitimera 

hustrumisshandel.  

Min undersökning bidrar med en inblick i hur receptionen för en ”alternativ” tolkning av sura 

4:34 ser ut, samt en analys av dom argument och principer som används vid nytolkning. 

Bakgrund & Biografi 

Korantolkning 

Det kan ha funnits skilda meningar bland muslimer i början av islams historia om huruvida 

man tolka Koranen eller inte, men det uppstod ganska tidigt en vetenskap kring Koranen och 

dess budskap.
16

 Syftet var att försöka fastställa den ”ursprungliga” betydelsen av 

Uppenbarelsen. Vissa av Koranens verser ansågs ha ett tydligt och direkt budskap, medan 

                                                           
13

 Roy, 2004, sid. 21-22 
14

 Eickelman&Piscatori, 1996, sid. 38 
15

 Roy, 2004, sid. 153 
16

 Larsson, 2006, sid. 26 
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andra uppfattades som mer dunkla och krävde en närmare undersökning för att ett 

fastställande av budskapet skulle vara möjligt.
17

  

Den traditionella korantolkningen gick under beteckningen tafsir. Ur ett historiekritiskt 

perspektiv är det problematiskt att göra en rekonstruktion av när och varför tafsir-litteraturen 

skapades och utvecklades, men många sekulära forskare och muslimer är överens om att 

systematiska exegetiska metoder för att försöka förstå Koranens budskap utvecklades någon 

gång under 700-talet, samt första halvan av 800-talet.
18

 

Tafsir kan översättas med ”kommentar” eller ”förklaring” och var en genre som fokuserade på 

att försöka förstå Koranens budskap. Inom denna form av koranexeges sågs Koranen i sig 

som den främsta och absolut bästa källan till korantolkning, man tolkade alltså en vers med 

hjälp av en annan.
19

 

Här tillämpade man även naksh, en slags ersättningsprincip som innebär att om två 

Koranverser motsäger varandra ska man godta den som är tidsmässigt senare som den 

normerande.
20

 I den traditionella tolkningen förekom det också användande av ahadith, som 

betyder ”tal”, ”rapport” och framför allt ”tradition”.
21

  

Hadith-litteraturen utgör en av dom viktigaste källorna när det kommer till hur muslimer ska 

praktisera och leva med sin tro. Den berättar hur Profeten och hans närmaste följeslagare 

agerade, vad dom sa och vad dom gjorde under sin tid.
22

. Denna tradition krävde att tolkarna 

var troende muslimer och att dom inte bedrev tafsir för att skapa fördelar som gynnade dom 

själva. Kunde dom dessutom visa belägg för sin tolkning i hadith-litterauren ökade deras 

trovärdighet markant.
23

 

I muslimska samhällen studerades hadith-litteraturen och Koranen av exegeter med 

benämningen ulama. Ulama betyder ”dom som har kunskap”, och en av deras uppgifter var 

att konstituera den islamiska traditionen. Dom skulle även erbjuda befolkningen religiös 

rådgivning. Deras auktoritära ställning vad det gäller Islams lära har varit avgörande för 

Islams historia. En förklaring till deras auktoritära ställning har varit praktisk 

                                                           
17

 Svensson, 1996, sid. 73 
18

 Larsson, 2006, sid. 30-31 
19

 Larsson, 2006, sid. 26 
20

 Svensson, 1996, sid. 73-74 
21

 Larsson, 2006, sid. 21 
22

 Larsson, 2006, sid. 21 
23

 Svensson, 1996, sid. 74 
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arbetsfördelning. Alla muslimer har varken tiden eller färdigheten som krävs för att kunna 

fastställa Islams doktriner. Den gruppen i samhället som inrättas för att göra det, är självklart 

av stor betydelse.
24

  

Kontroversiella teorier som rör Koranens historiska bundenhet är inte något nytt inom 

muslimsk idehistoria, och förs fram av många muslimska nytänkare även idag.
25

 Diskussionen 

idag präglas av i princip samma frågor som togs upp i den debatt som fördes mellan 

mutaziliterna och ashariterna på 700- och 800-talet.
26

 

Mutaziliterna var en rationalistisk riktning i den islamiska teologin som betonade människans 

förnuft och logiska tänkande då det kom till korantolkning. Man skulle använda sig av 

kontextuell korantolkning och inte vara rädd för nya kunskaper eller vetenskapsmetoder. 

Ashariterna, en samtida riktning inom den islamska teologin motsatte sig mutaziliternas idéer 

om kontextuell eller allegorisk korantolkning. Dom förespråkade istället en transcendental 

texttolkning. Ashariternas tolkningsmönster visade inte lika stor acceptans mot nymodigheter 

då överväganden och logiska slutledningar måste ske inom traditionens fasta ramar. Enligt 

traditionen måste varje tolkning legitimeras av hänvisningar till Koranen, uttalanden som 

tillskrivs Profeten, eller framstående religiösa auktoriteter vars tolkningar har förmedlats av 

en betydande kedja tradenter. 

Diskussionen mellan dessa två riktningar kretsade även kring huruvida man skulle betrakta 

Koranen som en del av Gud eller som en hans skapelser. Frågan som följde detta gällde hur 

man skulle tolka Koranen. Mutaziliterna, som menade att Koranen var en av Guds skapelser, 

som tillkom under en specifik tid och under specifika förhållanden, ansåg att man under 

tolkningsförloppet måste ta hänsyn till dom kulturella, ekonomiska och sociala förhållanden 

som rådde under textens tillblivelse. 
27

 Denna riktning, samt dom muslimska filosofer som 

ägnades sig åt rationalistiska tolkningar av Koranen, fick utstå kritik från traditionalistiska och 

ortodoxa religiösa företrädare.
28

 Den främsta kritiken gällde hur dom inte längre förlitade sig 

på tron, utan istället sökte förklaringar till islamiska lärans grundsatser som byggde på 

rationella argument.
29

 

                                                           
24

 Encyclopedia of Islam & the Muslim World, 2004, sid. 703-704  
25

 Fazlhashemi, 2009, sid. 49 
26

 Fazlhashemi, 2009, sid. 45 
27

 Fazlahshemi, 2009, sid. 45-46 
28

 Fazlahshemi, 2009, sid. 47 
29

 Fazlahshemi, 2009 sid. 48 
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Som jag nämnde tidigare, så förs en liknande diskussion idag och teorin blir på samma sätt 

som tidigare, även idag avfärdad av traditionalistiska, konservativa och islamistiska 

företrädare. Men återigen så öppnar denna tradition för nya synvinklar och metoder.
30

 Denna 

typ av tolkning är framför allt relevant då man ser på muslimer och hur dom lever världen 

över idag. Dagens muslimer har inte nödvändigtvis samma behov som dom som levde i 

Medina under Profetens tid.
31

 För muslimer som lever i västvärlden kan det vara nödvändigt 

att kunna utöva och bevara sin religion och samtidigt kunna integrera i det samhället dom 

lever och verkar i. Funderingar, tolkningar och frågor publiceras på internet och dom är 

tillgängliga för ”massan”.
32

 Enskilda individer kan välja själva och ta kontroll över vilka 

tolkningar dom tar till sig, vilket skulle kunna ses som en relativisering av teologernas 

auktoritet och tolkningsföreträde.
33

 Roy ser det minskande behovet av auktoriteten som ett 

resultat av att islam längre inte har en fast anknytning till en specifik kultur. Muslimer som 

lever i en icke-muslimsk kontext kan känna behov av att formulera en definition av islam som 

går att tillämpa i det samhälle dom lever i. Den icke-muslimska kontexten kan bidra med 

funderingar och frågor, som resluterar i en ”egen” formulering av islam . Roy menar att denna 

”objektifiering” av religionen är konsekvens av just väst och globaliseringen.
34

 

Under 1800-talet i Egypten växte det upp en generation muslimer som erbjöds utbildning 

inom modern naturvetenskap samt västerländsk historia och språk. Denna utbildning, enligt 

västerländsk modell, infördes av den reformvänliga regimen, som då var öppen för idéer från 

Väst. Denna våg av nya intryck resulterade i en idé om att den muslimska världen kunde ta 

sig ur den underordnade position dom hade gentemot väst, genom att ta till sig idéer och 

framsteg inom naturvetenskapliga och sociala områden från västerlandet. Det muslimska 

samhället skulle återigen blomstra, som det gjort under medeltiden, och dessutom ligga på 

samma nivå som Väst.
35

 

År 1883 så höll en framstående orientalist och professor vid namn Ernest Renan en 

föreläsning om islam och vetenskap på College de France. Hans problemformulering 

handlade om hur den muslimska världen, som hade tagit emot den slutgiltiga uppenbarelsen 

från Gud, och i och med det borde vara överlägsna alla andra civilisationer, halkat efter dom 

”otrogna” i utvecklingen. Detta uttalande spred sig så småningom även till den muslimska 
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världen och besvarades ofta med att den muslimska civilisationen hamnad på efterkälken 

p.g.a. att muslimer inte lever i enlighet med den ”sanna” islam. Reformatorn Muhammad ibn 

Abd al-Wahhab (d 1792) ville rena religionen från vad han uppfattade som vidskepelse, falska 

innovationer och icke-islamiska bruk.
36

 

Inom wahhabismen kan man hitta Islah-reformatorernas tidiga rötter, som uppstod i slutet av 

1800-talet. Under denna tid så förändrades även den muslimska Koranexegesen. Den 

muslimska världen påverkades av kolonialismen och imperialismen och konfronterades med 

teorier där man förhöll sig på ett nytt sätt till text och religiösa auktoriteter.
37

 Det blev viktigt 

att förstå hur Koranen kunde läsas och förstås tillsammans med dom nya vetenskapliga 

upptäckterna. Det blev även väsentligt att undersöka hur Koranen skulle kunna användas för 

att skapa en bra grund till en ny islamisk samhällsordning. En sådan samhällsordning skulle 

vara ett alternativ till den västerländska kolonialismen.
38

 Tryckpressen infördes och den 

arabiska journalistiken växte. Med detta fick en ny generation av muslimska teologer större 

betydelse då deras främsta målgrupp var gemene man. De valde att publicera sina tolkningar i 

dagspressen, medan tidigare exegeter främst hade riktat sig till andra teologer.
39

 

Islâh-rörelsen menade att Islam inte kunde beskyllas för att vara orsaken till att det muslimska 

samhället var underutvecklat jämfört med andra samtida kulturer. Islâh-förespråkarna menade 

att den egentliga orsaken till denna underutveckling var spridningen av en feltolkad Islam.
40

 

Eickelman &Piscatori skriver i sin bok Muslim Politics om hur åkallandet av islams spirande 

tidsålder är utbredd bland dom som ville visa på Islams kompabilitet med det som rör 

moderniteten. Med den kom värderingar som ansågs ”universella”, t.ex. demokrati och 

mänskliga rättigheter.” These intellectuals, whether they call themselves modernist reformers 

or religious activists, have found invocation of the golden age a useful instrument with which 

to argue the need for a reform within Muslim societies,”
41

 Reformen som Islâh strävade efter 

skulle bringa fram den genuina Islam, där man skalat av utvecklingen av den ”feltolkade” 

religionen, eller som Eickelman och Piscatori skriver ” the unworthy innovations”.
42
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Islâh menade att man skulle söka efter den sanna och enkla betydelsen av Koranen och den 

skulle dessutom få tala för sig själv. Dom ansåg att tafsir-litteraturen var elitistisk och innehöll 

alltför invecklade teoretiska diskussioner. Islâh efterlyste tolkning som kunde ge svar på 

samtidens frågor och problem
43

. Koranen i sig ansågs vara den främsta, och i en del fall den 

enda källan till korantolkning. I denna nya form av tolkningstradition så betonade man 

förnuftet. Om en koranvers händelsevis motsatte sig det moderna samhällets värderingar 

behövde den tolkas om på nytt.
44

  En del av reformatorerna avfärdade även externa källor till 

korantolkning som t.ex. hadith-litteraturen. En del modernister tog även avstånd till naksh-

principen, med motiveringen att Guds ord inte kunde förenklas eller reduceras av 

människan.
45

 Reformatorernas korantolkning blev med detta ett avståndstagande från de 

traditionella metoderna på flera punkter. Det var även inom denna rörelse som feminismen 

som idé framträdde för fösta gången i den muslimska världen.
46

 

Feministisk Korantolkning 

Diskussionen om den muslimska kvinnans ställning tog fart i slutet av 1800-talet. Den 

egyptiska juristen Quasim Amin nämn ofta som den första muslimska feministen. Han var 

aktiv inom Islâh-rörelsen och publicerade år 1899 boken Kvinnans Frigörelse. Amin menade 

att västerlandets överlägsenhet berodde på att där hade kvinnorna ett aktivt deltagande i 

skapandet av civilisationen. Han såg kvinnans ställning i den muslimska världen som ett 

resultat av olika seder och bruk som inte var en del av det ”sanna” islam.
47

 

Kampen för kvinnans rättigheter var enligt Amin inte en import från väst, utan en inhemsk 

strävan efter att förverkliga det ”sanna” islam.
48

 Den tidiga feminismen hade stark anknytning 

till anti-kolonialism och nationalism. Den har även beskrivits som ”männens feminism” efter 

som dom tidiga förespråkarna enbart var män. Den egyptiska forskaren Laila Ahmed menar 

att drivkraften bakom manliga reformatorers intresse för kvinnans frigörelse inte berodde på 

empati, utan snarare tron om att reformer i kvinnans ställning skulle ha en positiv inverkan på 

det muslimska samhällets utveckling.
49

  

Feminism som dominerades av kvinnor utvecklades som en del av befrielsekampen mot 

kolonialmaken i Egypten. Många av dom krav som den tidiga feminismen ställt fanns kvar, 
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men en mer uttalad kritik av den ”manliga” tolkningen av islam visade sig.
50

 Den egyptiska 

kvinnorörelsens visioner spred sig med tiden till andra länder i Mellanöstern. 

En gemensam grunduppfattning bland många muslimska feminister idag är att islam i grund 

och botten är en jämställd religion, men att det inte är denna religion som tillämpas i dagens 

samhälle. Den feministiska korantolkningen måste därför framlägga bevis på den positiva syn 

på jämställdhet som egentligen finns där, och samtidigt försöka bevisa att den feministiska 

tolkningen är den ”riktiga”. Dom verser som genom historien använts för att legitimera och 

vidhålla kvinnoförtryck måste tolkas om så att dom stämmer överens med det dom muslimska 

feministernas anser vara den ”riktiga” islam. 
51

 Svensson skriver ”Gemensamt för de 

muslimska feministerna är uppfattningen att kvinnor förtrycks i den muslimska världen, men 

att islam i sig är utan skuld i detta avseende. Islam påstås istället vara en religion för 

jämställdhet…”
52

 Eftersom Koranen ses som Guds ord bland dom allra flesta muslimer
53

 kan 

dom muslimska feministerna inte avvisa eller ifrågasätta själva texten. Vad dom däremot kan 

göra är att ifrågasätta tolkningarna av den. 

Den feministiska korantolkningen får kritik, precis som andra former av modern 

korantolkning, av dom konservativa exegeterna. Dom feministiska forskarna kritiseras bl.a. 

för att inte ta hänsyn Islams tradition, och ulama.
 54

 

Den amerikansk-pakistanske teologen Riffat Hassan anser att den islam hon förespråkar är 

identisk med Koranen. Denna islam kan uppnås med hjälp av omtolkning av verser som 

tidigare stått i motsättning till Guds ursprungliga intentioner och budskap. Omtolkningen sker 

bland annat genom att arabiska ord kan vara mångtydiga. Detta blir då en semantisk 

nytolkningsmetod där vikten ligger på språket och där man söker alternativa betydelser av 

specifika ord.
55

 Denna metod påminner om den som Bakhtiar har använt sig i sin översättning 

av Koranen. Även hon menar att hennes tolkning är enhetlig med vad Koranen egentligen står 

för. 

Även i Islâh-rörelsens resonemang fanns antagandet att det förekommer två former av islam, 

en ”sann” och en ”förvanskad”. Någonstans har det som dessa riktningar anser vara det sanna 

budskapet blivit förvrängt eller misstolkat, och genom att studera Koranen på nytt kan man 
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finna den ”rätta” Islam.
56

 Det bör påpekas att den uttalade avsikten att nå det ”sanna” islam 

som finns bland dessa rörelser inte alltid avser samma ”sanna” islam.
57

 

 Verserna som används för att styrka den orättvisa maktfördelningen mellan män och kvinnor 

analyseras, dekonstrueras, kritiseras och ifrågasätts.
58

 Det finns ett antagande om att islam 

definierar kvinnor och män som jämlika, vilket får ligga till grund för korantolkningen.
59

  

Argumentet att försöka nå det ”ursprungliga” budskapet fanns redan i den tidiga 

koranvetenskapen, där tafsir-litteraturen tog form. Feministisk tolkning undersöker och 

analyserar dom verser som använts för att bevisa kvinnan som underordnad, eftersom dom är 

svåra att förena med deras grundantagande om Islam som en jämställd religion. Det 

kvinnofientliga kan, enligt dem, inte vara en genuin del av Islam. Precis som den tidiga 

koranvetenskapen söker man efter det man kan acceptera som den okonstlade och genuina 

betydelsen av Uppenbarelsen. 

Svensson har gjort en klassificering av viktiga argument och metoder när det kommer till 

muslimsk feministisk tolkning. Han påpekar att den är långt ifrån enhetlig, men att han det till 

trots försöker sig på en sammanfattning och klassificering. 
60

  Här beskriver han hur 

nytolkningen bland muslimska feminister sker efter vissa principer.  Jag har val att enbart ta 

upp dom nytolkningsprinciper som man kan känna igen hos Bakhtiar eller någon av hennes 

sympatisörer.   

Svensson skriver att dom koranverser som kan uppfattas som stöd får kvinnoförtryck 

kontrasteras mot verser som på ett bättre sätt kan uttrycka ”andan” i Koranen och islam. Här 

väljs då den senare, som bättre stämmer överrens med muslimska feministers 

grunduppfattning som den normerade. Hadith-litteraturen används i dom fall då dom kan 

styrka den ”kvinnovänliga” tolkningen. 
61

 

Profeten tillskrivs ”feministiska” egenskaper och framhävas som normerande exempel. Han 

framställs som feminist både vad det gäller sin inställning till kvinnor och deras eventuella 

krav på reformer i kvinnans ställning. Detta görs för att visa på islams ”verkliga” anda.
62
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Svensson tar även upp målgrupperna för dom muslimska feministernas nytolkning. Han 

menar att dom i Väst som anser att islam är en kvinnoförtryckande religion, är en målgrupp 

som varit närvarande genom hela feminismens historia i den muslimska världen. ”I detta 

avseende fungerar de muslimska feministernas argument främst som apologetik, vilket skulle 

kunna förklara varför de olika uppsatser av muslimska feminister jag här har använt mig 

återfinns i allmänfeministiska publikationer, riktade framförallt till läsare i Väst.”
63

 

Översättning av Koranen 

Flera passager i Koranen visar på att det handlar om en ”arabisk Koran”.
64

 Studiet av det 

arabiska språket är något mycket grundläggande i den arabiska och islamiska exegetiken. För 

att förstå budskapet i Guds ord är det viktigt att ha breda kunskaper i den arabiska 

grammatiken och lexikografin.
65

 Detta gör att det blir problematiskt med översättning av 

texten eftersom varje översättning blir en tolkning.
66

  Enligt den muslimske teologen Ibn 

Taymiyya som levde på slutet av 1200-talet och början av 1300-talet fick troende muslimer 

inte recitera Koranen på något annat språk än arabiska. 
67

  

Att det fanns en motvilja mot koranöversättning i den muslimska världen hindrade inte 

västerländska språkvetare från att översätta texten till europeiska språk. Den tidigaste kända 

Koranöversättningen i västvärlden är den av Robert av Kettons som skrevs på latin år 1143. 

Syftet med den här översättningen var att framställa Islam i dålig dager. Det var inte ovanligt 

att intentionen med dom tidigaste översättningarna var att bevisa att muslimer hade fel tro och 

att Muhammeds uppenbarelser var opålitliga.
68

 

Allt eftersom Islam spred sig till platser som inte var arabiskspråkiga blev behovet av 

översättningar allt större.  När araberna spred sig utanför den arabiska halvön efter 

Muhammeds död år 632 kom människor som inte talade arabiska i kontakt med islam, och 

vissa tog dessutom till sig religionen. Parallellöversättningar på persiska gjordes redan på 

900-talet, och under den moderna turkiska statens uppkomst trycktes turkiska översättningar 

som inte följdes av den arabiska originaltexten, som tidigare översättningar alltid gjort.
69
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Arabiska är än idag Islams liturgiska språk, men p.g.a. migration och användningen av 

informations- och kommunikationsteknologi har det engelska språket fått en alltmer 

betydande roll. År 1984 gav det prestigefyllda al-Azhar universitetet i Kairo sitt tillstånd till 

att översätta Koranen till engelska. Detta kan ses som ett tecken på att översättning av 

Koranen har blivit mer accepterad som en ofrånkomlig del av islam.
70

 

Sura 4:34 

En koranvers som varit speciellt ”utsatt” för feministisk korantolkning är sura 4:34, en vers 

som tolkats som en indikation på att män får slå sina rebelliska fruar, som ett tredje steg i 

disciplinering. Suran innehåller det arabiska verbet daraba, som i dom flesta engelska 

koranöversättningar översätts till ”beat”.
71

 Det har förekommit försök hos koranöversättare 

och korantolkare att modifiera betydelsen av daraba, genom att tala om ett symboliskt slag, 

eller tillägga ”lightly” efter ”beat them” i engelska översättningar.
72

 

Amina Wadud har i sin bok Quran and Women – Reading the Sacred Text from a Woman´s 

Perspective tagit upp dom olika betydelser som daraba kan tillskrivas. Hon skriver att enligt 

Lisan al-´Arab och Lanes Lexikon (samma lexikon som Bakhtiar använt sig av i sin 

koranöversättning
73

) behöver daraba nödvändigtvis inte indikera våld. Daraba används i 

Koranen även när någon ”går ifrån”, eller ger sig ut på en resa. Wadud kontrasterar daraba 

med den intensiva formen av ordet, darraba. Darraba betyder att slå repetitivt eller intensivt. 

Wadud menar att med tanke på det omåttliga våld mot kvinnor som var accepterat i sedvänjor 

som Koranen utdömer, så bidrog texten med en förbättring. Man ska därför tolka den här 

versen som att den ska förhindra ohämmat våld mot kvinnor. Den förbjuder inte våldet, men 

den levererar en avsevärd restriktion jämfört med vad som accepterades i vissa andra 

sedvänjor. Wadud avsutar med   

Finally, the problem of domestic violence among Muslims today is not rooted in this Qur´anic passage. A 

few men strike their wives after completly following the Qur´anic suggestions for regaining martial 

harmony. The goal of such men is harm, nor harmony. As such, after the fact, they cannot refer to verse 

4:34 to justify their action.
74
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I Towards a sociology of the Quran skriver Larsson att ordet daraba vanligen associeras med 

två semantiska fält. I det ena finner vi engelska synonymer som ”to strike, smite, stamp, 

beat”, och i det andra, som Bakhtiar använt sig av, ”to journey, to draw or cast (a viel), to turn 

something away, to set up between, to separate”.
75

 

Larsson delar även in dom muslimska teologernas åsikter om hustrumisshandel i en tabell. I 

den första grupperingen finns dom teologer som har en traditionell eller reformistisk syn på 

hustrumisshandel. Dessa teologer är indelade i ytterligare två kategorier, en för dom som 

föreskriver hustrumisshandel i vissa situationer, och refererar till hadith-litteraturen som 

förkunnar att Profeten inte slog sina hustrur. I den andra kategorin finner man dom som 

använder religionen för att legitimera våld mot kvinnor, och saknar ett inblick i den pågående 

diskussionen som rör islamisk teologi. Versen kan används helt enkelt i ett försök att 

legitimera våldet. 

I den andra grupperingen av teologer finns dom revisionister, som nekar att Koranen påbjuder 

män att slå sina fruar. Här finns tre subkategorier. Den första består av dom som menar att 

hemmavåld är övergrepp mot Koranen och dess budkap t.ex. Amina Wadud och Riffat 

Hassan. Den andra utgör dom som menar att muslimer borde fokusera på det universella 

budskapet i Islam, t.ex. Sisters of Islam. 

I den tredje och sista av Larsson kategorier finner vi Laleh Bakhtiar. Den består av dom 

teologer som menar att det arabiska ordet daraba har missuppfattats och översatts felaktigt.
76

 

Bakhtiar hävdar att den korrekta översättningen av daraba inte är ”to beat”, utan ”to go 

away”. 

Laleh Bakhtiars engelska koranöversättning The Sublime Quran kom ut 2007. Hennes 

översättning av sura 4:34 lyder: 

 Men ar supporters of wives because God has given some of them an advantage over others and because 

they spend of their wealth. So the ones (f) who are in accord with morality are the ones (f) who are 

morally obligated, the ones (f) who guard the unseen of what God has kept safe. But those (f) whose 

resistance you fear, then admonish them (f) and abandon them (f) in their sleeping place then go away 

from them (f), and if they (f) obey you, surley look not for any way against them (f), for God is Lofty, 

Great.
77

 

För att kontrastera Bakhtiars översättning och tolkning av sura 4:34, visar jag ytterligare två 

översättningar; 
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I Mohammed Knut Bernströms Koranens budskap står det: 

 MÄNNEN SKALL ha ansvar och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] andra företräden som Gud 

har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt 

[inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förbarma 

dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger [som sista utväg] 

tillrättavisa den handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är 

upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].
78

 

På the thequran.com finns en engelsk översättning av suran gjord av (Mohammed) 

Marmaduke Pickthall, som lyder: 

Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because 

they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in 

secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and 

banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! 

Allah is ever High, Exalted, Great.
79

 

 

Biografi: Laleh Bakhtiar 

Laleh Bakhtiar har själv skrivit biografin som finns på hennes hemsida. Hon berättar att hon 

är uppväxt i U.S. A tillsammans med sin katolska mamma, och att hon som liten gick i en 

katolsk skola. Hennes pappa är från Iran, och bodde där under hennes uppväxt.  Som 24-åring 

började hon ta kurser i islamisk kultur och civilisation, som hölls på engelska vid Universitet i 

Teheran. Hon skriver att hennes dåvarande lärare, Sayyed Hossein Nasr uppmuntrade henne 

att lära sig mer om islam, ”And that was the beginning of my journey culminating in this 

translation.”
80

  

Bakhtiar har en doktorsexamen i psykologi från New Mexico Universitet, och har både 

översatt och författat böcker. Till böckerna hon skrivit själv hör bl.a. Sufi Women of America: 

Angels in the Making från 1996, och Muhammad’s Companions: Essays on Some Who Bore 

Witness His Message från 1993.
81

 

Undersökning 

Vilka var Bakhtiars uttalade motiv till att göra en engelsk översättning av 

Koranen? 
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 Bakhtiar har beskrivits som en länk mellan två kulturer av en iransk internetsida,
82

 och 

skriver själv på The Sublime Quran´s hemsida att ett av syftena med hennes översättning var 

att bidra med en Koranöversättning som kan inkludera hela mänskligheten och inte bara en 

specifik grupp. Hon skriver att hon har använt sig av en metod där man studerar texten ord för 

ord istället för att försöka förmedla och översätta idéer och tankar, eftersom den senare 

varianten lätt kan leda till ett mer subjektivt resultat. Hon anser själv att denna metod är den 

mest objektiva formen av översättning.
83

  

Hon skriver också att det saknades invärtes överrensstämmelse i tidigare översättningar och 

att kvinnors tolkning inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.  Hon menar att denna bristande 

uppmärksamhet har pågått ända sedan Uppenbarelsens begynnelse och hon efterfrågar en 

förändring. Hon påpekar också att det inte är dom män som stöttat och uppmuntrat kvinnors 

tolkning som hon riktar sin kritik mot. Hon vill kritisera dom som inte förstått att kvinnans 

tolkning är en viktig del för att kunna skapa enhet. Bakhtiar tycker att deras exkluderande 

tankesätt visar att dom inte har förstått vad som egentligen menades med Koranen och hadith-

litteraturen.
84

  En närmare beskrivning av vad Bakhtiar menar att Koranen och hadith-

litteraturen egentligen åsyftade saknas. Hon förklarar endast att kvinnans tolkning behövs för 

att skapa enhet. 

På The Sublime Qurans´s hemsida skriver Bakhtiar ”Clearly the intention of the Quran is to 

see man and woman as complements of one another, not as oppressor-oppressed or superior-

inferior or thinking-feeling.”
85

 Tyvärr följs inte detta uttalande från hemsidan av någon 

referens till Koranen. 

 Den omdebatterade sura 4:34 utgjorde ett problem i Bakhtiars översättningsarbete. I en 

intervju från 2007 i The New York Times berättar hon att om det inte gått att hitta en annan 

betydelse för versen så hade hon inte kunna fortsätta sitt arbete.
86

 "I couldn't believe that God 

would sanction harming another human being except in war.”
87

 Lösningen till problemet fann 

hon i Edward William Lane's Arabic-English Lexikon från 1900-talet som innehåller sex 
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sidor med engelska synonymer till det arabiska ordet daraba och ett av dom var ”to go 

away”.
88

 ” "I said to myself, 'Oh, God, that is what the prophet meant,…”
89

  

Efter att ha spenderat flera år med att studera diverse tidigare engelska översättningar har hon 

insett vikten av att använda samma engelska ord för att översätta ett enskilt ord på arabiska.
90

 

Som exempel tar hon det engelska verbet ”to turn” som används till att översätta över 43 olika 

arabiska ord, i en av dom tidigare översättningarna.
91

 Detta kan göra det svårt för läsare som 

vill korrelera översättningen med den arabiska originaltexten, menar hon.
92

 Även fast 

Bakthiar ser behovet av koranöversättningar upplever hon också dom språkliga problemen 

som uppstår i översättningsarbetet. Bakhtiar säger att koranöversättningar aldrig kan jämföra 

sig med den skönhet och stilart som finns i originalet på arabiska.
93

 

Hur mottogs hennes översättning i den engelskspråkiga världen?  Vad väckte 

den för diskussioner? 

Beliefnet.com är en hemsida med teman som religion och spiritualitet. Det är ett multi-

religiöst internetforum, som enligt dem själva inte är anslutna till någon religiös organisation 

eller rörelse.
94

 Här finns en intervju med Laleh Bakhtiar, och Hadia Mubarak.
95

 

Hadia Mubarak är forskare på Center for Muslim Christian Understanding, vid Georgetown 

University, och har publicerat en essä om tolkningarna av sura 4:34 som dom sett ut genom 

historien.
96

 Hennes texter tas även upp, och används som referens i Larssons text Towards a 

sociology of the Quran: a reading of 4:32. 

Mubarak tackar Bakhtiar för sina ordval i den engelska översättningen. Hon berättar att hon 

hade stora problem att förlika sig med den här versen under sin uppväxt, eftersom hon har en 

uppfattning om Islam som en religion präglad av jämställdhet . 
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Mubarak refererar till sura 9:71, som i Muhammed Knut Bernströms översättning lyder ” 

MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; 

de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar 

allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud 

är allsmäktig, vis.”
97

 Mubarak menar att den visar på att Gud aldrig skulle ge något av könen 

någon form av moralisk övermäktighet eller auktoritet gentemot det andra.
98

 ”I believe the 

Qur’an ordains mercy and compassion between men and women--we see that especially in 

verse 9:71, where God describes men and women as "partners of one another.”
99

 För henne är 

det dessutom motsägelsefullt att Gud, som beskriver sig som fullkomligt rättvis, skulle 

uppmana män att slå sina fruar.
100

  

Mubarak berättar att när hon forskade om sura 4:34 så fann hon att diskussionen om dess 

betydelse pågått längre än vad många tycks tro. Hon berättar om Ibn Abbas, som levde 

samtidigt som Profeten och ägnade sig åt tafsir. Hon läser en av hans korankommentarer som 

att han kritiserar samtida korantolkare för att ha missförstått innebörden av 4:34. ” He 

understood that phrase wadribuhunna [daraba i grundform] to be in an imperative form that 

actually means God is saying, "Don’t beat them.”
101

  

Everywoman är ett program som sänds på tv-kanalen The Al Jazeera English. Programmet 

marknadsförs som en plattform för diskussioner om en rad olika ämnen, bl.a. religion, 

samhälle och sex. Allt ska ges från ”en kvinnas perspektiv”.
102

  I april 2007, sändes en 

intervju med Laleh Bakhtiar angående hennes Koranöversättning. Dom intervjuade även en 

av hennes kritiker, Omima Ab ou-Bakr, som är professor vid universitet i Qatar.
103

  

Ab ou-Bakr säger i intervjun att hon som praktiserande muslim och kvinna, gärna vill tro på 

att daraba i 3:34 inte betyder ”beat” eller ”strike”, men att ärlighet är viktigt och att muslimer 

måste respektera Koranen. Hon menar att strukturen i meningen som innehåller daraba tyder 

på att det faktiskt handlar om en betydelse som ”beat” eller ”strike”. Hon är även orolig för att 
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muslimska kvinnor ska ryckas med, och styras av sin önskan om att göra tolkningarna av 

Koranen mer kvinnovänliga. Risken finns att man skulle ge versen den betydelsen som man 

själv vill att den ska ha, istället för den som egentligen menas, säger hon.
104

 

Hur svarar Bakhtiar på kritiken? 

För Bakhtiar kom kritiken mot hennes översättning inte som någon större överraskning. I en 

intervju i New York Times säger hon att hon förväntade sig att män i den muslimska världen 

skulle reagera på The Sublime Quran. Hon är ju trots allt amerikan, och dessutom kvinna. 

“They feel the onslaught of the West against their religious values, and they fear losing their 

whole suit of armor,”
105

  

Samtidigt tycker hon att kvinnorna måste få veta att det finns ett alternativ till den vedertagna 

tolkning av sura 4:34.
106

 

I Everywoman försvarar Bakhtiar sitt val av tolkning med hur islam ser äktenskapet som en 

moralisk handling, och skilsmässa som en omoralisk. Hon refererar till sura 2:231, där det står 

”Då ni har skiljt er från er hustru och hennes vänteperiod närmar sig slutet, skall ni antingen ta 

henne tillbaka eller också ge henne fri, allt enligt god sed. Men ni får inte hålla henne kvar 

mot hennes vilja för att skada henne. Dom som handlar så begår orätt mot sig själv. Tro inte 

att Guds budskap är något ni kan skämta om!”
107

  Hon menar att det är motsägelsefullt att en 

kvinna som vill ta ut skilsmässa inte får skadas, men att kvinna som är i ett äktenskap ska vara 

under det ständiga hotet att bli slagen av sin man.  

Bakhtiar poängterar att hon inte tvivlar på Koranens språk, och att det inte är Koranen som 

innehåller några kontradiktioner.  Motsägelserna finns inte i korantexten utan skapas av och 

när vi tolkar den.
108

   

Den semantiska kritik som Bakhtiar får ang. sin tolkning av daraba, svarar hon på genom att 

än en gång referera till hur Profeten levde. Hon medger att det finns en semantisk tvetydighet 

när det kommer till den här koranversen, men att vi måste tolka den så som Profeten tolkade 

den. På The Sublime Quran´s hemsida skriver hon ” …why choose a meaning [av daraba] 
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that does not follow the legal and moral principles of the Quran and the Sunnah of the 

Prophet?” 

I Everywoman säger Bakhtiar 

My point is that our beloved Profet, God and mercy be upon him was unlettered. And when the Quran 

was revealed to him I don´t think he thought: is this a transative verb or an intransative verb, is this going 

to be a direct object or an indirect object. He went away, and I think that we have to do the same thing. 

We have to understand it the way the Prophet understood it.
109

  

Hon talar alltså om hur Profeten, enligt vissa hadither valt att i spända situationer gå iväg från 

sin hustru, istället för att slå henne. 

Programledaren påminner Bakhtiar hur hon går emot århundraden av vedertagen tolkning och 

att andra korantolkare hävdar att hon har fel. Bakhtiar svarar att det är dags att se det hela från 

offrets synvinkel. Hon berättar om dom kvinnohärbärgen som är fyllda av muslimska kvinnor 

vars män ”glömt bort” att dom bara får använda en näsduk eller tandpetare då dom 

disciplinerar kvinnorna. ”So, we have to change this, because Islam is not going to be better 

understood, as long as we commit immoral acts ourselves against our marriage partners.”
110

 

Analys 

Hos Mubarak kan man se antagandet om en feltolkad islam, vilket liknar det argument som 

fanns hos Islâh-reformatorerna. Det är inte det egentliga Islam som ligger till grund för att 

kvinnan är underordnad mannen, eller som i det här fallet, att mannen har rätt att slå sin 

hustru, utan det handlar om en spridning av en feltolkad religion.
111

 Det finns ett skiljetecken 

mellan den ”riktiga” islam, och den islam som blivit påverkad av utomstående sedvänjor och 

feltolkningar. 

Bakhtiar och Mubarak har båda uppfattningen att Islam genomsyras av jämställdhet och att 

innebörden av sura 4:34 därför omöjligt kan vara att Gud tillåter män att slå sina upproriska 

fruar. Dom behandlar även vissa koranverser som normerade, och ”överlägsna” andra. Deras 

grunduppfattning om Islam avgör vilka Koranverser och profettraditioner som behandlas som 

normerande. I muslimsk feminism får ofta dom mer kvinnovänliga verserna ”stå över” dom 

som kan tolkas som kvinnofientliga. 

                                                           
109

 http://videosift.com/video/Laleh-Bakhtiar-First-American-Women-to-Translate-the-Quran, 19/5 2010 
110

 http://videosift.com/video/Laleh-Bakhtiar-First-American-Women-to-Translate-the-Quran, 19/5 2010 
111

 Svensson, 1996, sid. 155-156 

http://videosift.com/video/Laleh-Bakhtiar-First-American-Women-to-Translate-the-Quran,%2019/5
http://videosift.com/video/Laleh-Bakhtiar-First-American-Women-to-Translate-the-Quran,%2019/5


26 
 

 Mubarak ser Profeten och hans handlingar som goda exempel, och menar att tolkningen av 

sura 4:34 måste stämma överens med den attityd han hade gentemot kvinnor. Bakhtiars 

översättning och tolkning av daraba är i harmoni med hur Profeten handlade, vad det gäller 

våld mot kvinnor, enligt flera profettraditioner. Samtidigt som Mubarak använder sig av 

Profeten som normerande exempel, finns det profettraditioner som används för att styrka 

påståendet om att Profetens faktiskt accepterade att män hade rätt att slå sina fruar under 

specifika omständigheter.
112

 Hon väljer alltså vissa hadith-traditioner, framför andra, som 

normerade, där valet styrs av hennes grunduppfattning om islam som jämställt. Denna metod 

beskriver Svensson som en feministisk nytolkningsprincip. 

Omima Ab ou-Bakr kritiserar Bakhtiar på två plan. Hon menar att Bakhtiar missförstått 

strukturen i sura 4:34, som visar på att det faktiskt handlar om ett verb där ”beat” är den 

korrekta engelska översättningen. Hon kritiserar även Bakhtiar, om än indirekt och subtilt, för 

att tillskriva versen det som hon vill att den ska betyda. Det kan mycket väl vara dom 

muslimska feministers grundantagande, så som det är beskrivet av Svensson, som Ab ou-Bakr 

riktar sin kritik mot. Uppfattningen om Islam som jämställd ligger till grund för tolkning och 

val av normerande verser hos Bakhtiar, och det ser Ab ou-Bakr som ett exempel på att 

tillskriva versen vad man själv vill att den ska betyda. 

Oavsett om det handlar om kritik eller beröm gentemot Bakhtiar så refererar både Omima Ab 

ou-Bakr och Hadia Mubarak till det arabiska språkets struktur för att motivera sina 

ståndpunkter. Dock har dom olika åsikter om vilken som är den korrekta översättningen och 

tolkningen av daraba så som ordet uppkommer i sura 4:34.  

Bakhtiar använder sig av metoder och argument som kan anses typiska för muslimsk 

feminism, d.v.s. att hon kämpar mot kvinnoförtryck med islam som grund. Men det finns 

också ett behov hos henne att bidra till ökad förståelse för Islam av utomstående. Det ser ut 

som att hennes översättning även har apologetiska syften. Som Svensson påpekade så har 

dom som är kritisk inställda till Islam fungerat som en målgrupp för muslimska feministers 

argument genom dess historia. 

Bakhtiars målgrupp för The Sublime Quran kan mycket väl inkludera dom som har en negativ 

bild av islam som en kvinnofientlig religion. I Everywoman talar hon om dom 

kvinnohärbärgen som är fulla av muslimska kvinnor, vars män förträngt att dom enbart får slå 
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kvinnorna symboliskt. Om hennes tolkning av daraba skulle vara vedertagen skulle våld mot 

kvinnor bland muslimer inte längre kunna skyllas på, eller legitimeras med hjälp av sura 4:34. 

Även om islam inte är upphovet till hustrumisshandel, eftersom det förkommer även i andra 

kulturer och religioner, kan Bakhtiars tänkas vilja hindra att Islam utpekas som dess orsak 

med sin koranöversättning. 

Både Mubarak och Bakhtiar definierar och karaktäriserar Islam som jämställd. Enligt dem är 

tolkningar av Koranen som inte stämmer överens med denna jämställdhet felaktiga. Deras 

grundantagande om islam, som inte delas av alla muslimer, kan ses som ett exempel på 

”objektifieringen” av islam. Mubarak och Bakhtiars definition av islam är bara en bland 

många. Det finns alltså utrymme för flera definitioner och beskrivningar av religionen bland 

dom troende, vilket visar att islam inte är en monoton eller variationslös enhet. 

Sammanfattning & Slutsatser 

Bakhtiar efterfrågar en förändring vad det gäller koranexeges, eftersom den ända sedan 

Uppenbarelsens begynnelse dominerats av män. För henne är kvinnans syn på Koranen ett 

måste för att kunna skapa enhet i tolkningen. Hon anser att Koranen vill visa män och kvinnor 

som jämlika, en uppfattning som även påverkar hennes egna tolkning. Med The Sublime 

Quran ville hon även bidra en engelsk översättning som var lätt att korrelera med den 

arabiska originaltexten. 

 När Bakhtiar nådde sura 4:34, med det arabiska verbet daraba i sitt arbete med The Sublime 

Quran stod hon inför ett problem. Hon kunde helt enkelt inte godta att Gud gav tillstånd till 

våld, förutom i krig. Efter att ha studerat Edward William Lane´s Arabic-English Lexicon 

fann hon att daraba inte enbart kunde översättas till ”beat”, utan även till ”to go away”. I 

Göran Larssons indelning av hur muslimska teologer positionerar sig olika i diskussionen om 

daraba och dess betydelse finner vi Bakhtiar i kategorin som hävdar att ordet tidigare har 

blivit feltolkat. 

Bakhtiars översättning av daraba har fått både positiva reaktioner och kritik. Forskaren Hadia 

Mubarak är tacksam för hennes tolkning och översättning eftersom hon har haft svårt att 

förlika sig med sura 4:34 då den går emot hennes uppfattning om att Islam har en jämlik 

”anda”. För att motivera detta ställer Mubarak sura 4:34 mot en annan koranvers, som bättre 

beskriver Islam, så som hon uppfattar den. Att ställa kvinnofientliga koranverser mot mer 

kvinnovänliga är enligt Svensson en princip feministisk nytolkning ofta följer. Där är den 
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koranvers med en mer positiv syn på kvinnor den normerade. Mubarak tycker också att det är 

motsägelsefullt att Gud skulle uppmuntra män att slå sina fruar, då han beskriver sig 

fullkomligt rättvis. 

The Sublime Quran har även fått utstå kritik. Omima Ab ou-Bakr, en professor vid 

Universitetet i Qatar uttrycker en rädsla för att kvinnor ska låta sin tolkning av Koranen styras 

av vad dom vill att den ska stå för. Hon säger att hon som kvinna och praktiserande muslim 

gärna vill tro att Bakhtiars tolkning är korrekt, men menar att strukturen i meningen som 

daraba uppkommer i sura 4:34 tyder på att det faktiskt handlar om en översättning som ”beat” 

eller ”strike”. Kritiken Ab ou-Bakr ger Bahktiar för att låta sig styras av vad hon vill att 

versen ska betyda kan ses som kritik mot att den uppfattning hon har av islam får ligga till 

grund för hennes nytolkning. 

Precis som Mubarak refererar Ab ou-Bakr till semantiken kring daraba, men istället för att ge 

Bakhtiars översättning erkännande kritiserar hon den. Dom använder sig alltså av samma 

argument trots att dom har motsatta åsikter. 

För Bakhtiar kom kritiken mot hennes översättning inte alls oväntat. Hon förväntade sig att 

den muslimska världen skulle reagera. Hon menar själv att det delvis kan bero på att hon 

amerikan, och dessutom kvinna. 

På The Sublime Quran´s hemsida har hon listat tre huvudargument varför hennes tolkning är 

riktig. Argumenten innehåller hänvisningar till hadith-litteratur som beskriver att Profeten 

undvek att slå sina fruar. Hon ifrågasätter även varför man så länge tolkat suran som en 

tillåtelse för män att slå kvinnor, då det går emot Koranens moraliska principer. Hon påpekar 

även här hur översättningen av daraba till ”to beat”, istället för ”to go away”, går emot sura 

2:31. Där står det att en kvinna som vill ta ut skilsmässa inte får skadas av sin man, och för 

Bakhtiar är det därför omöjligt att tänka sig att en kvinna som befinner sig i ett äktenskap, 

skulle vara under det ständiga hotet att bli slagen av sin man. Här använder sig av en av 

feministisk nytolkningsprincip, där innebörden i en kvinnovänlig koranvers får stå över en 

mindre kvinnovänlig. 

Hon medger att det finns en semantisk tvetydighet när det kommer till översättningen av 

daraba, men menar att vi måste tolka den så som Profeten tolkade den. Profetens tillskrivs 

feministiska egenskaper och får fungera som ett normerande exempel. Detta är ytterligare en 

av dom metoder som Svensson tillskriver feministiska nytolkningsprinciper. 
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Bakhtiar säger själv att hon vill öka förståelsen för islam, och eventuellt kan hennes målgrupp 

för översättningen vara dom som har en negativ syn på islam, då framförallt p.g.a. att den av 

dom uppfattas som kvinnofientlig. Genom sin nytolkning av daraba kan hon bidra till att 

islam slutar beskyllas för att generera våld mot kvinnor. Hon legitimerar sin verksamhet med 

att hänvisa till vad Gud ”egentligen” avsåg. Hon kritiserar inte Koranen eller dess budskap, 

utan riktar sin kritik mot tolkningarna som inte stämmer överens med det jämställda och, 

enligt henne, ”sanna” islam.  
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