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Abstract  

 
Utgångspunkten för denna studie är att dokumentera och redogöra den traditionsbaserade utläggningsmetodologi 

inom islam. Fokus ligger på hur de traditionsbundna och de konservativa inriktningarna av sunni islam uppfattar 

denna företeelse.  

     Betydelsen av taf sir har kommit att spela en allt viktigare roll till stor följd av den debatt som förs kring islam och 

vilken förståelse eller tolkning som skall ha företräde. Debatten fokusera primärt kring hur Koranen bör förstås och 

tolkas, vilket visar sig i den alltmer utpräglade konflikten mellan traditionsbundna inriktningar och progressiva 

grupperingar.  De progressiva grupperna menar att islam och Koranens förordningar måste förstås utifrån den 

kontext de tillkom i och således är många av dessa förordningar föråldrade och i behov av omtolkning, medan de 

traditionsbundna inriktningarna anser att islam och Koranens bestämmelser är universella och följaktligen inte 

tidsbundna. 

     Syftet med uppsatsen är att beskriva de principer som den traditionsbaserade tolkningsmetodologin utgörs av och 

att belysa hur dessa möjliggör att en korrekt förståelse av Koranen kan förvärvas.      
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1. Inledning 

Mycket av den debatt som förs kring islam idag har sitt ursprung i frågor som rör hur Koranen 

bör förstås och tolkas. Debatten förs både sinsemellan olika grupper och inriktningar inom islam 

samt med företrädare för andra religiösa och sekulära grupper. Den inomislamiska debatten 

konstitueras främst av hur man bör ställas sig till Koranen och dess innehåll i ljuset av det 

moderna samhället. Problem som ofta uppkommer i sådana sammanhang handlar bland annat 

om hur verser rörande rättsfrågor (fiqh) bör förstås och tolkas. Ämnen som behandlas inom den 

islamiska rättsvetenskapen är frågor som är kopplade till den islamiska rättslagen (sharia). 

Sharialagarna reglerar alla aspekter av människans liv, vare sig det rör politiska, ekonomiska, 

sociala frågor etc. Den problematik som ofta uppkommer mellan de grupper som anser att islam 

är fullkomlig, och således inte är i behov av omtolkning, och de som anser att det är nödvändigt 

med omtolkning för att islam skall kunna anpassa sig till dagens förutsättningar, är den betydelse 

och roll som tillskrivs Koranen. De traditionella och konservativa inriktningarna håller oftast 

Koranens föreskrifter som universella och tidlösa medan de pragmatiska och moderata grupperna 

ofta betonar att Koranen måste förstås i kontexten som den tillkom i , och att en del av dess 

regler är i behov av omtolkning. De regler och föreskrifter som oftast hamnar i fokus är 

exempelvis huvudduken (hijab), regler rörande månggifte, arvsföreskrifter, och tillämpandet av 

hudud-straff rörande vissa brott, d.v.s. ett brott som har ett fastställt straff, som stöld och 

alkoholkonsumtion.1  

     I centrum för denna diskussion återfinns de olika tolkningsmetodologier som brukas vid 

koranutläggningsprocessen. De olika grupperna brukar sig av olika tolkningsmetodologier; de 

traditionella tillämpar traditionsbaserad korantolkningsmetod ( tafsir bi-l-riwaya eller tafsir bi-l-

ma’thur) medan de modernistiska och pragmatiska grupperna använder sig av den subjektiva eller 

åsiktsbaserade koranutläggningsmetoden (tafsir bi-l-ra’y).2 Den föregående förlitar sig på bland 

annat profetiska traditioner och utsagor från Profetens följeslagare medan den subjektiva eller 

åsiktsbaserade metodologin tenderar att utgå främst från det mänskliga förnuftet samt logiskt 

                                                 
1 Hudud (sing. hadd) är oftast av kroppslig karaktär ovan nämnda brottens bestraffning är stympning av den högra 

handen respektive 80 piskrapp. 

2 Denna taf sir innefattar egentligen två typer: Tafsir mahmud som är den accepterade formen då den bygger på ”sunda” 

källor, d.v.s. hadith (plur. ahadith) vars kedja av återberättare (isnad) är hel samt att återberättarnas trovärdighet kan 

garanteras.  Ahadith är av fyra typer: Autentisk (sahih); Stark (hasan); Svag (da’if ); och fabricerad (maudu) Se Bilal Philips  

Usool Al Hadeeth, The Methodology of  Hadith Evaluation (2007).  Den andra typen är Tafsir madhmum, som är den form som 

anses klandervärd då den inte är i linje med Koranen och Profetens sunnah, något som kommer diskuteras närmare i 

avsnitt 4.7. Således när studien talar om motstridigheten mellan de olika metodologierna så åsyftas den senare typen 

av taf sir bi-l-ray. 
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resonerande. Den islamiska vetenskapen som rör Koranen och tolkningsmetodologierna är usul al 

tafsir, vilket kan bäst översättas med fundamentet av koranutläggningsprinciper och riktlinjer.3 

1.1 Metodologins principer och betydelse  

Syftet med denna studie är främst att belysa och diskutera den traditionsbaserade eller vad som 

även brukar kallas för den textorienterade koranutläggningen (tafsir bi-l-riwaya/tafsir bi-l-ma’thur) 

samt de problem som kan uppstå vid tolkning som inte tillämpar sig av denna metodologis 

principer. Studiens frågeställningar är:  

 Vilka är principerna bakom traditionsbaserad korantolkning? 

 Vilka möjliga problem kan uppkomma om dessa principer åsidosätts? 

1.2 De traditionsbundna   

Den aktuella studien kommer att avgränsas till den sunnitiska tolkningen av islam och dess 

koranutläggningslära. Det är i synnerhet de tankar och idéer som förespråkas av de inriktningar 

och grupper som benämner sig som Ahl as-Sunnah Wa'l Jama'ah (”Sunnah och gemenskapens 

folk”), som kommer att belysas och diskuteras. Det som är utmärkande för dessa grupper är att 

de betonar betydelsen av att följa Profeten Muhammads sunnah och följeslagares exempel. Deras 

trosläror (aqidah) bygger primärt på Koranen, Profetens sunnah, de tre första muslimska 

generationernas exempel och konsensus (ijma’).4 Imam Muhammad Ibn Saaleh al-'Uthaymeen (d. 

2001) beskriver dem på följande vis: “They are the ones who have united upon taking the Sunnah 

of the Prophet and working according to it outwardly and inwardly in speech, action, and 

beliefs.”5 Man kan generellt säga att det handlar om de ortodox-traditionella strömningarna inom 

den sunnitiska islam. Termen används även av grupper inom sufismen, men dessa grupper och 

dess idéströmningar kommer att utelämnas helt eller delvis. Anledningen till detta är att de ofta 

utgår från att finna de esoteriska meningarna i korantexten, vilka många gånger sker medhjälp av 

svaga källor. Följaktligen innebär detta att deras uttolkningar faller under en annan 

tolkningsmetodologi som skiljer sig från de andra grupperna som benämner sig med denna term.6  

                                                 
3 Philips 2002:9 
4 Ibn Taymiyyah 1993:4. För mer information se ibn Taymiyyahs al -´Aqîdah al-Wâsitiyyah och Muhammad bin Salih 

bin ´Uthaymins ´Aqîdah Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah  

5 Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen 2005:16. Al-Uthaymeen (1925-2001), född i Unayzah, Saudiarabien,  anses  

vara en  av de mest framstående islamiska religionslärda av 1900-talets senare hälft.  

6 De sufistiska utläggningarna följer den metodologi som benämns som  taf sir bi-l-ishara, d.v.s. tolkning genom 

indikationer eller tecken. Denna uttolkningsmetodologi bygger på att uttydaren, oftast rörelsens andliga ledare 

(shayk), kan tolka den innersta och ”sanna” innebörden som är dold för den vanlige läsaren.  
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1.3 Disposition 

För att underlätta för läsaren kommer en insyn över uppsatsens disposition och resultat ges. I den 

inledande delen kommer en bakgrund och begreppsförklaring till tafsir ges samt de kriterier som 

denna vetenskap måste tillämpa. I den efterföljande resultatdelen så skall de tänkbara problem 

som kan uppstå om dessa principer negligeras att diskuteras. I den avslutande delen kommer 

studiens resultat att sammanfattas och diskuteras. 

1.4 Tafsir 

Termen tafsir härleds från det arabiska ordet fassara vars betydelse är att förklara, utlägga, 

kommentera, uttolka.7 En annan förklaring är att termen tafsir har sitt ursprung i ordet safara, vars 

betydelse är att exponera, att blottlägga. Således när en kvinna exponerar sitt ansikte så benämns 

det som saafirah, och hennes handling benämns med termen sufur. Definitionen enligt denna åsikt 

är att tafsir är praktiken att exponera Koranens hemligheter.8 Båda definitionerna är accepterade 

men det är den förstnämnda som anses vara den mer korrekta. Inom islamisk vetenskap så 

definieras tafsir: ”Vetenskapen med vilken Koranen förstås, dess mening förklaras, och dess 

rättsnormer utrönas.”9  

Ett annat begrepp som används frekvent inom ämnet och som till viss del är synonymt med 

tafsir är ordet ta’wil. Begreppet ta’wil härstammar från ordroten a-w-l, vars innebörd är att 

återvända, att revertera.10 Detta anvisar följaktligen att man skall återgå till ordet för att urskilja 

vad dess meningar samt betydelser är. Vidare kan man urskilja tre aspekter av ta’wil: (1) att 

begripa ordet i ljuset av en av dess betydelser, även om denna inte är ordets primära intention. 

Det vill säga att ordet måste förstås i den kontext som den återges i, t.ex. så skall följande mening 

”den amerikanska regeringen består av hökar och duvor” inte förstås i dess bokstavliga betydelse, 

eftersom ordet hök och duva i regel åsyftar till särskilda fågelarter men som i den aktuella 

kontexten blir obegripliga. Således så är det nödvändigt att göra ta’wil för att förstå att ”hök” och 

”duva” i meningen hänsyftar till ”krigsivrare” respektive ”pacifister”; (2) att förklara eller ge 

mening till något; (3) aktualiteten av en händelse, d.v.s. när och hur någonting kommer att ske.11 

Det är denna betydelse av ta’wil som åsyftas i följande vers som talar om domedagen: ”Vänta de 

på något annat än uttydningen (ta’wil) därav?”12 

                                                 
7 Philips 2002:25–26 

8 Saeed 2006:57 

9 as-Suyootee, vol.2,  s. 223, Min översättning.  

10 Saeed 2006:58 
11 Philips 2002:28-29. Se även Saeed 2006:58–59 
12 Zetterstéen 1917, sura 7:51. Karl V. Zetterstéen (1866-1953), svensk orientalist och professor i semitiska språk.  
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Det existerar fem skilda åsikter var i skillnaden mellan tafsir och ta’wil ligger: den första åsikten är 

att dessa termer eller begrepp är synonyma med varandra.13 Detta faktum visar sig bland annat i 

att den berömde persiske historikern och religionslärde Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari 

(d.310/923)14 använder dessa termer växelvis i sitt kommentarverk till Koranen, Jami’ al-bayan ’an 

ta'wil ay al-Qur'an eller Tafsir al-Tabari som den är mer känd vid.15 Den andra åsikten rörande 

skillnaden är att tafsir brukas när det ord som skall förklaras eller utläggas endast har en mening, 

medan ta’wil används när en av ordets många konnotationer skall förklaras. Enligt den 

religionslärde Abu Mansur al Maturidis (d. 333/944) uppfattning, vilken utgör den tredje åsikten, 

ligger skillnaden i att tafsir är baserad på säkra källor tillskillnad från ta’wil som baserar sig på 

personligt resonerande.16 Historikern och exegeten Abu Talib at-Tha'labi (d.427/1035-1036) 

ansåg att skillnaden låg i att tafsir förklara den bokstavliga betydelsen av versen, medan ta’wil 

utlägger vad som är menat med versen.17 Exempelvis, tafsir på versen: ”Din Herre förtröttas 

sannerligen [inte] i Sin vaksamhet” är att Allah är fullt medveten om allt som människan gör. 

Versens ta’wil däremot är att detta är en varning till människan att inte falla i synd eller att 

förminska Guds befallningar.18 Den femte åsikten utgörs av att tafsir anses ge mening till de 

individuella orden i en vers medan ta’wil skall förse versen med mening i dess helhet. Ingen av 

dessa åsikter är enhälligt accepterad, eftersom olika religionslärda och författare använder de två 

begrepp på skilda vis. Den vanligaste varianten i modern bemärkelse utgörs av den andra åsikten, 

d.v.s. att tafsir brukas vid förklaringen av betydelsen eller intentionen av en vers som endast har 

en konnotation, medan ta’wil används att utlägga en av många möjliga konnotationer av en vers 

eller ett ord som väljs över andra beroende på externa faktorer.19  

                                                 
13 Philips 2002:29–30 

14 Årtalen refererar till  den kristna respektive islamiska tidsräkningen.  

15 Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari (838-923),  persisk historiker och exeget född i Amol, Tabaristan, beläget i  

vad som idag är nordöstra Iran och främst är känd för verken: Tarikh al -Rusul wa al -Muluk och sitt exegetiska verk 

Jami’ al-bayan ’an ta'wil ay al-Qur'an. 

16 Abu Mansur Al Maturidi var en uzbekisk religionslärd, som följde den hanafitiska rättskolan, och la grunden för en  

av de största teologiskolorna inom sunni-islam, den maturidiska skolan, vars inflytande främst märks i de länder som 

följer den hanafitiska rättskolan. Exempelvis så skiljer man sig i frågan om tron ( iman) från den mer normerande 

uppfattningen att iman går upp och ner, så ansåg Maturidi att iman var statisk, utan det var gudsfruktan (taqwa) som 

går upp och ner. Se Dr Shams as Salafi al Afghani The Maturidi Creed (1993). 

17
Qadhi 1999:290. At-Tha'labi, persisk historiker och exeget som verkade i Nishapur, stad belägen i dagens Iran.  

Expert i koranrecitation och var en muqri’, dvs. en som förvärvat tillräckligt med kunskap i de alternativa läsningarna 

av Koranen (Ilm al-qira’at). Han författade även det exegetiska verket Tafsir al-Kabir/Tafsir al-Tha’labi. Se Walid A. 

Saleh  The formation of  the classical tafsīr tradition: The Quran Commentary of  Al-Thalabi (2004).  

18 Bernström, Mohammed Knut, (red.) 2000, sura 89:14. Mohammed Knut Bernström (1919-), f.d. svenska 

ambassadör som konverterade till islam 1986, och gjorde en nytolkning av Koranen till modern svenska.  

19 Qadhi 1999:290 
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1.5 Empiriskt material  

Det empiriska material som studien kommer att byggas på är Koranen och den upplaga som 

kommer att användas är Mohammed Knut Bergströms Koranens Budskap (2000). Valet av denna 

utgåva och inte den tidigare från 1917 av orientalisten Karl Vilhelm Zetterstéen (d.1953) är att 

Bergströms upplaga godkänts av det islamiska lärosätet Al-Azhar.20 Den andra anledningen till 

valet av Bergströms översättning är att denne använder sig av det normerade numreringssystemet 

som finns i den egyptiska standardeditionen av korantexten, medan Zetterstéen brukar det mer 

avvikande flügelska eller syriska numreringssystemet. Skillnaden mellan numreringssystemen är 

minimal, men likväl viktig, eftersom åtskilliga problem kan uppstå om man inte vet vilket system 

som används. Exempelvis så finns den berömda tronversen (ayat al-kursi) på olika ställen: 2:255 i 

den egyptiska och 2:256 i den flügelska. Dock så bör det framkomma att om tillfället kräver så 

kommer Zetterstéens översättning att användas när denna är mer passande. 

 Förutom Koranen så kommer även primärmaterialet att bestå av olika hadith-samlingar: den 

uzbekiske religionslärde Muhammad ibn Ismail al-Bukharis (d.870) Al-Jami' al-Sahih och den 

persiske religionslärde Muslim ibn al-Hajjajs (d.261/875) Sahih Muslim.21 Valet av Bukharis och 

Muslims hadith-samlingar är att de efter Koranen enligt islamisk tradition anses var de mest 

autentiska verken. De övriga böckerna som kommer att användas är Taqi ad-Din Ahmad ibn 

Taymiyyahs An Introduction To The Principles of Tafseer.22 Valet av Ibn Taymiyyahs bok är att denne 

anses vara en av de främsta religionslärda, vilket bidragit till att han tituleras som Shaykh al-Islam.23 

Hans verk är högt uppskattade och ofta refererade till bland de traditionsorienterade 

inriktningarna. Följaktligen så är det oundvikligt att inte referera ti ll detta verk när en studie av en 

traditionsbaserad koranutläggning görs. Bilal Philips Usool at-Tafseer och Yasir Qadhis An 

Introduction to the Sciences of the Qur'aan valdes eftersom dessa är de bästa introduktionsböckerna 

                                                 
20Al-Azhar är ett av de främsta lärosäten för islamiska studier. Universitet grundades i Kairo, Egypten, år 975 .  

21 Vid refererandet av hadither ur dessa samlingar så kommer bok och hadith nummer återges. Detta för att underlätta 

av sökandet av den specifika hadithen. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (810-870), född i Bukhara, Uzbekistan.  

Bukhari anses vara en av främsta religionslärda i den islamiska historien och vars hadith-verk är efter Koranen den 

mest autentiska boken i islam. Den tillskrivs denna status eftersom Bukharis noggrannhet att endast nedteckna 

autentiska hadither, dvs. vars  kedja av återberättares trovärdighet och tillförlitlighet kunde garanteras. Muslim ibn al-

Hajjaj (821-875), född i Nishapur, Iran. Imam Muslims hadith-samling är efter Bukharis den mest använda och 

erkända. Muslims hadith-samling anses dock till sin struktur överträffa Bukharis samling. 

22 Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah (1263 – 1328), född i Harran, en stad belägen i dagens Turkiet. Religionslärd  

som följde den hanabalitiska rättskolan. Ibn Taymiyyah var en stark motståndare till vad han ansåg var heretiska 

tolkningar av islam, såsom sufism, mutazilitisk och asharitisk teologi. Ett motstånd som medfört att han prisas bland 

vissa inriktningar av islam, och smädas av andra.  

23 Begreppet Shaykh al-Islam är en benämning eller en titel som tilldelas den individ som besitter överlägsen kunskap 

inom islams olika kunskapsfält, så som taf sir, ahadith, f iqh etc.  
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tillängliga för närvarande på hur de ortodoxa och traditionella inriktningarna av islam ställer sig 

till tafsir-vetenskapen. 

2. En deskriptiv eller normativ ansats 

Valet av ansats styrs av det syfte forskaren har med den aktuella studien. Forskarens syfte kan 

antingen vara deskriptivt eller normativt. Ett deskriptivt syfte väljs oftast när undersökarna vill 

skildra en företeelse, visa hur ett fenomen är. Väljer undersökarna däremot ett normativt syfte är 

de angelägna att skildra hur någonting bör vara.24 Syftet med den aktuella studien är dels att 

beskriva den traditionsbaserade koranutläggningens principer, dels belysa  den problematik som 

kan uppstå vid negligerandet av dessa principer, följaktligen blir syftet med uppsatsen deskriptivt. 

     Den metod som kommer att användas är hermeneutik och det är främst den förklarande 

aspekten eller momentet i detta perspektiv som kommer att användas, dock kommer en 

helhetsbild av perspektivet att återges för att läsaren skall kunna förvärva en djupare förståelse av 

perspektivet. 

2.1 Hermeneutik  

Utgångspunkten i föreliggande studie är hermeneutik, vars essens och primära forskningsområde 

är att studera tolkningen av texter. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en 

acceptabel och gemensam interpretation av en texts innebörd. Hermeneutikens klassiska 

ämnesområden var litterära, religiösa och juridiska texter, men med tiden har det utvidgas till att 

dessutom innefatta diskurser och handlingar. Den hermeneutiska disciplinen är ett försök till 

begrundande över humanvetenskapernas förståelseform, som den speglas inom teologi och 

juridisk samt historisk och litteraturvetenskaplig forskning.25 Som vetenskapsinriktning är 

hermeneutiken komplex till sin natur, i den meningen att det finns en mängd tillvägagångssätt 

inom denna vetenskap att interpretera på. Det blir således upp till forskaren att bestämma hur 

denne skall gå tillväga samt vilket moment som skall utföras härnäst.  

     Tolkning är av två ursprung enligt hermeneutik: tolkning av antikens texter samt tolkning av 

Bibeln. Texttolkning blev en allt mer professionell sysselsättning under medeltiden och 

renässansen. Ursprunget till termen hermeneutik går att återfinna i det grekiska verbet hermeneuein, 

som betyder ”tolka”. Hermeneuein kan brytas ner i tre olika tolkningsformer: den första 

tolkningsformen är att översätta; den andra formen är att uttrycka något med ord; den tredje och 

                                                 
24 Artsberg 2005:31 

25 Kvale 1997:49 
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slutliga är att förklara och utlägga för att erhålla en djupare förståelse.26 Hermeneutik är som tidigare 

diskuterats en komplex vetenskap varpå olika definitioner av den existerar. Psykologi och 

pedagogikprofessorn Steinar Kvale har förkortat filosofen Gerard Radnitzkys definition, som är 

en av de mer accepterade av hermeneutik, på följande sätt:  

Hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig kulturell 

verksamhet som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den avsedda eller uttryckta 

meningen, för att upprätta gemensam förståelse eller möjligen till och med samförstånd, och 

allmänt i syfte att förmedla traditioner så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta och 

fördjupas. 27 

2.2 De fyra huvudmomenten 

2.2.1 Tolkning 

Uppgiften som tolkning har är att förmedla kommunikation som underlättar dialog. I 

interpretationen hör det till att tolka olika förståelsehorisonter samt att möjliggöra att dessa möts i 

samförstånd. Att tolka kan förklaras som att subjektet presenterar sin förståelse av ”texten” för 

sig själv samt för andra. Somliga fenomen i våra liv har vi stött på åtskilliga tillfällen, vilket lett till 

att vi har utvecklat en förförståelse, vars funktion är att underlätta själva tolkningen. Den 

underlättar i den meningen att vi inte behöver lägga ned så mycket energi och tid för att bilda en 

uppfattning om företeelsen som skall tolkas. Det blir problematiskt att urskilja några faser i själva 

processen då varseblivningar, tolkning, samt förståelse inträffar nästintill samtidigt. De företeelser 

som vi erfar i våra liv är inte alltid enkla utan de kan ofta tydas på olika vis. Tolkningsprocessen 

initieras när en företeelse är komplicerad och svårtydd, d.v.s. inte förmedlar oss en innebörd. 28 

Vidare utgör tolkning om att förstå och begripa. Att begripa är pusselbiten som möjliggör att vi 

kan få en mer omfattad bild av det vi försöker förstå. Individen eftersträvar således förnyelse och 

omskapande, vilket är en egenhet för en viljande och kännande varelse.  Begripandet bör 

följaktligen ses som en kognitiv process där någonting nytt kompletteras till det gamla. Vår 

förståelse är det som definieras som det gamla, vilket följaktligen är fundamentet för vårt 

tolkande.29  

För att möjliggöra en tolkning av en text så är vi tvungna att välja ett perspektiv som den skall 

tolkas ur och detta skall alltid ses som en subjektiv tolkning. Att vi tolkar och förstår är det som 

influerar samt upprätthåller vår verklighetsorientering. Antingen väljer man att tolka en yttre eller 

inre verklighet. De inre verkligheter är vad texten vill förmedla och uttrycka existentiellt, medan 

                                                 
26 Ödman 2007:73 

27 Kvale 1997:50 

28 Ödman 2007:58 

29 Ödman 2007:24–26 
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de yttre verkligheterna för en text kan till exempel vara under vilken tidperiod samt kontext som 

texten producerats. Inom den hermeneutiska vetenskapen är det vanligt med en pendling mellan 

yttre och inre verklighet när en tolkning skall göras. Det är även av betydelse att vid en tolkning 

röra sig mellan det generella och det specifika.30 

2.2.1.1 Sju principer fö r hermeneutisk tolkning  

Radnitsky urskiljer sju principer för hermeneutisk tolkning av litterära texters mening, vilka Kvale 

redogör för i Den kvalitativa forskningsintervjun. Den första principen är den hermeneutiska cirkeln, 

d.v.s. den konstanta växlingen mellan delar och helheten, som är den metod som brukas vid 

tolkning och förståelse. De enskilda delarna tolkas ofta utifrån en diffus och intuitiv uppfattning 

om texten som helhet, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna sedan återigen till helheten 

och så vidare. Denna cirkularitet ses inte som något ont inom den hermeneutiska traditionen utan 

snarare som en produktiv cirkel, som medför att en djupare förståelse av meningen kan 

förvärvas. Själva cirkulariteten när man söker tolka meningen utgör inte ett problem utan det är 

hur man kliver in i denna cirkel som bestämmer dess utgång. Den andra principen berör själva 

avslutandet av tolkningen. När ett inre sammanhang i texten som är logisk och inte 

självmotsägande återgetts så bör tolkningen avslutas. Det är vad man inom hermeneutik 

betecknar för att uppnått en ”god gestalt”. Inom den tredje principen så prövas deltolkningarna 

mot den mening som existerar i texten som helhet. Denna procedur ämnar försäkra samt att 

förhindra motsägelser och logikbrott. Textens autonomi utgör den fjärde principen. Detta 

innebär att texten skall förstås utifrån sin egen referensram, d.v.s. att man skall uttyda på det sätt 

som den själv ”förmedlat” om ett tema. Den femte principen understryker värdet av att individen 

som analyserar texten har kunskap om textens tema. Den sjätte principen är hermeneutikens 

betoning på att ingen tolkning av en text kan ses som förutsättningslös utan att tolkningen är 

präglad av tolkarens förståelsetradition. Det är följaktligen viktigt att medvetandegöra 

tolkningsprocessen, d.v.s. att vissa formuleringar av en fråga till texten kommer att generera vilka 

sorters svar som är möjliga. Detta benämns av Kvale för medvetenhet om förutsättningarna. 

Föreställningen att varje tolkning medför kreativitet samt förnyelse  utgör den sjunde principen. 

Genom att skapa nya differentieringar och samband i texten så berikas förståelsen och därmed 

vidgas även textens mening.31 

                                                 
30 Ödman 2007:67–68 

31 Kvale 1997:51–52 
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2.2.2 Förståelse  

Den hermeneutiska forskningstraditionens syfte är främst att uppnå förståelse av det undersökta 

fenomenet. För att uppnå förståelse krävs det en förmåga att sätta sig in i andra individers 

situationer, d.v.s. inlevelse eller empati. 

     Den hermeneutiska definitionen av ordet förståelse skiljer sig från den vardagliga definitionen. 

I vardagliga situationer så refererar det till om den berörde känner till ett fenomen, exempelvis 

strängteorin eller om hon förstår mekanismerna bakom inflation.32 I dessa fall beskrivs 

orsakskedjor, vilket skiljer sig från den hermeneutiska förståelseprocessen. Förståelse som 

hermeneutiker definierar den är att förstå innebörder. Fysikern och filosofen Lars-Göran 

Johansson formulerar detta faktum på följande sätt: ”att förstå en människa är att förstå vad hon 

vill uttrycka med sina handlingar och slutprodukten, texten, konstverket eller institutionen är ett 

uttryck för en eller flera personers handlingar”. 33 Vår förståelse, enligt filosofen Martin 

Heidegger, är något vi konstant samverkar med samt att den utgör fundamentet för vårt 

tolkande.34 Den refererar alltid till framtiden och är följaktligen projektiv till sin karaktär. Detta 

skall inte tolkas som att den bortser från vår faktiska situation utan det är något den är förbunden 

med. Förståelse skall inte förstås som något människan är i besittning av, d.v.s. ett verktyg att 

utnyttja vid behov utan den är oupplösligen förbunden med människans existens. Förståelsen bör 

således ses som den utgörande faktorn för vårt ”vara-i-världen”. Förståelsen verkar dessutom 

inom en helhet av tidigare tolkade relationer. Denna helhet, eller som Heidegger benämner den 

”värld”, avser den yttre världen såväl den helhet som människan befinner sig i samt den 

förståelse, genom vilken hon blottar och inbegriper denna konstanta närvarande helhet. Det råder 

således en symbios mellan dessa realiteter; vår förståelse är beroende av vår värld och vice versa. 

Heidegger belyste detta faktum genom att använda hammaren som exempel. Han menade att den 

måste användas för att dess innebörder skulle synliggöras och dess innebörder blir mest 

uppenbara när hammaren gått sönder. Det är inte genom att tilldela hammaren, objektet, en 

mening, d.v.s. att projicera sig själv på objekt, som dess innebörder synliggörs utan de blir tydliga 

när man förstår hammaren som ett verktyg och använder det som ett verktyg. Med andra ord så 

låter man objektet själv exponera sin existentiella innebörd för oss.35 

                                                 
32 Strängteori är en modell inom fysiken som ämnar beskriva materiens allra minsta byggstenar. Inflation definieras  

vanligtvis som en ökning av den allmänna prisnivån, vilket också innebär att penningvärdet  urholkas.  

33 Johansson, Lars-Göran 2003:96 

34 Ödman 2007:25–26 

35 Ödman 2007:25–26 
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2.2.3 Förförståelse  

Det är inte enbart genom våra sinnen vi tolkar verkligheten utan varje tolkning är uppbyggd på en 

explicit förförståelse, d.v.s. att vi människor inför varje förståelse har en viss förförståelse. Den 

aktualiseras när vi tolkar genom att avgöra vad vi varseblir.  Allt människan förstår och tolkar 

baseras på den tidigare kännedom och erfarenhet som hon har.  

Förförståelsen kan bestå av olika modeller av teorier, kunskaper, och olika insikter, upplevelser 

samt färdigheter. Den kan följaktligen uppfattas som en referensram ur vilken vår tolkning utförs. 

Vår förförståelse kan både vara en resurs och ett hinder för oss. Som tillgång möjliggör vår 

förförståelse en djupare förståelse. I dess egenskap som hinder försvårar den för oss att nå en 

förståelse eller att den förståelse vi förvärvar är kantad av missförstånd. Historikern och 

journalisten Torsten Thurén belyser detta faktum genom att nämna ett västerländskt projekt som 

ville informera människorna i ett malariadrabbat land hur betydelsefullt det är att ta läkemedel 

mot malaria. Problemet som uppstod var att i de broschyrer de delade ut inte fick den avsedda 

effekten. Broschyren bestod av tre bilder. Den vänstra illustrerar en person som är sängliggande 

tillföljd av sin sjukdom. Den mellersta visar hur personen tar medicin och den högra hur 

personen blir botad och ställer sig upp. Vad framställarna av broschyrerna hade glömt eller inte 

haft någon kännedom om var att landets befolkning läste från höger till vänster. Påföljden blev 

att befolkningen uppfattade medicinen som skadlig och något som leder till sjukdom och inte det 

omvända.36  

Den inverkan förförståelsens har på vad vi erfar skall inte begränsas till textläsning utan kan 

utökas till att omfatta andra aspekter av den mänskliga praktiken. De kan röra sig om hur vi 

tolkar människor; vilka utgångspunkter vi har när vi skall utföra en särskild uppgift. Den senare är 

i vetenskapliga kontexter betydelsefull av den orsaken att den förförståelse vi har visar världen för 

oss på ett särskilt viss. Det vill säga att vissa aspekter visar sig påtagligare än andra. Det är genom 

förförståelsen vi ser samhörigheter och potentialer i det vi erfar. Bland de främsta nackdelarna 

med vår förförståelse är att vi i förhand inte kan veta vilka delar i förförståelsen som hjälper 

respektive utgör ett hinder för oss att nå en förståelse.  Den tyske filosofen Hans-Georg 

Gadamers bidrag till att lösa detta problem är att förtydliga tidsavståndets signifikans för 

upprättandet av en förståelse.37 

                                                 
36 Thurén 2007:59 

37 Gadamer 1997:142–147 
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2.2.4 Förklaring 

Förklaring utgör det sista momentet och har nära relation till förståelse av den orsaken att 

tolkning ideligen inrymmer förklaringar eller grundar sig på dem. Den utsägande tolkningen 

belyser, tolkar och förstår verkligheten i en enda akt. När det yttrade eller påstådda inte bidrar till 

förståelse det är då den förklarande tolkningen initieras; dess syfte är att bidra till att uppnå 

förståelse samt möjliggöra att berättelsen eller den avbrutna dialogen kan fortgå. På så sätt att när 

en forskare inser att vid vissa tillfällen att de data hon lagt fram inte talar ett tydligt språk så måste 

hon själv förklara dem genom att tolka dem. Detta utgör ett redskap för forskaren att utvidga sin 

respektive andras förståelse. Den förklarande tolkningen kan följaktligen sammanfattas till att 

man genom ett yttrande gör något lättbegripligt och tydligt. Detta sker oftast genom att påvisa 

orsaken till en företeelse. Frågor som exempelvis formuleras med vad, varför eller jag förstår inte 

kan besvaras med förklarande tolkningar, dessa förklaringar blir således diskursiva. 

Pedagogikprofessorn Per-Johan Ödman skriver att om förklaringen är lyckad så bekräftas det av 

motparten genom att denne t ex svarar: ”Nu förstår jag hur det hänger ihop”.38 Själva meningen 

kan följaktligen sägas vara att förtydliga kontexter, relationer mellan begrepp och företeelser. 

                                                 
38 Ödman 2007:75 
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3. Studiet av tafsir 

3.1 Den sekulära forskningen 

Den sekulära forskningen av tafsir har kantats med svårigheter och främst ur ett historiekrit iskt 

perspektiv, då det är svårt att få en klar bild av när och varför tafsir-litteraturen utvecklades. Det 

råder skilda meningar bland västerländska forskare, som Andrew Rippin, Nabia Abbot, Ignaz 

Goldziher, Harris Birkeland om hur tafsir-vetenskapen tog form samt varför de tidiga muslimerna 

ansåg det nödvändigt att tolka Koranen. Trots de ovanstående forskarnas kritiska inställningar 

gentemot den muslimiska historieskrivningens källvärde, så är de tvungna att utgå från att vissa 

aspekter av de muslimska källorna är korrekta. Den främsta orsaken till den sekulära forskningens 

acceptans är på grund av att de utgör underlag för deras egna slutsatser och argument. 

Bland de tidigaste och mest influerande studierna kring tafsir-vetenskapen är den ungerska 

orientalisten Ignaz Goldzihers bok Islam fordom och nu: studier i korantolkningens historia. Boken 

bygger på en föreläsningsserie som han gav 1913 vid Uppsala universitet.  Föreläsningsserien 

behandlar och ger ett översiktligt perspektiv av koranutläggningens uppkomst till dess nutid. 

Bland det mest betydande inslag som Goldziher belyste var de olika koranutläggningsstadierna, 

som än idag är högst relevanta och som få har opponerat sig mot eller försökt att komplettera. 

De stadierna som Goldziher redogjorde för är indelade i en kronologisk ordning. Exempelvis så 

ansåg han att den första fasen, den primitiva, kännetecknades av lingvistiska tolkningar, som var 

en följd av att ingen enhetlig korantext existerade samt att alternativa läsarter brukades vid 

koranrecitation. Således låg tyngden på vad ett ord betydde samt hur det skulle uttalas. De övriga 

faserna som urskiljdes är: den traditionella, dogmatiska, mystiska, sekteristiska, och den 

modernistiska. 39 

Goldziher diskuterar även det tidiga islamiska motståndet till tafsir och hadith-vetenskapens 

autenticitet, eftersom tafsir-litteraturen är uppbyggd på hadither. Hans hadith-kritik grundade sig på 

olika observationer: att material som går att återfinna i senare hadith-samlingar inte har referenser 

till tidigare verk samt att yngre följeslagare tenderade att veta mer om Profeten Muhammad än 

äldre, som torde ha umgåtts mer med honom, vilket enligt Goldziher antyder på att en storskalig 

fabricering av hadither måste ha skett.40 Hans teorier är än idag omdiskuterade och på vilka många 

bygger sina argument på eller mot. 

Historikerna Andrew Rippin och John Wansbrough följer samma spår som Goldziher. 

Wansbroughs studier Quranic Studies och The Secterian Milieu fokuserar på utvecklingen av 

                                                 
39 Goldziher 1915: passim 

40 Berg 2000:9 
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Koranens kanoniska status samt den islamiska ”frälsningshistoria”. De hypoteser som 

Wansbrough framlägger i dessa studier är bland annat att skildringarna om islams tidiga historia 

inte är autentiska utan att historieskrivarnas redogörelser inte är annat än spekulationer om vad 

de trodde hade skett under Profetens tid samt vilken signifikans dessa händelser skulle ha fört 

med sig. Wansbrough diskuterar även Koranens funktion, enligt Wansbrough så bör konflikterna 

i Medina som beskrivs i Koranen i första hand ses som en spegling av det förhållande som 

utmärkte muslimernas situation i Irak under senare delen av 700-talet. Wansbrough har även 

invändningar mot det islams exegetiska material, som han anser inte är homogen i sin stil och 

funktion.41 En som är kritisk till Wansbroughs teorier är historikern, och elev till Wansbrough, 

John Burton som anser att den muslimska historieskrivningen är i betydande utsträckning mer 

tillförlitlig än vad sekulära västerländska forskare har utgått ifrån. Burton menar att dagens Koran 

är den samma som Profeten Muhammad mottog, men de hadither som diskuterar och belyser 

Koranens sammanställning är fabricerade av senare generationer. Enligt Burton var det 

Muhammad själv som sammanställde Koranen och de alternativa läsningarna av Koranen, som 

existerade var en följd av att Profeten Muhammad inte alltid var medveten om vad han reciterat. 42 

Vidare skriver Burton att naskh, dvs. upphävandet eller ersättandet av koranverser,  uppkom som 

följd av att muslimska jurister önskade att rättvärdiga sina rättsvetenskapliga övertygelser, som 

stening av äktenskapsförbrytare. Därav, enligt Burton, påstod senare muslimska experter att det 

var följeslagarna och inte Muhammad som sammanställde Koranen 43  

Orientalisten Nabia Abbot är även hon kritisk till Goldzihers teori att det rådde ett tidigt 

motstånd inom islam mot subjektiva/åsiktsbaserad koranutläggning. Goldzihers argument 

grundade sig på berättelsen om Sabigh ibn Isl som straffades av kalifen Umar (d. 23/644) som 

följd av att denne på eget initiativ försökte tolka de svårbegripliga passagerna i Koranen. Abbot 

ansåg att de första generationerna av muslimer inte motsade sig subjektiva koranutläggningar, 

som byggde på människors logiska resonerande (tafsir bi’l-ra’y) eller autentiska traditioner, utan det 

var tolkning av de oklara och svårbegripliga verserna (tafsir al-mutashabihat) som ansågs vara 

                                                 
41 Berg 2000:78–80 

42 Den islamiska förklaringen till denna företeelse återfinns i det kunskapsområde som benämns med ahruf . Enligt 

islam så uppenbarades Koranen på sju ”dialekter” eller ”lässtilar”. Exempelvis så tvistade följeslagarna Umar ibn al 

Khattab och Hishaam ibn Hakeem vid ett tillfälle kring hur sura 25 bör reciteras. De vände sig till Profeten för råd, 

varpå Muhammad svarade: ”Sannerligen så har Koranen uppenbarats på sju olika ahruf , så recitera Koranen på den 

som är enklast för er.” Syftet med de alternativa lässtilarna är således att det skulle underlätta memoriserandet såväl 

som reciterandet av Koranen. Se Sahih Bukhari, Volym 6, Bok 61,  Hadith 582.  

43 Burton 1979:234–240.  Burton bygger sin tes  endast på två verser,  vilka enligt honom visar på att naskh-företeelsen 

är en uppfinning av senare muslimska auktoriteter. Och det är främst steningsversen som genomsyrar hela hans 

studie. 
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klandervärt och förhatligt.44 Även den norske teologen Harris Birkeland ställer sig kritisk till 

Goldzihers utsago att det rådde en tidig opposition mot vissa typer av tafsir. Birkeland poängterar 

att under den större delen av det första seklet existerade inget motstånd mot olika metoder av 

korantolkning, då profetiska traditioner, poesi och logiskt resonemang (ra’y) användes som 

självklara metoder vid koranutläggning. Det är först vid slutet av 600-talet inom de ortodoxa 

inriktningarna som en kritisk inställning intas till all sorts koranutläggning, enligt Birkeland. Detta 

motstånd avtar dock runt år 815 e. Kr, i och med införandet att strikta normer och regler kring 

tafsir-studiet.45 

 Vad som kan sägas känneteckna det västerländska forskningsstudiet av tafsir är dess 

inställning gentemot de muslimska källornas historiska värde samt att dokumentera dess framväxt 

och syfte. Den aktuella studien kommer däremot att följa det perspektiv som Jane Dammen 

McAuliffe, professor i islam och arabiska, använder sig av, där fokus fästs vid att dokumentera 

och förklara tafsir-vetenskapens principer och funktion.46  

3.2 Principerna för tafsir 

Med principerna för tafsir så åsyftas den, enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah, korrekta metodologi för 

koranutläggning, vilken även inbegriper de egenskaper och riktlinjer som uttolkaren måste besitta 

respektive följa, vilket går att urskilja i följande profetiska tradition: ”I min ummah finns det ett 

folk som reciterar Koranen, och vars behandling av den kan liknas med hur de kastar omkring sig 

en handfull unkna dadlar; de tolkar Koranen i motsats till hur den bör tolkas.”47 Ur ovanstående 

citat går det att urskilja att det finns ett korrekt respektive inkorrekt sätt att tolka Koranen. Tafsir-

vetenskapen vilar således på ett antal systematiska principer, vilka enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah 

härleds primärt från Koranen, Profetens sunnah samt de tre första generationerna av muslimers 

(salaf) utsagor.48 Den egyptiske exegeten Jalal al-Din as-Suyootee (d. 911/1505) skrev följande, när 

han sammanfattade principerna: 

                                                 
44 Abbott 1967:106–13 

45 Birkeland 1956:42 

46 Se McAuliffe. "Qur’anic Hermeneutics: The Views of al-Tabari and Ibn Kathir." Approaches to the History of the 

Interpretation of the Qur’an. Ed. A. Rippin. Oxford: Clarendon Press, 1988; “The Tasks and Traditions of 

Interpretation.” I Cambridge Companion to the Qur’an, edited by J. McAuliffe, 181-209.  Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006.  

47 Ibn Kathir, sura 3:7, 2008-11-06,  Min översättning; ordet ummah i citatet kan bäst  översättas med nation eller 

gemenskap, i islamisk termologi refererar det till den muslimska gemenskapen. Folket som hadithen alluderar till är 

Khawarij, en tidig utbrytargrupp inom islam, men hadithens mening kan även appliceras på andra grupper/sekter, som 

inte brukar de accepterade tolkingsmetoderna.   

48 Philips 2002:32 
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The scholars have said: Whoever wishes to interpret the Qur’an, he should first turn to the 

Qur’an itself. This is because what has been narrated succinctly in one place might be 

expounded upon in another place, and what is summarized in one place might be explained in 

another[...] If he has done that, then he turns to the Sunnah, for it is the explainer of the 

Qur’aan, and a clarifier to it[…]If he does not find it (the taf sir) in the Sunnah, he turns to the 

statements of the Companions, for they are the most knowledgeable of it, since they witnessed 

the circumstances and situations the Qur’aan was revealed in, and since they were blessed with 

complete understanding, and true knowledge, and pious actions[…]49 

De principer som as-Suyootee diskuterar i ovanstående citat ingår i den utläggningsmetod som på 

arabiska benämns som tafsir bi-l-riwayah eller tafsir bi-l-mathur. Syftet med metodologin är att återge 

så gott det går de ursprungliga källorna av islam. När en källa är ett rapporterat uttalande från 

Profeten Muhammad, en följeslagare eller en efterföljare ( tabi’in) så krävs det att narrationen 

(riwayah) har en sund basis, d.v.s. att narrationen har en sund och komplett kedja av återberättare 

(isnad) vars narrationer är sanningsenliga och trovärdiga.50 Denna metodologi är även enligt 

merparten av de religionslärda den säkraste formen av utläggning, en företeelse som den 

religionslärde Manna al-Qattan kommenterar på följande vis: 

What we have to follow and hold onto is the taf sir based on text/tradition. This is because it is 

the path of tru e knowledge.  It is also the safest way of guarding [oneself] against [attributing] 

error and deviation to the Book of God.51 

Vad al-Qattan påpekar i ovanstående citat är att det säkraste sättet tolka Koranen är genom att 

följa den utläggningsmetod som grundar sig på text/tradition, eftersom denna metod minimerar 

risken för feltolkning, samt enligt hans mening heretiska förstålelser av Koranen. 

3.2.1 Koranen som källa 

När en specifik vers eller specifika verser skall utläggas så skall man primärt vända sig till andra 

passager i Koranen. För det som kortfattat återberättas på en plats kan få en utförligare 

beskrivning i en annan passage i Koranen. Den välkände religionslärde Taqi ad-Din Ahmad ibn 

Taymiyyah (d. 728/1328) i sin diskussion kring hur Koranen bäst kan förstås och tolkas, berör 

denna aspekt av korantolkningen. I likhet med as-Suyootee ansåg ibn Taymiyyah att den första 

principen vid utläggning av en specifik koranvers är att referera till andra koranpassager som 

diskuterar samma händelse. Anledning till detta är, enligt ibn Taymiyyah, att Koranen ofta 

hänsyftar till något genom att skildra det kortfattat på en plats, för att sedan diskutera det djupare 

i en annan passage.52 Med andra ord så kan Koranen diskutera en viss aspekt av ett subjekt vid ett 

                                                 
49 as-Suyootee, vol.2, s.225. Jalaluddin As-Suyootee (1445-1505), egyptisk religionslärd, exeget och författare som 

följde den shafiitiska rättsskolan. As-Suyootee var en mångsidig författare som skrev ett flertal verk som behandlar 

allt från exegetik till  rättsvetenskap. Bland as-Suyootees mer uppskattade verk återfinns al-Itqan f i Ulum al-Quran.  

50 Philips 2002:306.  

51 Citat hämtat ur Saeed 2006:42 

52 Ibn Taymiyyah 1993:5 
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tillfälle för att sedan redogöra för en annan aspekt av subjektet vid ett annat tillfälle. Denna 

förklaringsprocess kan ske i näst kommande vers, i ett senare stycke i samma sura eller så ges 

förklaringen i en helt annan sura. Exempel på den första formen är sura  al-Humazah (Baktalaren), 

där Gud ställer frågan: ”Och vad kan låta dig förstå vad Hutamah betyder?” för att sedan besvara 

med: ”[Det är] Guds eld, som skall blossa upp och tränga in i [syndarnas] hjärtan; och sluta sig 

omkring dem i ändlösa kolonnader av eld!”.53 Här kan man urskilja hur Gud frågar läsaren 

rörande baktalarens framtida existens Hutamah, för att i den nästkommande vers definiera det 

som helveteselden.54 Den andra formen går att återfinna i sura al-Ma’idah (Den himmelska 

måltiden), där det diskuteras kring vad som är tillåten föda för de troende och det framkommer 

att kött av boskapsdjur är tillåtet förbehållet det som Gud skall upplysa dem om.55 Men den 

förbjudna födan definieras först i senare verser som kött av bland annat självdöda djur, svinkött 

och sådant som slaktats i ett annat namn än Guds namn.56 Att en versförklaring kan återges i en 

helt annan sura, vilket utgör den tredje formen, kan exemplifieras utifrån berättelsen om Adams 

botgöring som nämns i sura al-Baqarah (Kon): ”[Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och 

Han tog emot [Adams] ånger”. 57 Det framkommer dock inte vad orden som Adam mottog var 

utan det är först i sura al-A’raf (Urskillning) som det blir uppenbart vad dessa ord utgjordes av: 

De svarade: ”Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om du inte ger oss Din förlåtelse och 

förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.”58  

Principen att uttolka koranverser med andra koranpassager är något som tillämpades av Profeten 

Muhammad. I en profetisk tradition som nedtecknats av al-Bukhari med anknytning till versen: 

”[Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig 

trygga; de har funnit den rätta vägen.”59 När denna vers uppenbarades så sägs det att följeslagarna 

blev konfunderade och ängsliga och de framförde sin oro till Profeten Muhammad genom att 

fråga: ”Vem bland oss brukar inte göra orätt [gentemot sin själ]?” Profeten korrigerade då deras 

feltolkning av versen och sade att den orätt (zulm) som denna vers åsyftar till inte är den generella 

betydelsen av zulm, vilken täcker alla sorters orätt, vare sig stora eller små, utan det är den orätt 

                                                 
53 Bernström (red.) 2000, sura 104:5-7 

54 Bör framkomma att enligt islam så anses baktaleri vara en allvarig synd, men den medför inte att en individ 

spenderar evigheter i helvetet. Det är endast shirk, dvs. polyteism i bredare bemärkelse men begreppet inbegriper 

även företeelser som ateism. Se Koranen 4:48 

55 Bernström (red.) 2000, sura 5:1  

56 Bernström (red.) 2000, sura 5:3  

57 Bernström (red.) 2000, sura 2:37 

58 Bernström (red.) 2000, sura 7:23 

59 Bernström (red.) 2000, sura 6:82  
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som den vise Luqman talar om. I suran som bär hans namn framkommer det att Luqman säger 

till sin son att inte sätta någon medhjälpare vid Guds sida (shirk) för det är att begå en svår orätt.60 

3.2.1.1 De klara och tvetydiga verserna 

De klara verserna eller muhkam är de verser vars innebörd är tydlig och inte öppna för tolkning. 

Den andalusiske religionslärde och exegeten Abu Abdullah Al-Qurtubi (d. 671/1273) 

sammanfattar muhkam-företeelsen på följande vis:”The muhkam the (phrase or word) whose 

interpretation is known, its mening understood and its expostion clear.”61 Det är dessa verser 

som definierar och förtydligar bl.a. människans relation till Gud men även människans relation 

gentemot varandra.62 At-Tabari listar sex typer av antonymer under vilka dessa verser kan 

klassificeras: a)tillåtet respektive förbjudet; b) löften respektive varningar; c) belöningar respektive 

bestraffningar; d) befallningar respektive tillrättavisningar; e) informationsämnade uttalanden 

respektive aforism/metafor; f) slutligen uppmaningar respektive förmaningar.63. Det är således 

muhkam verserna som utgör grunden för den islamiska nationen (ummah).  

     Mutashaabih, de oklara eller mångtydiga verserna, härstammar från ordroten sh-b-h och kan 

översättas med: ”att likna, att påminna om”. Mutashaabih har två betydelser, den första är ”att 

likna” och den andra betydelsen är ”otydlig”. Den andra betydelsen relaterar till den första 

eftersom de objekt som liknar varandra är svåra att särskilja och således blir de tvetydiga eller 

svårtolkade.64 De verser som klassificeras som mutashaabih är ofta de som diskuterar Guds namn 

och attribut, Uppståndelsen, Domedagen etc.  

     Det är däremot den tekniska definitionen av termerna som är av betydelse för tafsir-

vetenskapen, vilket framkommer i följande vers: 

Han är den, som nedsänt skriften till dig; i  den finnas otvetydiga verser, vilka äro  skriftens 

grundval, och andra, som äro mångtydiga. Vad beträffar dem, vilkas hjärtan äro benägna att 

avfalla, rätta de sig efter vad som är mångtydigt i den, emedan de önska åstadkomma förargelse 

och önska få det uttolkat, men uttolkningen känner blott Gud. Men de, som hava en säker 

                                                 
60 Bukhari, bok 84, Hadith 53, 2008-11-06, Min översättning. Luqman omtalas i sura 31 där han ger sin son råd  

angående tros- och livsfrågor. Luqman sägs ha varit en svart man som härstammade från antingen södra Egyptien,  

Nubien eller Etiopien. Salaf  hade meningsskiljaktigheter rörande Luqmans status och det existerar således två åsikter:  

(1) att han var profet eller (2) att han var en rättfärdig man. Enligt ibn Kathir så ansåg majoriteten av salaf  att han var 

det senare. Se ibn Kathir Tafsir al-Quran al -Adheem  

61 Citat hämtat från Ubaydaat 1990:197. Abu Abdullah Al-Qurtubi (1214-1274), född i Cordoba, Spanien. Tillhörde 

den malikitiska rättskolan och var lärd inom f iqh och hadith. Till hans främsta verk räknas det exegetiska verket Tafsir 

al Jami' li-ahkam al-Qur'an, som utgörs av tjugotvå volymer.  

62 Philips 2002:237. Exempelvis så definierar bönen (salah) den primära relationen mellan människan och Gud, 

medan allmosan (zakah) den medmänskliga relationen.  

63 McAullife 1985:51 

64 Qadhi 1999:208  
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kunskap, säga: ’Vi tro  på den, alltsammans kommer från vår Herre’, men ingen annan än de, 

som hava förstånd, låter förmana sig.65  

I ovanstående citat så går det att urskilja att muhkam beskrivs som något som endast har en 

tolkningsdimension, vilket innebär att dess budskap och avsikt är tydlig och således inte i behov 

av ytterligare utläggningar. Mutashaabih företeelsen däremot framställs som något som har ett 

flertal tolkningsdimensioner eller meningar vilket innebär att verserna kan tolkas på åtskilliga vis, 

men att det endast är Gud som känner till versens korrekta innebörd. Men detta innebär inte att 

det är förbjudet att försöka tolka sådana verser samt att det är omöjligt att förvärva sig en 

förståelse utifrån dem. Den ovanstående versen kan reciteras på två vis; det första sättet är att 

avbryta efter ”[…]uttolkningen känner blott Gud” och det andra sättet är att stanna efter 

”[…]uttolkningen känner blott Gud och de som hava en säker kunskap.”66 Båda dessa 

läsningsvarianter är accepterade eftersom de böjer ordet ta’wil, som översätts i ovanstående vers 

som uttolkning, på ett korrekt sätt. Ta’wil i den första läsningsvarianten åsyftar till aktualiteten av 

händelsen eller det faktiska förhållandet, vilket i denna kontext refererar till tiden eller 

metodologin av en fras. I den andra läsningsvarianten så åsyftar ta’wil tolkning i den bredare 

bemärkelsen. Detta innebär att tolkningen av mutashaabih verser utifrån deras lingvistiska mening 

kan förvärvas men inte utifrån deras faktiska förhållande. Således så måste mutashaabih verser läsas 

i ljuset av muhkam verserna.67 

3.2.1.2 Al nasikh wa-l-mansukh 

Det arabisk-islamiska begreppet al nasikh wal-l-mansukh kan ungefär översättas med ”det som 

ersätter och det som ersatts”. Inom islamisk vetenskap så definieras al nasikh wal-l-mansukh som: 

”abrogationen av en gudomlig lag med en gudomlig lag som uppenbarats efter den.”68 

Följaktligen kan naskh endast ske om en tidigare islamisk lag existerat kring den aktuella 

företeelsen. Naskh skall inte förväxlas med andra typer av företeelser som existerar i Koranen, så 

                                                 
65 Zetterstéen 1917, sura 3:5. Valet av Zetterstéen tolkning är att den anses vara mer korrekt eftersom Bernström 

översätter ordet mustashaabih som bilder: ”Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där finns fast och 

klart formulerade budskap – de utgör kärnan – och andra som är framställda i bilder. Med de vilkas hjärtan har farit  

vilse går efter sådant i Skriften som har framställts i bild, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] 

tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Gud […]”.  

66 Ibn Katheer,  sura 3:7.  Den arabiska termen wa, som Zetterstéen återger som men, bör i denna kontext  översättas  

som och, så den mer korrekta översättningen skall vara ”Och de som hava […]” och inte som Zetterstéen översätter 

”Men de som hava […]”. Se Ibn Katheer, sura 3:7  

67 At-Tabari anser för övrigt att Koranens vers är av tre typer: 1) de vars innebörd endast Gud känner till; 2) de 

verser som endast kan förstås utifrån den tolkning som Profeten Muhammad återgett; 3) de verser vars tolkning alla 

individer kan förstå utifrån  exempelvis lingvistisk kunskap. Se Jane Dammen McAuliffe, Quranic Hermeneutics 

1988:49–50 

68 Philips 2002:220 
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som ”specificerande” (takhsis) samt ”påbörjande” (badaa’ah) verser. De specificerande verserna 

specificerar en generell regel, i den bemärkelsen att det som antas vara en allmän regel endast 

tillämpas vid särskilda omständigheter.69 För att exemplifiera detta faktum så kan den vers som 

berör straffet för stöld belysas: ”MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för 

detta brott få handen avhuggen […]”.70 Den aktuella versen talar i generella termer, och indikerar 

således att varje individ som begår stöld bör få sin hand avhuggen. Profeten Muhammad 

informerade dock att det som tjuven stal måste uppnå ett visst värde för att straffet skall 

tillämpas. Versens generella regel har således specificerats, men den har inte upphävts.71 De 

påbörjande verserna (badaa’ah) är de lagar som uppenbarats utan att en tidigare gudomlig 

rättsregel existerat kring den aktuella företeelsen. Ett exempel på sådana rättsregler är det förbud 

som avfärdade den pre-islamiska praktiken att begrava flickebarn levande: 

Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn 

och vreden kokar i honom; han drar  sig undan människorna på grund av denna [för honom] 

dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och 

skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt är inte deras  sätt att  [tänka och] döma? 72 

 Trots att dessa verser negerar samt upphäver legitimiteten i denna praktik så kan de inte klassas 

som naskh, eftersom ingen tidigare islamisk lag existerade kring denna företeelse utan dessa verser 

påbörjar en islamisk rättsregel. Det existerar två parter när en vers upphävs eller ersätts: nasikh 

samt mansukh.73 Det är nasikh-versen som är den aktiva parten och det är dess utslag som utför 

själva ersättandet, medan mansukh-versen är den passiva parten vars utslag ersätts. Företeelsen att 

olika verser ersätter andra är något som tillkännages i Koranen: 

Varje budskap som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med ett  bättre eller 

ett lika gott. Vet du inte att Gud har allt  i Sin makt?74 

I denna koranpassage framkommer det att när Gud upphäver eller låter tidigare budskap att falla i 

glömska så ersätter Gud dessa passager med något som är likvärdigt eller bättre. Även i sura  ar-

R’ad (Åskan) framkommer detta faktum: ”Gud upphäver eller bekräftar vad Han vill [av tidigare 

budskap]; hos Honom är all uppenbarelsens källa.”75 I denna passage samt i den ovanstående så 

bekräftar Gud att Gud är den allsmäktige samt att all uppenbarelse härstammar från Gud. 

Eftersom all uppenbarelse är från Gud så menar muslimska lärda, såsom Bilal Philips, att denna 

                                                 
69 Qadhi 1999:249 

70 Bernström (red.) 2000, sura 5:38 

71 Qadhi 1999:249  

72 Bernström (red.) 2000, sura 16:58-59 

73 Minst två rättsregler är inblandande då det kan existera mer än en nasikh och mansukh vers. Det vill säga att mer än 

en vers kan upphäva en tidigare rättsregel, och en vers kan upphäva flera lagar.  

74 Bernström (red.) 2000, sura 2:106 

75 Bernström (red.) 2000, sura 13:39 
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företeelse inte skall ses som något underligt eftersom Gud har bäst kännedom om alla ting, vare 

sig dåtid, nutid eller framtid. Men vad är syftet till att Gud väljer att upphäva ett tidigare dekret 

och ersätta det med en ny? Philips förklarar det med att eftersom människan och hennes 

livsbehov kan förändras med tiden så innebar det att ett helt och hållet fastlagt mönster för 

socialt uppförande och uttryck för gudsdyrkan inte alltid var applicerbart i alla miljöer då olika 

nationer och folk innehade olika behov. Dessa behov kunde förändras med tiden så det som 

passade ett folk under en period kunde vara olämpligt för dem vid en annan, och de metoder 

som en profet använde för att kalla folket i början av sitt profetskap kunde vara opassande vid 

senare skeden av dennes profetskap. Så när Gud uppenbarar en lag som ersätter en tidigare så tar 

Gud allt detta i beräkningen, menar Philips.76   

     Kunskapen att kunna urskilja de passager som upphävts eller ersatts i Koranen är av stor 

betydelse för de muslimska juristerna (fuqaha) samt koranutläggning. Anledningen till att sådan 

stor betydelse fästs vid naskh är att det bland annat inte skall råda någon förvirring vid 

tillämpandet av islamiska lagar. Individen som inte känner till vilka verser som ersatts samt vilka 

verser som ersatt dem kan tänkas försöka tillämpa de lagar som förmedlas i de upphävda 

verserna, vilket kan sluta i att individen följaktligen utför något som är förbjudet (haram) samt 

kallar andra till det. Den fjärde kalifen Ali ibn abi Talib (d.40/661) förvisade en man på grund av 

att denne inte kände till kunskapen om naskh, vilket ledde till att denne man blandade ihop 

befallningar med förbud och det som var tillåtet med restriktioner. Som följd av mannens 

bristande kunskap yttrade Ali: ”Du är förledd och du har förlett andra”.77 Enligt denna 

rapportering så kan man förstå att den religionslärde som inte är insatt i diskussion kring al nasikh 

wal-l-mansukh inte heller är en tillförlitlig eller trovärdig kännare av Koranen. 

     Utifrån Koranen och Profetens sunnah går det att urskilja fyra typer av naskh. Vilken den första 

typen är abrogation av en koranvers med en annan vers, exempel på denna typ är den angivna väntetiden 

för en änka innan hon tilläts gifta om sig. I sura 2:240 framgår det att perioden var ett år, versen 

ersattes senare av sura 2:234 där det framgår att änkan skall vänta fyra månader och tio dagar. 

                                                 
76 Philips 2002:220. Något som bör påpekas är att islam anser att Gud aldrig upphävde lagar som rörde trosläror 

(aqidah) utan endast sådant som har med gudsdyrkan (ibadah) och beteende. Exempelvis så skulle Gud inte upphäva 

tron på Hans enhet (tawhid) medan uttryck för gudsdyrkan, såsom böneriktningen har ersatts. Så när muslimer säger 

att islam är den religion som predicerar tidigare religioner så talar man om trosläran och inte formen av gudsdyrkan.  

77 as-Suyootee, vol.3, s. 59, Min översättning.  Betydelsen av orden ”[ …]och du har förlett andra” skall  i denna 

kontext förutom att betraktas som en synd även betraktas  som initierandet av en religiös innovation. En synd som 

medför att man påbördas de syndfulla handlingarna av de som utför denna innovation. En företeelse som går att 

urskilja i en hadith, som rapporterats i  imam Ahmeds Musnad, där det framgår att Adams orättfärdige son, dvs. den 

bibliske Kain (vare sig Koranen eller Sunnah nämner honom vid namn), kommer att hållas ansvarig för varje 

orättfärdigt mord som begås, som följd av att han var den förste att utföra detta brott. Se även not 103  
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Denna typ av naskh delas in i tre underkategorier: a) Naskh av både vers och lag (Naskh al-Hukm wa 

at-Tilaawah) Denna kategori är den sällsyntaste formen eftersom den medför att både lagen och 

versen upphävs samt avlägsnas från korantexten; b) Naskh av lagen men inte versen (Naskh al-Hukm 

doona at-Tilaawah) Denna form innebär att versen återfinns i Koranen samt att den reciteras, men 

den lag som återges i versen är upphävd och tillämpas följaktligen inte längre. Det ovanstående 

exemplet med den angivna tiden som en änka måste vänta innefattas i denna form. Detta är för 

övrigt den vanligaste formen av naskh; c) Naskh av versen men inte lagen (Naskh at-Tilaawah doona al-

Hukm) Följande form av naskh innebär att versen avlägsnas men lagen som versen medförde 

tillämpas alltjämt. Steningsstraffet för äktenskapsförbrytarna är ett exempel på denna form. 

Versen som förde med sig lagen avlägsnades ur Koranen, men hadither påvisar att Profeten 

Muhammad fortsatte att tillämpa lagen efter versens avlägsnande. Den andra kategorin av naskh 

är Koranen abrogerar Profetens sunnah. Ändrandet av böneriktningen (qiblah) tillfaller denna typ av 

naskh; muslimerna hade som vana att vända sig i riktning mot Jerusalem när de bad, som en följd 

av en befallning från Profeten Muhammad. Denna riktning ändrades i och med att sura 2:144 

uppenbarades. Den föregående böneriktningen var baserad på Profetens sunnah medan den 

senare fastställdes av Koranen. Profetens sunnah abrogerar Koranen utgör den tredje typen av naskh.78 

Denna kategori är omdiskuterade och dess legitimitet har ifrågasatts, förespråkarna för denna typ 

lyfter fram följande vers:  

Det har föreskrivits eder att då någon ligger för döden och efterlämnar något av livets goda, på 

tillbörligt sätt upprätta testamente till  förmån för föräldrar och närmaste anhöriga […] 79  

De anser att lagen om arvstestamente upphävts av följande hadith: ”Det existerar inget testamente 

till en arvinge”.80  Den sista typen är att ett senare exempel från Profeten aborgerar ett tidigare, denna typ 

av naskh återfinns endast i Profetens sunnah och syftar till att ett senare uttryckt exempel 

                                                 
78 Denna typ kan delas in i två underkategorier: (1) mutawatir hadith som upphäver Koranen, d.v.s. profetiska traditioner 

som återgetts av ett stort antal personer, och att dess isnad är intakt. Denna typ av naskh ansågs legitim av Imam 

Malik, Imam Abu Hanifah och Imam Ahmad, vilkas läror utgör tre av de fyra sunnitiska rättskolorna. De menade att 

både Koranen och Profetens sunnah var uppenbarelser från Gud och försåg människor med obestridlig kunskap, 

således så kan de upphäva varandra. (2) den andra underkategorin är ahad hadith som upphäver Koranen, d.v.s. de hadither 

som återges endast av en eller ett fåtal återberättare. Merparten av de lärda inom islam har ansett denna typ vara 

bristfällig och följaktligen otillåten. Muhammad al-Ameen Ash-Shanqeetee (d. 1393/1897), mauretansk religionslärd, 

ansåg tillskillnad från majoriteten av de lärda att denna form bör tillåtas, även om de fall som existerar är få till sitt  

antal. Han listar ett antal kriterier för att naskh utifrån en ahad hadith skall accepteras, däribland att den återgetts efter 

den aktuella versens uppenbarande samt att dess isnad är intakt. Imam al-Shafi’i är den imam av de fyra rättskolorna 

som inte accepterade att Koranen upphävde Profetens sunnah och vice versa. Han ansåg att Koranen endast kunde 

upphäva Koranen, och Profetens sunnah endast kunde upphäva andra delar av sunnah. Se Al-Albani Ahkaam al-

Janaa’iz, 1986:7 

79 Zetterstéen 1917, sura 2:176 

80 Abu Dawud, Bok 17, Hadith 2864, 2008-11-06,  Min översättning.   
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abrogerar ett tidigare. Naskh av Koranen eller Profetens sunnah genom de lärdas konsensus (ijma) 

eller genom analogislut (qiyas) är inte legitimt eller sanktionerat av islam, enligt Philips, eftersom 

dessa källor inte är av gudomligt ursprung utan är ett resultat av människans intellekt, vilka kan 

vara kantade av misstolkningar och andra felaktigheter.81 Även om dessa utgör källor för den 

islamiska rättsvetenskapen så anses de inte vara en del av sharia, men de kan brukas vid 

tillämpandet av sharialagar där den aktuella omständigheten inte är specificerad i vare sig 

Koranen eller Profetens sunnah.   

3.2.2 Profetens exempel och utsagor som källa  

Den andra principen eller steget som används, enligt den traditionsbaserade tafsir-metodologin, är 

Profetens sunnah. Innan en beskrivning av denna princip så bör det först framkomma vad sunnah 

betyder och vad den utgörs av. Definitionen av ordet sunnah ur ett lingvistiskt perspektiv betyder 

väg, så när man talar om Profetens sunnah (sunnat al rasul) så betyder det Profetens väg. Ur ett 

islamiskt perspektiv så är innebörden av sunnah Profetens föredöme. Profeten Muhammads 

sunnah utgörs av fyra typer: handlingar (f'il); uttalanden (qawl); hans godkännande eller 

sanktionerande av handlingar som försiggick framför honom utan att tog avstånd från det eller 

varnade för det (iqrar); samt det han övergav vid vissa situationer eller tillfällen.82 Det bör påpekas 

att trots att Profetens sunnah anses vara den andra källan för tafsir så är den, enligt merparten av 

muslimska religionslärda, i själva verket jämbördig med Koranen i denna fråga. För att en individ 

skall kunna förvärva rätt förståelse av Koranen och dess budskap så måste hon vända sig till 

Profetens sunnah.83 En av Profetens uppgifter var just att förtydliga och förklara uppenbarelserna:  

[…] Och för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för männ iskorna allt som 

sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall  de väckas till  eftertanke. 84 

Den albanske hadith-specialisten och religionslärde Muhammad Nasiruddin al-Albani (d.1999) 

ansåg att denna vers indikerade att det inte endast var en uppgift utan en skyldighet från 

Muhammads sida att förtydliga samt påvisa hur Koranens föreskrifter skall tillämpas.85 Det 

existerar två åsikter kring hur mycket av Koranen Profeten egentligen förklarade, d.v.s. existerar 

det narrationer från Profeten Muhammad angående samtliga verser i Koranen? Ibn Taymiyyah 

var av den åsikten att Muhammad förklarade hela Koranen, medan as-Suyootee ansåg att 

                                                 
81 Philips 2002:226-231 

82 Al-Qaradawi 2007:1. Profeten övergav exempelvis att  kalla till  bön (adhan) vid vissa tillfällen, som vid Eidbönen. Se 

Sahih Muslim, Bok 4, Hadith 1927, 2008-12-18  

83 Qadhi 1999:302 

84 Bernström (red.) 2000, sura 16:44.  Se även sura 16:64  

85 al-Albani 1980:6 
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Profeten endast klargjorde en viss del av den.86 Enligt Qadhi så är båda dessa åsikter riktiga när 

man väl förstår båda sidors argument. De som anser att Profeten endast förklarat i en viss del av 

Koranen menar att det inte existerar åtskilliga detaljerade narrationer från Profeten som 

förtydligar samtliga verser i Koranen.87 As-Suyootee fann få sådana skildringar, varav ett antal var 

fabricerade och/eller svaga.88 Ibn Taymiyyah däremot menade att Profeten efterlämnade all 

väsentlig kunskap som är nödvändig för att förstå Koranen korrekt.89 För att exemplifiera vad ibn 

Taymiyyah menar så kan Aishahs, Profeten Muhammads hustru, utsago belysas att Profetens 

karaktär förkroppsligade Koranen.90 Qadhi menar att trots en avsaknad av detaljerade utsagor 

från Profeten Muhammad så efterlämnade han tillräckligt med information samt den korrekta 

metodologin som var nödvändig för tafsir, vilket underlättade förståelsen av Koranen och dess 

avsedda mening.91 Med andra ord så skall man inte begränsa sig till att det inte existerar många 

detaljerade utsagor där Profeten Muhammad utförligt förklarar innebörden av Koranens verser 

utan man skall ta in i beräkningen alla hadither från Profeten, vare sig de berör trosläror, lagar, 

straff, uppförande etc. Denna metod användes av följeslagarna, enligt den sunnitiska traditionen, 

vilket framkommer i uttalandet som efterföljaren Abd ar-Rahman as-Sulamee (d. 75/694-695) 

yttrade: ”De som lärde oss Koranen, såsom Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas’ood och andra, 

upplyste oss om att de inte la på minnet mer än tio verser i taget utan att först förstå dess 

innebörd samt hur dessa skulle tillämpas. De brukade säga: ’så vi lärde oss Koranen, dess 

kunskap och dess tillämpning på samma gång’.”92 

3.2.2.1 Förklarande och tillämpande utläggning 

Utifrån det föregående avsnittet så går det att urskilja två typer av utläggning som brukades av 

Profeten Muhammad: förklarande respektive tillämpande. Den tillämpande utläggningen är den 

metod med vilken Muhammad satte koranföreskriften i praktik, medan den förklarande 

utläggningen är när Profeten Muhammad klargjorde innebörden av versen. Följaktligen så kan 

den tillämpande och förklarande utläggningen beskrivas som ”indirekt” respektive ”direkt”. Som 

diskuterats så var de flesta av Profetens utläggningar praktisk till sin natur. Professor Abdullah 

Saeeds förklaring till varför merparten av utläggningar var tillämpande är att Profetens samtid 

förstod den arabiska som Koranen uppenbarades i och det var således inte nödvändigt att gå 

                                                 
86 adh-Dhahabee, 1995:54 

87 Qadhi 1999:303 

88 as-Suyootee, vol.2,  s. 244-264  

89 Ibn Taymiyyah 1993:12 

90 Zarabozo 1999:221 

91 Qadhi 1999:303 

92 Citat hämtad ur Qadhi 1999:303, Min översättning. 
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igenom varje ord, fras, mening eller vers.93 Detta innebar inte att följeslagarna inte blev 

konfunderade eller misstog avsikten med vissa av koranverser, exempelvis så kan följande vers 

som diskuterar fastan belysas: ”[…] äten och dricken, tills en vit tråd i dagbräckningen tydligt 

skiljer sig från en svart!”94 Det framkommer i en profetisk tradition att en av följeslagarna Adiy 

bin Hatim (d. 68/687-688) tolkade denna vers bokstavligt, vilket resulterade i att han tog två 

trådar, en vit och en svart, och placerade dem under sin kudde för att observera dem under 

natten. Han kunde dock inte skilja dem åt. Nästa morgon vände han sig till Profeten som 

förklarade för honom att versen åsyftar den vita strimman av gryningsljuset samt nattens 

mörker.95 Den förklarande utläggningen förekom även vid tillfällen när exempelvis en 

koranpassage uppfattades av följeslagarna som en motsägelse. Ett sådant tillfälle uppkom när 

Profeten Muhammad reciterade versen: 

De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till  herrar och beskyddare i Guds ställe […] 96 

Varpå en av följeslagarna, som konverterat till islam från kristendom, sa till Muhammad att det 

inte stämde att judarna och de kristna hade upphöjt sina rabbiner och klosterbröder som herrar 

och beskyddare i Guds ställe. Profeten Muhammad sa att sådant var fallet, då de (d.v.s. rabbiner 

och klosterbröderna) gjorde det som var tillåtet förbjudet, och det som var förbjudet tillåtet, och 

judarna och de kristna accepterade detta och i och med det så dyrkade de dem och tog dem som 

beskyddare.97 Båda dessa exempel illustrerar att trots att följeslagarna lingvistiskt förstod Koranen 

så var de ändå beroende av Profeten Muhammads utläggningar för att fullt ut begripa den 

avsiktliga meningen med koranpassagen.  

     Den tillämpande utläggningen manifesterar sig i de föreskrifter som Koranen förordnar den 

troende men inte alltid detaljerat beskriver hur de skall tillämpas. Som exempel så kan versen som 

rör straffet för tjuvar belysas: ”MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för 

detta brott få handen avhuggen […].”98 Det ord som ofta översätts med hand i den föregående 

koranversen är yad, som på arabiska kan syfta till allt från handen till armhålan. Profeten 

Muhammad förklarade dock att det endast är handen som skall huggas av samt att straffet endast 

                                                 
93 Saeed 2006:45 

94 Zetterstéen 1917, sura 2:183. Valet av Zetterstéens översättning av denna vers baserar sig på att den rent 

lingvistiskt ligger närmare ursprungstexten. Bernström översättning förmedlar versen mening: ”[…] och ni får äta 

och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.”. Se Bernström (red) 2000,  

Koranens budskap sura 2:187 

95 Bukhari, Bok 31,  Hadith 140, 2008-11-06.  

96 Bernström (red.) 2000, sura 9:31 

97 Ibn Kathir, sura 9:31, 2008-11-06 

98 Bernström (red.) 2000, sura 5:38.  



 25 

tillämpas om värdet på det stulna objektet överstiger en fjärdedels dinar.99 Författaren Jamaal ad-

Din M. Zarabozo kommenterar betydelsen av Profetens sunnah utifrån ovanstående vers, och 

skriver att eftersom versen talar i generella termer samt att betydelsen av ordet yad inte 

framkommer så skulle det med största sannolikhet innebära att denna koranvers felaktigt 

tillämpas. Vidare menar han att för den som inte följer Profetens exempel så är det betydelselöst 

samt oväsentligt om hon behärskar det arabiska språket eller ej, eftersom hon inte skulle kunna 

uttyda versens uppsåtliga avsikt.100 Även tidebönen (as-salah) faller under denna kategori av 

utläggning. Det framkommer i Koranen att Gud beordrar den troende att be de obligatoriska 

bönerna men det beskrivs inte i detalj hur bönen skall utföras. Däremot existerar det olika hadither 

där det framkommer hur Profeten Muhammad utförde den samt hans uppmaning till 

följeslagarna: ”Be som ni ser mig be.”101 Följaktligen så kan man förstå att Profetens sunnah är av 

stor betydelse för att förvärva sig korrekt förståelse samt att tillämpningen av olika föreskrifter 

som återfinns i Koranen utförs på regelrätt vis. 

3.2.3 Utläggning utifrån följeslagarnas uttalanden 

Efter Koranen och Profetens sunnah så anses följeslagarnas (sahaba) uttalanden vara de viktigaste 

källorna för förståelse av Koranen enligt den sunnitiska traditionen. Deras status inom sunni 

islam kan urskiljas i följande hadith: ”De ädlaste bland mänskligheten är mina följeslagare, sen de 

som efterföljer dem, sen de som kommer efterföljer dem.”102 Anledningen till att följeslagarnas 

utsagor är så högt värderade är att de var samtida med Profeten och de bevittnade uppenbarelsen, 

samt att många av verserna i Koranen uppenbarades till följd av att klargöra problem som 

uppstått bland dem.103  

                                                 
99 Bukhari, Bok 81,  Hadith 780, 2009-01-11 

100 Zarabozo 1999:214 

101 Bukhari, Bok 11, Hadith 604, 2008-06-11. Det finns dock de grupper inom islam som negerar Profetens sunnah 

och ahadith. Bland de mer välkända är Rashad Khalifa, egyptisk-amerikansk biokemist, som i sin appendix samt 

kommentarer till sin tolkning av Koranen Koranen, Det Sista Testamentet  ansåg att Profetens sunnah och ahadith var 

”sataniska påfund”. Dessa grupper utför således bl.a. sin bön på ett sätt som skiljer sig från det normerade sättet ,  

exempelvis så läser de inte åkallelsen för att Gud skall bestå Sin frid och välsignelse över Profeterna Muhammad och 

Abraham respektive deras familjer.  

102 Bukhari, Bok 76, Hadith 437, 2008-11-06, Min översättning. I vissa hadither ersätts orden ”mina följeslagare” med 

”min generation”. Betoningen av deras status inom sunnitisk tradition är pga. att exempelvis hos vissa shiitiska 

grupper rangordnas följeslagare utifrån deras  relation till den fjärde kalifen Ali ibn abi Talib. Exempelvis  

misskrediterar man bland annat den andra och den tredje kalifen Umar ibn Khattab  respektive Uthman ibn Affan för 

att man anser att de bestal kalifatskapet från Ali. Se Muhammad ibn Ya'qub al -Kulayni Furu al-Kaf i (1981).  

103 Al-Sid 1975:236-238 
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3.2.3.1 Uppenbarelsens omständighet 

Eftersom Muhammad mottog uppenbarelser under en period av tjugotre år, enligt den muslimska 

historieskrivningen, så är det betydelsefullt för de muslimska religionslärda och exegeterna att 

fastställa under vilka förhållande samt i vilken kontext koranversen uppenbarades för 

Muhammad. Den arabisk-islamiska benämningen för detta kunskapsfält är sabab an-nuzul (plur. 

asbab an-nuzul) vilket kan översättas som ”uppenbarelsens sammanhang” eller ”uppenbarelsens 

omständighet”. Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Nisaburi (d. 468/1075), en av de främsta 

religionslärda inom detta fält skrev: 

The knowledge about Tafsir of the ayat is not possible without occupying oneself with their 

stories and explanation of (the reasons) for their revelation [...]104 

Enligt al-Wahidi är utläggningen av en vers ogenomförbar om man inte är insatt i de källor som 

förklarar anledningen eller omständigheten bakom uppenbarelsen. 

Koranens verser kan således delas in i två kategorier: de verser som har uppenbarats utan att 

någon omständighet förorsakat dess uppenbarande, vilket utgör majoriteten av Koranens verser; 

och de som uppenbarats till följd av en fråga, händelse eller omständighet som ägde rum strax 

innan Muhammad mottog uppenbarelsen. Syftet med dessa verser är att förse ett svar eller ett 

domslut rörande den aktuella frågan, omständigheten etc. Kunskapen om omständigheten eller 

händelsen som föranlett uppenbarelsen bygger på utsagor från Profetens följeslagare. Profetens 

följeslagare la stor vikt vid att känna till sammanhanget eller omständigheten som föranlett 

uppenbarelsen, exempelvis så säger följeslagaren Ibn Mas’ood: ”[…] och det finns inte en enda 

koranvers utan att jag vet anledningen till dess uppenbarande […]”.105 Varför följeslagarna lade 

sådan vikt vid att känna till omständigheten som föranlett koranversen är att om man inte besitter 

denna kunskap så kan det leda till att vissa passager i Koranen blir invecklade och svårtolkade, 

vilket i sin tur kan leda till att innovationer (bidah) åstadkoms som följd av feltolkning.106 

                                                 
104 Al-Wahidi al-Nisaburi 1968:4.  Ordet ayat är det arabiska begreppet för tecken, vilken i denna kontext  åsyftar till  

verser i Koranen då varje vers är ett tecken (ayat) från Gud.  

105 Qadhi 1999:107, Min översättning. Det bör påpekas att Ibn Mas’ood uttalande rör de verser som har en 

omständighet till sitt uppenbarande och inte samtliga verser i Koranen.  

106 Bidah är det arabisk-islamiska termen för innovation. Ordet härstammar från al-badah som kan översättas med: 

”att skapa något utan företräde”. Bidah är något som inom islam är förkastligt och det existerar en rad autentiska 

hadither rörande dess fara. Muslim återberättar följande tradition i sin samling: ”Den som tilläger något i vår 

angelägenhet (religion) utan en korrekt  anledning skall få det  förkastat. Även den uzbekiske religionslärde Tirmidhi 

(d.279/892) i sin hadith-samling berör denna företeelse, han återberättar följande tradition: ”Varje innovation är en 

villfarelse och varje villfarelse leder till helveteselden”. Se Muslim, Bok 18, Hadith 4266. Se även Bukhari, Bok 30,  

Hadith 91 och Tirmidhi Hadith 2676, 2008-11-06, Mina översättningar.  Se även not 76    
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Exempelvis så kan följande vers feltolkas om man inte känner till den specifika situationen för 

uppenbarelsen: 

Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds anlete. Gud når överallt och 

Han vet allt. 107 

Denna vers kan lätt förleda den som inte har kunskap om anledningen till varför denna vers 

uppenbarades att förmoda att muslimer fritt kan välja böneriktning (qibla). Men enligt normerade 

källorna så är bönens validitet beroende av att man vänder sig i riktning mot Kaba. Vad åsyftar 

således denna uppenbarelse till? Al-Wahidi ansåg att bakgrunden till denna vers var att en grupp 

muslimer av misstag bett i fel riktning, som följd av nattens mörker, och de frågade Profeten 

Muhammad vad de skulle göra, varpå Muhammad mottog den ovanstående versen. Enligt al-

Wahidi så var syftet med versen att påvisa att inget klander ligger på den som av misstag förrättar 

bönen i fel riktning eftersom Gud dömer människan efter hennes avsedda avsikt.108 Det finns 

dock andra rapporter som menar att versen skall förstås utifrån den föregående som talar om 

förödelsen av en moské. Enligt denna läsning så var det omöjligt att urskilja böneriktningen efter 

att moskén hade jämnats till marken. Därav uppenbarade Gud sura  2:115. En tredje förklaring 

menar att det rör sig om de frivilliga extrabönerna (nafl).109 Dessa exempel påvisar att det existerar 

tolkningsvariationer inom den muslimska exegetiken och att uppenbarelsernas sammanhang kan 

vara betydande för hur Koranen tolkas och förstås. 

 Asbab an-nuzul-litteraturens primära syfte kan sägas vara att fastställa det historiska 

sammanhang som koranverserna uppenbarades i. Philips urskiljer en annan aspekt av asbab an-

nuzul-litteraturen, han anser att den även bidrar till ökad förståelse kring lagstiftningen av olika 

islamiska lagar. Att förstå visheten bakom de gudomliga lagarna och föreskrifterna, enligt Philips, 

möjliggör för de muslimska juristerna att utarbeta rättsregler för nya problem som har ett 

liknande orsaksförlopp eller verkan.110 

                                                 
107 Bernström (red.) 2000, sura 2:115 

108 al-Wahidi al-Nisaburi 1968:34-36. Se även Denffer 1983:90-91 

109 Rippin 2003:572. När det existerar flera än en rapportering rörande sabab an-nuzul för en vers så tillämpas följande 

riktlinjer: 1) om en rapportering är klassad svag medan den andra är autentisk så förkastas den svaga rapporteringen; 

2) om båda är autentiska så undersöker man om en är mer föredragen än den andra.  Detta kan ske genom hur 

rapporteringen är formulerad, om det framkommer direkt att de rör sig om en vers sammanhang så får den 

företrädde över den som är mer otydlig. Man väger även in om återbe rättaren är ett ögonvittne eller är en  

andrahandskälla. 3) om det inte existerar någon skillnad mellan dem så uppenbarades versen som ett svar till båda 

händelserna.  4) om båda rapporteringarna är lika autentiska men det är stor tidsperiod som skiljer dem åt  så indikerar 

detta att versen uppenbarats mer än en gång. Se Qadhi 1999:111-114       

110 Philips 2002:195 
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3.2.3.2 Följeslagarnas tolkningar och dess auktoritet 

Det råder dock meningsskiljaktigheter om en följeslagares tolkning utgör en defini tiv källa. Den 

persiske religionslärde Al-Hakim al-Nishaburi (d.404/1012) var av den åsikten att följeslagarnas 

tolkningar måste ha härstammat från Profeten och således så är deras utläggning likvärdig med en 

hadith från Profeten. Denna åsikt kritiserades dock av auktoriteter, som den syriske religionslärde 

och juristen Yahya ibn Sharaf an-Nawawi (d.676/1278), Ibn Taymiyyah och as-Suyootee, som var 

av den meningen att en följeslagares utläggning är likvärdig med en hadith från Profeten så länge 

tolkningen inte var baserade på personligt resonerande (ijtihad), d.v.s. omständigheterna som 

förelåg en uppenbarelse, eller vetskapen om det osedda ( ilm al-ghayb). Rapporteringar som inte 

kategoriseras under dessa teman och således grundar sig på personligt resonerande placeras 

snäppet under traditioner som härrör från Profeten. De intar dock en viktig plats inom tafsir-

vetenskapen och följeslagarnas utläggningar som var baserade på subjektiv tolkning intar per 

automatik en högre plats i rangordningen än de tolkningar som senare exegeter och religionslärda 

framlagt.111 När följeslagarna inte fann en utläggning av en koranvers i Koranen eller Profetens 

sunnah så gjorde de ijtihad utifrån sina kunskaper i det arabiska språket, klassisk poesi och sina 

kunskaper om förislamiska arabers sedvanor, samt de judiska och kristna traditioner och sederna 

som existerade vid Koranens uppenbarelse. 

Hur skall man förstå alternativa tolkningar som återgivits av följeslagarna? Om följeslagarna 

genom konsensus (ijma) är överens om en tolkning så skall denna tolkning accepteras samt gälla. 

Om det däremot endast existerar narrationer från en följeslagare rörande en vers, d.v.s. inga 

alternativa utläggningar från någon annan följeslagare existerar, så skall även denna accepteras 

men är till status inte likvärdig med en tolkning från Profeten. Även tolkningar från olika 

följeslagare som inte motsäger varandra i innebörd godtas, då dessa kan tala om olika aspekter av 

versen. Om sådant är fallet att alternativa tolkningar kring en vers existerar så  är det upptill 

forskaren att utifrån Koranen och Profetens sunnah bestämma vilken av tolkningarna som enligt 

denne har starkast belägg för sin utsago.112 

3.2.3.3 Efterföljarnas utsagor 

Profeten Muhammad förklarade för följeslagarna endast det som var oklart för dem och de i sin 

tur endast förklarade för efterföljarna, d.v.s. de som studerat hos olika av Profetens följeslagare, 

de verser som var oklara för dem. Efterföljarna i sin tur var tvungna att utveckla och klargöra 

                                                 
111 Zarabozo 1999:224-334. Se även as-Suyootee Tadrib ar -Rawi f i Sharh Taqrib an-Nawawi 1972:156-158 

112 Ibn Taymiyyah 1993:38-55. Ibn Taymiyyah nämner tolkningen på ”den raka vägen” (sirat al mustaqim) som har 

tolkats som Koranen, islam, Profetens sunnah etc. dessa motsäger inte varandra och korantermen kan således 

appliceras på samtliga.  
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alltfler områden som följd av det arabiska språkets utveckling samt islam expanderade till nya 

områden.113 Vissa religionslärda valde således att anse att efterföljarnas utläggningar utgjorde 

nästa steg i tolkningsmetodologin. Som belägg för sitt antagande så använde de sig av olika 

uttalanden från framstående efterföljare rörande deras kunskap om Koranen. Till exempel så sa 

Qataadah (d.110/728): ”Det existerar inte en vers i Koranen utan att jag har hört något som 

återberättas angående den.”114 Mujahid (d.103/721) har ett liknande uttalande där det framgår att 

han reciterade Koranen för Ibn Abbas (d.68/687), Profetens kusin och expert inom 

koranexegetik, tre gånger och vid varje recitation så stannade han vid varje vers och frågade 

rörande dess utläggning.  Andra lärda har dock avvisat denna åsikt. De ansåg att efterföljarnas 

utläggningar inte härstammade från Profeten Muhammad eftersom de inte mött honom 

personligen. Vidare så har de inte bevittnat uppenbarelsen samt att till skillnad från följeslagarna 

så kan man inte garantera deras trovärdighet. Den korrekta åsikten, menar ahl as-sunnah wa'l 

jama'ah, är den åsikt som förespråkas av Ibn Taymiyyah, som ansåg om det rådde en konsensus 

bland efterföljarna kring en tolkning av en vers så skall denna tolkning accepteras, om det 

däremot existerar alternativa utläggningar bland dem så har ingen tolkning favör eller auktoritet 

över den andra. I sådana fall så måste man vända sig till Koranen, Profetens sunnah, följeslagarnas 

uttalanden, och det arabiska språket för att förvärva rätt tolkning.115 Något som leder oss till nästa 

princip, utläggning utifrån det arabiska språket.  

3.2.4 Utläggning utifrån lingvistik  

Relationen mellan Koranen och kunskap i det arabiska språket kan inte överbetonas; eftersom 

det är näst intill omöjligt att uttolka Koranen på korrekt sätt om uttolkaren (muffasir) inte är insatt 

i den komplexitet som omger det arabiska språket. Koranen själv betonar att den uppenbarats i 

”klingande ren arabiska” vilket således innebär att förståelse och kunskap av det arabiska språket 

är ett måste för uttolkaren.116 Utläggningen av Koranen måste foga sig efter de regler som det 

arabiska språket är uppbyggt kring, d.v.s. regler för grammatik, vokabulär, retorik och 

diskursprinciper etc.117 Den religionslärde såväl som grundaren till den malikitiska rättskolan 

Malik ibn Anas (d.179/796) skall ha sagt angående detta: ”Om en person som uttolkat Koranen 

hämtas till mig, men som är ignorant rörande det arabiska språkets regler, så kommer jag att göra 

                                                 
113 Philips 2002:39 

114 Citat taget från Ibn Taymiyyah 1993:58 

115 Ibn Taymiyyah 1993:58–59 

116 Bernström (red.) 2000, sura 16:103. Detta faktum framkommer även i sura 14:4:  ”VI HAR aldrig sänt ett  

sändebud som inte talade samma språk som det folk [till vilka han sändes], så att han klart kunde lägga fram [sitt 

budskap] för dem.” Se även fotnot 82 till  sura 19:97  

117 Zarabozo 1999:235-236.  
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ett exempel av honom (d.v.s. bestraffa honom).”118 Således kommer de tolkningar som motsäger 

det arabiska språkets principer eller regler att avvisas.119 Men även denna princip har sina 

reservationer av den orsaken att det inte är vilken arabiska som helst som åsyftas utan det är den 

arabiska som talades av Profeten och hans samtid. I och med ett språks utveckling så kommer 

innebörden av ord att förändras, t ex så betydde ordet harf under Profetens tid ett fullständigt 

ord, medan idag så åsyftar det till en enstaka bokstav. Imam Abu Abdullah al -Qurtubi 

(d.671/1278) berör i introduktion till sitt tafsir-verk denna problematik: 

[…] rushing to interpret the Qur’aan by the apparent Arabic wording, without researching into 

its strange and obscure words, its interchangeable phrases, and into the (characteristics) of 

succinct speech, deletion, and ellipsis. Whoever… rushes to extract  meanings based on the 

apparent Arabic meanings – his errors are frequent, and he enters into the realm of those who 

interpret the Qur’aan (solely)  with their intellects. 120 

Vad imam al-Qurtubi varnar för är att tolka de arabiska orden i Koranen ytligt och utifrån deras 

uppenbara betydelse utan att ta hänsyn till de skiftade fraser, karaktäristiken av dess koncisa 

språk, dess ellips osv. Exempelvis så kan ord och fraser uppfattas förkomna i vissa verser, men 

detta är en karaktäristik för den elokventa arabiskan, då de förkomna orden förstås utifrån 

kontexten.  I andra verser så kan den logiska ordningsföljden av ord uppfattas som omvänd, men 

den omvända ordningsföljden lägger till subtila meningar som annars inte skulle finnas där.121  

 Bilal Philips belyser ett exempel där en fras eller ett begrepp i Koranen inte begripits utifrån 

dess ursprungliga betydelse eller innebörd, och hur detta kan leda till felaktiga slutsatser erhålls 

från Koranen: 

Yusuf Ali openly translates the word ”burjoo” used in the 85th soraah as ”the Zodiacal signs,” 

while Pickthall translates it  as ”Mansions of the Stars,” but says  in his introduction to the soraah 

that it ”is applied to the signs of the zodiac.” Thus, according to them, A llaah is making an 

oath by the zodiacal signs. Some English-speaking Muslims have taken this to be indirect 

support for astrology. However, ”burjoo” originally only meant ”star configuration,” and it was 

not until later times that it was used to refer to the imaginary figures of the zodiac that pagan 

Babylonians and Greeks superimposed on them. Astrology has been forbidden by the Prophet 

( ) in no uncertain terms, as it falls under the general prohibition on visiting fortunetellers. 122 

                                                 
118 Az-Zarkashee 1972:160, vol.2, Min översättning. Rättskola eller Madhhab på arabiska, är en företeelse främst 

kopplat till sunni-islam. Det existerar fyra stora rättskolor inom denna tradition: Hanaf i, Shaf i, Maliki och Hanbali.  

Det är främst inom rättsfrågor (f iqh) som skillnader dem sinsemellan visar sig.  

119 Det vill säga om det inte finns belägg för denna tolkning i de tre föregående principerna.  

120 Citat hämtat från Qadhi 1999:310 

121 Qadhi 1999:310 

122 Philips 2002:40-41. Den arabiska termen ( ) som ofta förekommer bakom Profeten Muhammads namn står för 

sallallahu `alayhi wa sallam, vilket betyder ”Må Guds fred och välsignelser vara med honom”. 
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Vad Philips belyser i det ovanstående citatet är att exegeterna Yusuf Ali (d.1953) och Marmaduke 

Pickthall (d.1936) ansåg att ordet burjoo, som är titeln på sura 85, refererar till zodiaktecknen. 123 

Problemet med denna översättning som Philips ser det är att Ali och Pickthall valt  att förstå ordet 

utifrån en senare given innebörd och inte utifrån dess ursprungliga betydelse, samt att den 

tolkning de gör strider mot Koranen och de profetiska traditionerna eftersom dessa fördömer alla 

sorts magi och svartkonst.  124 Så enligt Philips så torde det vara omöjligt att Gud skulle svära en 

ed vid dessa stjärnbilder. Den korrekta översättningen av burjoo, enligt Philips, är stjärnornas 

konfiguration eller position. Utläggningen av Koranen utifrån det arabiska språket får följaktligen 

inte motsäga utläggning utifrån Koranen, Profetens sunnah eller följeslagarnas utsagor. 

3.2.4.1 Klassisk poesi som tolkningsmetod 

Poesi som uttolkningsmetod tillhör den lingvistiska principen men kan även utgöra en 

självständig princip för uttolkning. Problemet som omger poesi är att det kan uppfattas utifrån 

olika suror och hadither att det är något som är klandervärt att ägna sig åt. I en hadith så säger 

Profeten Muhammad: ”Det är bättre för en individ att dennes bröstkorg är fylld med var än att 

vara fylld med poesi.”125 Denna hadith talar dock om de poeter som blir helt besatt av sitt 

skaldskap och vänder sig ifrån hågkomsten av Koranen. Ett faktum styrks utifrån följande 

koranvers: 

Och efter skalderna rätta sig de, som bragts på fall. Har du ej lagt märke till att de irra omkring 

i varenda dal och säga vad de icke göra, undantagandes dem, som tror och göra goda gärningar, 

flitigt åkalla Gud.126 

Enligt följande så går det att urskilja två typer av poeter: de som förleder människor med sitt tal; 

och de som tror och flitigt åkallar Gud. Således så är poesi i sig själv inte förbjudet i Koranen och 

de profetiska traditionerna – utan det är den poesi som är skadlig samt förleder människor från 

gudsdyrkan som det existerar invändningar gentemot. Syftet med utläggningar utifrån poesi är att 

förklara den arabiska som återfinns i Koranen, och inte användas som en princip att utröna 

                                                 
123 Mohammed Marmaduke Pickthall (1875-1936), brittisk islamvetare och konvertit till islam. Kanske mest känd för 

sin engelska översättning av Koranen, som uppskattats främst för sitt vackra och poetiska språk. Abdullah Yusuf Ali 

(1872 - 1953) religionslärd och koranöversättare från Pakistan. Tillsammans med Pickthalls översättning så är Alis  

översättning den mest välkända och använda engelska koranöversättning. Även Bernström gör en liknande tolkning, 

han översätter ordet  som stjärnbilder, vilket  kan anses anspela til l zodiaktecknen.  

124 Enligt islam så är all sort magi och svartkonst fullständigt förbjudet. Det kan röra sig om allt från att bära 

amuletter till astrologi. Förbudet mot astrologi grundar sig på att denna ”lära” anser att människas personlighet 

och/eller framtida öde avgörs av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen individens 

födelse. Således så strider astrologi mot det islamiska konceptet om Guds allmakt. Se sura 6:59 samt 27:65.  

125 Bukhari, Bok 73,  Hadith 175, Min översättning. Ett liknande uttalande återfinns i  Bok 73, Hadith 176, 2008-11-06 

126 Zetterstéen 1917, sura 26:224-227. Valet av Zetterstéen översättning grundar sig på att i Bernströms översättning 

framkommer inte distinktionen. Se Bernström (red.) 2000, sura 224-227.  
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islamiska lagar eller trosläror.127 Ibn Abbas berörde denna företeelse: ”Om ni frågar mig rörande 

de sällsynta orden, sök det då i poesin, för således är poesin det arabiska folket uppteckningen.”128 

 Ett exempel på hur poesi används som ett verktyg för uttolkning av Koranen är exempelvis 

vers 2 i sura al-Baqarah (Kon) där det arabiska ordet rayb uttrycks. Översättningen för rayb är 

tvivel och det framkommer att Ibn Abbas uppmanades av en ledare från en tidig utbrytarsekt 

inom islam, kharijiterna, att förklara uttrycket rayb samt att ge dem belägg för hans utsago. Varpå 

Ibn Abbas reciterade en rad från ett stycke av poeten Ibn Zabari.129 Det är således av stor vikt vid 

koranutläggning, enligt sunnitisk tradition, att ha bred kunskap inom det arabiska språket samt 

poesin för att förstå vissa ord och uttryck i Koranen. Poesin tillämpas endast när man vill erhålla 

en lingvistisk tolkning av ett svårförståeligt ord, och inte som belägg eller basis för islamiska 

utslag.130  

 Utöver dessa fyra grundläggande principer så används även ytterligare tre principer, dessa är: 

pre-islamisk sed, de judiska och kristna narrationer och subjektiv tolkning. 

3.2.5 Pre-islamisk sed som utläggningsmetod 

Trots att Koranen riktar sig till hela mänskligheten så går det inte att bortse ifrån att den 

uppenbarades i en viss historisk kontext, samt att den vände sig till vissa förhållanden som var 

relaterade till denna kontext.  131 Således utgör kunskap om de förislamiska arabernas riter och 

seder en viktig del vid utläggningsprocessen. Anledningen till detta är att de ger en insyn i versen 

som annars inte skulle kunna förvärvas, eftersom många av de verser där de nämns i endast 

refererar till dem. Någon som är ovetande om dessa seder kan bli konfunderad när hon 

exempelvis läser följande vers: 

                                                 
127 as-Suyootee, vol.1,  s.157  

128 az-Zarkashee 1972:294, vol.2,  Min översättning.  

129 as-Suyootee, vol.1, s.158. Den aktuella raden var: “O Ummah! There is no rayb concerning the truth, There is  only 

rayb concerning what a liar says!” 

130 De religionslärda inom islam har delat in de arabiska poeterna i fyra kategorier: 1) De pre-islamiska poeterna,  

d.v.s. de som dog innan Muhammad mottog profetskapet. 2) De som var samtida med Profeten Muhammad och 

levde när han offentliggjorde sitt profetskap. 3) De som uppträde efter Profetens död men ändå relativt tidigt i den 

islamiska historian. 4) De som kom efter den tredje kategorin fram till vår tid. Kring de två första kategorierna råder 

det ingen meningsskiljaktighet mellan de lärda, det är först vid den tredje kategorin som det uppträder olika 

meningar. Den främsta invändningen är att de inte existerar någon klar tidsgräns mellan den tredje och fjärde 

kategorin, dock så anser merparten att de välkändaste poeterna av denna era är tillåtna då det arabiska språket var 

relativt befriat från utländska influenser. Den fj ärde kategorins poesi är inte tillåten att använda vid utläggning enligt 

merparten av de lärda, vissa som az-Zamakhshari tillätt deras poesi om personen var känd som en trovärdig person 

och kunnig i arabiska.  Se Muhammad Abd ar-Raheem Tafseer as-Sahaabah 1991:55-57 

131 Se Bernström (red.) 2000, sura 21:107 och fotnoten till denna vers för information om islams universalitet. Se 

även sura 7:158 och dess fotnot  
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DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: ”Den visar människorna 

tidpunkten då [vissa skyldigheter skall  fullgöras] och [tiden för] vallfärden.” Det är inte fromhet 

att stiga in i ett hus genom [en dörr på] dess baksida; nej fromhet visar den som fruktar Gud. 

Stig därför in i husen genom [den främre] dörren och frukta Gud – kanske skall det gå er väl i 

händerna. 132 

 

Här kan läsaren som är ovetande till de förislamiska arabernas seder bli förvirrad och förundrad 

över relationen mellan månens nytändning och att stiga in ett hus genom dess främre eller bakre 

dörr, samt hur är dessa handlingar är uttryck för gudsfruktan. Känner man däremot till dessa 

seder så vet man att versen omnämner en praktik som var en del av en förislamisk vidskepelse. 

När månen brukade skådas inför vallfärden (hajj), så brukade de förislamiska araberna avstå från 

att stiga in i huset från dess främre dörr, och använde istället bakdörren. Versen syfte är således 

att avskaffa denna vidskepelse samt att förmedla att sann fromhet återfinns i gudsfruktan.133 Ett 

liknande exempel återfinns i sura al-Ma’idah (Den himmelska måltiden): ”Gud har ingenting 

förordnat om bahira eller saiba eller wasila eller hami, utan de, som äro otrogna, uppdiktat lögn 

om Gud, och de flesta av dem hava intet förstånd.”134 Här framkommer det inte vad dessa 

begrepp åsyftar till samt hur de är lögner som attribuerats till Gud. Vad versen belyser är den 

förislamiska seden att viga vissa av deras boskapsdjur till olika gudomar, varvid de befriades från 

arbete samt att slaktandet av dem förbjöds.135  Sammanfattningsvis så kan man säga att även om 

denna kunskap är sekundär så är det rekommenderat för uttolkaren att känna till dem så att rätt 

förståelse av versen kan förvärvas. 

3.2.6 Det som återberättats från Bokens folk 

De källor som härstammar från judarna och de kristna, så som Toran, Bibeln, Talmud osv., utgör 

det som på arabiska benämns som al-Israa’eeliyyaat. Användandet av dessa källor tilläts av Profeten 

Muhammad, men med viss försiktighet. Det går urskilja i de traditioner som omtalar al-

Israa’eeliyyaat att de är av tre typer eller kategorier; vilka måste tas hänsyn till vid koranutläggning: 

a) de berättelser som godtas, som följd av att det som återberättas i dem stämmer överens med 

det som finns nedtecknat i Koranen och Profetens sunnah, exempel på sådana berättelser är 

                                                 
132 Bernström (red.) 2000, sura 2:189 

133 Qadhi 1999:315–316. Denna vers visar även på de skillnader som existerar mellan  de grupper som använder 

traditionsbaserad utläggningsmetodologi och de som använder subjektiva tolkningar. Läser man Muhammad Asad 

kommentarer, som Bernström använder sig av, till sura 2:189 så finner man två helt olika tolkningar. Där Asad anser 

att denna vers talar om man inte visar fromhet genom att förestå frågor som gäller tron genom blotta åtlydandet av 

former och tider,  föreskrivna för fullgörandet av olika religiösa förpliktelser.  Vidare tolkar Asad ordet  dörr 

metonymiskt. 

134 Zetterstéen 1917, sura 5:102.  Översättningen av Zetterstéen fyller ett bättre syfte i detta avsnitt än vad Bernströms 

översättning gör.  För Bernströms tolkning se Koranens Budskap, sura 5:103 

135 Bernström (red.) 2000, sura 5:103 samt fotnoten till denna vers.  
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syndafloden, berättelsen om Josef etc; b) de narrationer och/eller källor vars innehåll strider mot 

Koranen och det som återberättats i de autentiska haditherna. Denna typ är således förbjuden vid 

utläggningar, om de inte används för att belysa skillnaderna mellan Koranens beskrivning 

respektive de andra religiösa urkunderna som omtalar samma tema, t ex så kan sådana narrationer 

vara Kung Davids lönnmord av Uria för att få äkta Batseba eller Lots incestuösa förhållande med 

sina döttrar; c) de narrationer som varken bekräftas eller förkastas utifrån Koranen och Profetens 

sunnah, vilka utgör merparten av al-Israa’eeliyyaat. Dessa berättelser tillåts att återberätta men det 

skall framgå att de tillhör källor som härstammar från Bokens folk, d.v.s. judarna och de kristna. 

Koranens skildringar av teman som återfinns i både Koranen och Bibeln tenderar att rent 

generellt vara mindre detaljerade än i Bibeln. De judiska och kristna källorna beskriver ofta namn, 

räknar upp antal, samt namnger platser medan dessa företeelser är mindre vanligt i Koranen.136 

Det förhållningssätt som muslimerna har gentemot dessa fakta är att de är opålitliga, då det inte 

är känt om dessa utsagor är påfund eller fakta.137 Användbarheten av al-Israa’eeliyyaat 

sammanfattas av Ibn Taymiyyah på följande vis: ”They may be quoted as the hadeeth permits: but 

let us note that most of them have no value so far as religious matters are concerned.”138 Med 

andra ord så kan dessa berättelser lyftas fram som komplement samt att belysa vissa aspekter, 

men inte som källor för religiösa frågor och dekret. 

3.2.7 Subjektiv tolkning 

Tafsir utifrån subjektiv tolkning (tafsir bi-l-ray) utgör den sista och mest omdebatterade principen. 

Denna princip utgår ifrån att uttolkaren använder sig av personligt resonerande för att förvärva 

koranversens avsikt och innebörd. Det som är så omstritt med denna typ av tafsir är dess 

legitimitet, eftersom vissa lärda inom ahl as-sunnah wa'l jama'ah ansåg att det var en acceptabel 

uttolkningsmetod, medan andra ansåg den vara bristfällig och klandervärd. 

Meningsskiljaktigheten dem emellan existerar dock endast på ett verbalt plan, eftersom tafsir-bi-l- 

ray är av två typer; Tafsir mahmud och Tafsir madhmum.139 Den förstnämnda är den form som 

accepteras och är prisvärd, och är i linje med Koranen, Profetens sunnah, följeslagarnas uttalanden 

och det arabiska språkets regler och principer. Tafsir madhmum är följaktligen den tolkning som är 

klandervärd och som oftast strider mot den korrekta metodologin. Denna form bygger, enligt ahl 

as-sunnah wa'l jama'ah, på uttolkarens egna begär och förutbestämda åsikter, vilka hon sedan 

                                                 
136 Exempel på sådana företeelser är t.ex.  namnen på Jakobs tolv söner, Dödsängelns namn, vilken typ  av trä som 

Moses stav var tillverkad av.  

137 Ibn Taymiyyah 1993:56–58; Se även Bibel 2000, 2 Samuelboken 11:1-27 och 1 Moseboken 19:32-36 

138 Ibn Taymiyyah 1993:56 

139 adh-Dhahabee 1995:267, vol.1; at-Tayyaar 1993:48,171. Se även Von Denffer 'Ulum Al-Quran 1983:123-132 
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försöker bekräfta med hjälp av välvalda koranpassager.140  Exempelvis så ansåg den indiske 

reformatorn Sir Sayyid Ahmad Khan (d.1898) att det var nödvändigt att omtolka Koranen, som 

följd av kulturella och vetenskapliga utvecklingar. Han ansåg t ex att de mirakulösa passagerna i 

Koranen borde tonas ner, eftersom de enligt honom stred mot naturlagarna. Utifrån sina 

kunskaper i språk samt ijtihad omtolkade han exempelvis Jesus födelse. Khan menade att när 

Maria fick förkunnelsen om en son så var hon jungfru men detta skall inte förstås som att hon 

var vid detta tillstånd vid Jesus födelse. Tiden mellan förkunnelsen och själva nedkomsten så 

genomgick Maria en normal graviditet, som var resultat av en naturlig utvecklingsgång därför så 

kan Jesus tillkomst inte vara ett mirakel, menade Khan.141 

 Utläggningar utifrån personligt resonerande (ra’y) anses vara den svagaste formen av tafsir, och 

dess slutsatser får således inte strida mot någon källa som är mer autentisk. Användandet av 

personligt resonerande (ra’y) avgränsas till följande områden: a) Att utröna en vers innebörder 

utifrån överensstämmelse i det arabiska språket, samt Koranen; b) Att upptäcka vissa av 

Koranens dolda aspekter inom ramarna för människans intellekt, t ex när vissa lingvister urskiljer 

varför ett ord eller en fras använts i en speciell kontext och inte ett av dess synonymer; c) För att 

förstå vissa versers avsikter samt att förstå de perspektiv de förmedlar. Ett exempel på ett sådant 

faktum är när vetenskapsmän framlägger att det existerar en relation mellan en uppsättning av 

verser; d) Att erhålla samt utarbeta de moralaspekter som kan förvärvas ifrån Koranens 

skildringar; e) Att demonstrera Koranens förundransvärda sammansättning ( i’jaaz), i den 

bemärkelsen att den är oefterhärmlig i dess struktur.142 

                                                 
140 Ibn Qayyim 1972:372-373, vol.1; 1973:38-39, vol.1.  

141 Stowasser 2003:292 

142 Klassifikationen tagen från Qadhi 1999:323  
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4. Resultatdiskussion 

Det går att urskilja tre viktiga aspekter i det empiriska materialet, vilka är att uttolkaren måste ha 

korrekt troslära, metodologi och kunskap för att dennes tafsir skall kunna accepteras. Dessa 

aspekter är sammanflätade och således så går de in i varandra, men de kommer likväl att 

diskuteras enskilt.   

4.1 Aqidah – vikten av korrekt troslära 

Att uttolkaren har rätt avsikt (niyyah) samt att hans trosläror (aqidah) är i linje med Profeten 

Muhammad och dennes följeslagare är något som ahl as-sunnah wa'l jama'ah fäster stor vikt vid. 

Om uttolkaren inte är muslim eller om hon tillhör en heretisk sekt (läs grupper med andra 

trosuppfattningar) så kan det tänkas att dennes avsikt med sin tafsir är att smäda islam eller att 

försvara sin sekts läror och övertygelser. Philips skriver att om uttolkaren är okunnig rörande vad 

som anses var islams korrekta lära så kommer det att förorsaka att hon inte kan särskilja en 

korrekt tolkning från en inkorrekt sådan. Rätt aqidah innebär även att uttolkarens 

trosuppfattningar är fria från sekteristiska inslag, vilket således medför att hennes tafsir inte är 

influerad av respektive sekts ideologi och läror.143 Det vill säga att uttolkaren inte har förutfattade 

meningar som hon sedan vill bekräfta utifrån Koranen. För att klargöra detta så kommer Nation 

of Islam och dess människosyn att belysas. 

4.1.1 Koranen som källa för rasradikalism 

Nation of Islam, en amerikansk socio-religiös organisation vars ideologi bygger på inslag av islam 

och svart rasradikalism, använder sig av Koranen för att förespråka den svarta rasen 

överlägsenhet gentemot den vita. En av grundarna, och vars läror organisationen bygger på, 

Elijah Muhammad (d.1975) lärde sina anhängare att Gud är en svart man och att de vita var en 

underlägsen ras, som skapades av den svarte vetenskapsmannen Mr Yakub.144 Som belägg för sin 

åsikt att Gud är en svart man och att den vita rasen är förutbestämd att hamna i helvetet valde 

Elijah Muhammad att citera en koranvers som diskuterar Domedagen. Den aktuella versen är 

hämtad ur sura Taha: 

On the day when the trumpet shall be blown, and we will gather the sinners in that day blue -

eyed.145 

                                                 
143 Här kan även rättskolor, politiska och filosofiska rörelsers  tolkningar och förståelse inkluderas  

144 Curtis 2002:74.  

145 Palmer 1949, sura 20:102. Valet  av den engelska översättningen är att enklare förstå Nation of Islams resonemang.  
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Det är termen ”blåögda”, som Elijah Muhammad fokuserar sig på samt använder som belägg för 

sitt antagande att de vita skall befolka helvetet. Trots att det arabiska ordet zurq, som används i 

koranversen för att beskriva syndarna, lingvistiskt betyder blå så är det inte det som versen åsyftar 

till utan den refererar till en ögonsjukdom som skymmer hornhinnan och ger ögat en blågrå 

nyans. Den mer korrekta förståelsen av versen skall vara, enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah, att 

syndarnas syn skall vara stelnad, eller nedsatt, som följd av den fasa som Uppståndelsens dag 

medför.146 Den tolkning av versen som Elijah Muhammad förespråkar är således felaktig och 

metodologiskt inkorrekt vars syfte är att bekräfta dennes och organisationens uppfattningar. 

 Genom att använda ett sådant tillvägagångssätt så kan man även finna belägg för det omvända 

om man så önskar. Exempelvis så skulle en individ som vill främja den vita rasens överlägsenhet 

citera följande vers: ”And on the resurrection day, thou shalt see those who have lied of God, 

with their faces black. Is there not an abode in Hell for the arrogant?”147 eller följande vers: 

On the Day when some faces will be white, and some faces will be black: To those whose 

faces will be black, (will be said): "Did ye reject Faith after accepting it? Taste then the penalty 

for rejecting Faith.148   

Genom att förbise den korrekta metodologin för tafsir så kan sådana slutsatser dras, men om man 

studerar de övriga koranverserna och de sunda traditionerna så förstår man att det är en individs 

tro och fromhet som avgör hennes framtida existens.149 

4.2 Metodologins betydelse 

Det empiriska materialet visar vidare på den betydelse som ahl as-sunnah wa'l jama'ah fäster vid att 

använda korrekt metodologi för att uttolka Koranen. Citatet av Manna al-Qattan tidigare visade 

på detta faktum: 

What we have to follow and hold onto is the taf sir based on text/tradition. This is because it is 

the path of tru e knowledge.  It is also the safest way of guarding [oneself] against [attributing] 

error and deviation to the Book of God.150 

Man måste följaktligen vid tafsir först och främst vända sig till andra passager i Koranen som kan 

klargöra eller bidra med mer detaljerade beskrivningar kring det valda ämnet. Om något förblir 

                                                 
146 Bernström (red.) 2000, sura 20:102 samt dess kommentar. Zurq Se även Philips 2002:46-47.  

147 Rodwell 1876, sura 39:60 
148 Ali, Yusuf (red.) 1976, sura 3:106. Alis översättning har korrigerats en aning genom att de ord som satts i 

parantes,  som skall förklara versen inte inkluderats. Den korrekta översättningen  är:  On the Day when some faces  

will be (lit  up with) white, and some faces  will be (in the gloom of) black: To those whose faces  will be black, (will  be 

said): "Did ye reject  Faith after accepting it? Taste then the penalty for rejecting Faith"  
149 Följande koranvers (49:13) kan belysas: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat 

er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är 

djupast […]”  

150 Citat hämtat ur Saeed 2006:42 
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okänt så skall man vända sig till Profetens sunnah. Om versens förklaring inte går att återfinna i 

Profetens sunnah, så studerar man följeslagarnas och efterföljarnas uttalanden och tolkningar. Det 

sista av de fyra betydelsefulla principerna är det arabiska språket, men utläggningen utifrån denna 

princip måste följa den klassiska arabiskan och den får inte motsäga Koranen och det som 

återberättas från Profeten Muhammad och hans följeslagare. 

 Arabiskans betydelse för tafsir kan som sagt inte överbetonas. I al-Itqaan så listar as-Suyootee 

femton kriterier som uttolkaren måste uppfylla, varav sju av dessa är direkt relaterade till det 

arabiska språket.151 Koranen nämner i ett antal passager att den uppenbarats på arabiska, vilket 

således innebär att uttolkaren måste vara väl insatt i den klassiska arabiskans regler, 

diskursprinciper, grammatik etc.  

4.2.1 Iblis – en fallen ängel? 

Något som ofta feltolkats som följd av fel metodologi och/eller bristande kunskaper i arabiska är 

hur man skall förstå Satan och dennes natur. Flertalet av de islamkunniga i västvärlden är av den 

åsikten att Satan är en fallen ängel, däribland John L. Esposito som diskuterar denna företeelse på 

följande vis i sin bok Islam Den raka vägen: 

Slutligen, i motsatta ändan av spektrumet sett från Gud, det godas princip, finns Djävulen 

(shaytan), det ondas princip. Djävulens ursprung går tillbaka till Edens lustgård, där, som sedan 

kommer att diskuteras, en av änglarna (Iblis eller Djävulen) vägrade att hylla Adam. Djävulen 

är ledare för andra fallna änglar och djinner, Guds olydiga tjänare […] 152 

I ovanstående citat så diskuterar Esposito islam och dess syn på ondskans ursprung. Han 

framhäver att Satan var en ängel som blev förvisad från paradiset eftersom denne inte ville visa 

vördnad för Adam, som följd av sin olydnad så blir Iblis en fallen ängel och ledaren för andra 

fallna änglar. Den vers som oftast används för att påvisa att Iblis är en ängel är vers 34 i sura al-

Baqarah (Kon): ”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de 

ned utom Iblis som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekade sanningen.”153 

Denna vers verkar bekräfta påståendet att Iblis är en ängel. I citatet framgår det att Gud befallde 

änglarna att falla ned inför Adam, vilket de accepterade utom Iblis som vägrade på grund av 

högmod. Den metodologiska inkorrektheten visar sig i att man inte studerat vad de andra 

koranpassager, som diskuterar samma företeelse, förmedlar. I sura al-Kahf går det att utläsa 

följande:  

                                                 
151 as-Suyootee, vol.2,  s.225-237  

152 Esposito 2001:52. Bör även framkomma att djinns eller osynliga väsen i  likhet  med människorna besitter fri vilja 

och således kan välja om de vill tjäna Gud eller bestrida Guds auktoritet. Se Bernström (red .) 2000, Koranens Budskap, 

sura al-Djinn (72).  

153 Bernström (red.) 2000, sura 2:34.  
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OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla 

föll utom Iblis; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning 

[…]154 

Genom att studera de övriga koranpassagerna så skulle en sådan feltolkning kunnat undvikas.  

Det arabiska språket kan vilseleda individen som inte är insatt i dess regler och principer från 

att förvärva en korrekt tolkning. Den första delen av versen: ”Och när Vi befallde änglarna att 

falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblis”, ger intrycket att Iblis är en ängel. 

Men detta är inte egentligen vad versen förmedlar. För att förstå versens egentliga avsikt och 

innebörd så är man tvungen att återgå till den arabiska grammatiken och den regel som benämns 

som Tagleeb. Enligt denna regel så inkluderas även en minoritet trots att det är majoriteten som 

tilltalas.155 Exempelvis så kan man i Sverige tilltala en publik som innefattar båda könen med 

orden ”mina damer och herrar”, i det arabiska språket så görs inte denna åtskillnad utan man 

utgår från majoriteten av publikens kön. Om en publik med hundra åskådare varav nittioåtta är 

kvinnor och två är män och man ber damerna att ställa sig upp så innebär det att även männen 

skall ställa sig upp. Liknande sker i den aktuella koranversen. När Gud befaller änglar att falla ner 

på sina ansikten för Adam, så gäller det även Iblis och det blir följaktligen inte nödvändigt att 

särskilja honom från den övriga majoriteten av närvarande, som i detta fall var änglar. Denna, 

enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah, feltolkning av versen kan tänkas härleda till forskarens 

förförståelse, eftersom allt som människan förstår och tolkar grundar sig på hennes tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Följaktligen kan det spekuleras om de västerländska forskarnas 

bekantskap med de judisk-kristna skildringarna om Satans fall utvecklat en viss förförståelse kring 

skildringen, vilket resulterar i att när de studerar den islamiska skildringen av samma företeelse så 

kopplas den in för att underlätta själva tolkningen. Vår förförståelse är en tillgång i den meningen 

att den bidrar till att vi får en djupare förståelse, men den har även egenskapen att vara ett hinder 

för oss. I dess egenskap som hinder komplicerar den för oss att förvärva en korrekt förståelse, 

eller att den förståelse vi når är kantad av missförstånd. 

4.3 Vikten av korrekt kunskap 

I ett flertal passager i Koranen så framgår den betydelse som islam fäster vid kunskap, samt att ha 

belägg för sina uttalanden:  

                                                 
154 Bernström (red.) 2000, sura 18:50. Enligt islam så existerar det tre intelligenta skapelser: änglarna, djinn och 

människorna. Djinnerna är skapade av ökenvindens eld (nar as-samum) medan änglarna är skapade av ljus, vilket ges 

tillkänna i en profetisk tradition. Detta är av betydelse då vissa framhäver att djinnerna är fallna änglar, men eftersom 

dessas två skapelsers substans särskiljs så förstår man även att de tillhör olika skapelser. Se Bernström (red.) 2000, 

Koranens Budskap, sura 55:15; samt Muslims Sahih Muslim  

155 Naik,  Zakir, 2008-06-20 
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Ock ändå finns det bland människorna den som vill tvista om Gud utan kunskap och utan 

ledning och utan uppenbarelsens klara ljus.156   

Låt därför ingen osanning komma över era läppar då ni talar om [dessa ting och kallar] det ena 

lovligt och det andra förbjudet, så att ni lögnaktigt påbördar Gud era egna idéer. Det kommer 

inte att gå dem väl i händerna som påbördar Gud vad de själv finner på.157 

I de ovanstående koranpassagerna så går det att urskilja islams restriktioner mot att yttra sig i 

ärenden som rör Gud och islam utan den rätta kunskapen. Tafsir-vetenskapen är sålunda en 

sluten kunskap och inte alla är kompetenta att tolka Koranen. Imam ash-Shaafi’i (d. 204/820) 

sade angående detta: 

It is impermissible for any person to give verdicts concerning the religion of Allaah, unless he 

is knowledgeable of the Book of Allaah, and its  naasikh from its mansookh, and its muhkam from 

its mutashaabih, and its interpretation, and its process of revelation, and its makkee from its 

madanee, and its asbaab an-nuzool. On top of this, he must be knowledgeable of the Sunnah 

[…]158 

Den betydelsen som dessa principer tillskrivs är ämnade att försäkra att tolkningen blir korrekt 

utförd. Om en av dessa principer negligeras eller förbises så kommer det troligen att leda till att 

utläggningen blir bristfällig samt att Koranen vantolkas menar ahl as-sunnah wa'l jama'ah.  

     Utöver de tidigare beskrivna principerna så krävs även kunskaper i övriga islamiska 

vetenskaper såsom hadith- och fiqh-vetenskap. Hadith-vetenskapen (usool al-hadith) är väsentliga 

eftersom uttolkaren måste känna till om traditionerna som återgår till Profeten Muhammad 

och/eller hans följeslagare är autentiska. De rättsvetenskapliga kunskaperna (usool al-fiqh) är av 

betydelse för att uttolkaren skall på ett korrekt sätt utvinna eller härleda islamiska rättsnormer. 

Eftersom det existerar en mängd svaga och fabricerade hadither samt att de islamiska rättskolorna 

är många och de metoder de använder sig av varierar, så krävs det enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah 

kunskaper inom dessa fält för att ens tafsir inte skall vara uppbyggd på felaktig information. 

                                                 
156 Bernström (red.) 2000, sura 22:8.  

157 Bernström (red.) 2000, sura 16:116.  

158 Citat hämtat från an-Nahaas 1991:124.   
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5. Sammanfattande slutsatser  

Syftet med den aktuella uppsatsen var i första hand att få en fördjupad bild av den 

traditionsbaserade utläggningsmetodologin (tafsir bi-l-riwaya) och den betydelse den tillskrivs för 

att kunna förvärva korrekt förståelse av Koranen och dess budskap. Metodologin som sådan 

kan delas in i fyra viktiga principer och tre som används som komplement till dessa. Den första 

principen i den traditionsbaserade utläggningsmetodologin är att tolka en koranpassage utifrån en 

annan eftersom Koranen ofta skildrar en händelse kortfattat på en plats, för att sedan belysa och 

diskutera det djupare i en annan passage. Men tolkningen av Koranen med andra koranpassager 

får dock inte motsäga Profeten Muhammads tolkning, vars exempel utgör den andra principen i 

den traditionsbaserade tafsir-metodologin, av den aktuella versen, eftersom det just var hans roll 

att klargöra och tillämpa Koranens budskap. Profetens roll eller funktion med hänseende till 

Koranen kan sammanfattas med ett antal punkter: a) att klargöra de generella och specificerande 

förordningarna; b) genom att specificera många av de generella befallningarna; c) att förklara och 

tillämpa Koranens befallningar och förbud; d) att ge den korrekta betydelsen av ett ord som är 

mångtydigt eller tvetydigt; e) att klarlägga restriktioner eller förordningar som inte framkommer i 

Koranen; f) att klargöra vilka verser som är upphävda. Den tredje principen utgörs av 

följeslagarnas uttalanden rörande ett ords betydelse, den avsiktliga innebörden av versen, och det 

som kanske är det väsentligaste omständigheter som förorsakade eller föranledde uppenbarelsen. 

Dessa orsaker definierades som en direkt omständighet, händelse eller fråga. Asbab an-nuzul-

litteraturen bidrar till att fastställa det historiska sammanhanget som koranverserna uppenbarades 

i samt att den bidrar till ökad förståelse kring lagstiftningen av olika islamiska lagar. Denna 

litteratur möjliggör för de muslimska religionslärda att författa rättsregler för nya problem som 

har ett likartat orsaksförlopp eller konsekvens. Det arabiska språket utgör den fjärde principen. 

Då Koranen själv betonar att den uppenbarats i ”klingande ren arabiska” så måste uttolkare vara 

insatt i olika grammatiska regler, diskursprinciper och språkbruk osv. som existerar inom det 

arabiska språket, vilket går att urskilja i Malik ibn Anas (d.179/796) uttalande: ”Om en person 

som uttolkat Koranen hämtas till mig, men som är ignorant rörande det arabiska språkets regler, 

så kommer jag att göra ett exempel av honom (d.v.s. straffa honom).”159  

     Utöver de ovan nämnda principerna så uppmanas uttolkaren att ha kunskap om förislamiska 

seder och vidskipligheter, eftersom Koranen vid olika tillfällen endast alluderar till sådana 

företeelser utan att ge en djupare beskrivning av dem. Även de narrationer som härstammar från 

israeliterna, d.v.s. judarna och de kristna, brukas men vars betydelse begränsas till att endast vara 

                                                 
159 Az-Zarkashee 1972:160,  vol.2.  
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komplement till starkare källor. Subjektiv tolkning utgör den sista principen, vilken utgår ifrån att 

uttolkaren använder sig av personligt resonerande för att förklara koranversens innebörd. Denna 

uttolkningsprocess är dock av två kategorier: a) tafsir mahmud som är sanktionerad till följd av att 

uttolkarens slutsatser är i linje med Koranen, Profetens sunnah, följeslagarnas uttalanden och det 

arabiska språkets, b) Tafsir madhmum är den klandervärda formen eftersom den oftast strider mot 

den, enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah, korrekta metodologin. 

Genom att följa dessa principer så försäkrar sig uttolkaren, enligt ahl as-sunnah wa'l jama'ah, att 

denne inte tillskriver korantexten några felaktigheter. 
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Appendix I 

Begreppsförklaring 

Ahl as-sunnah wa'l jama'ah: Betyder ungefär (”Sunnah och gemenskapens folk”). Många 

grupperingar använder begreppet med hänseende till den profetia av Profeten Muhammad som 

rör islams splittring. Denna profetia beskriver hur islam skall splittras i 73 sekter varav alla utom 

en, ”den räddade sekten” (al-Firqatun-Naajiyah), skall hamna i helveteselden. Begreppet har således 

utnyttjats av många olika grupperingar för att ge legitimitet till sin grupps anspråk. Den enligt 

ortodox islam accepterade definition är de som följer Profeten Muhammads och följeslagarnas 

trosläror och exempel. 

Aqidah/Aqeedah: är den arabisk-islamiska beteckningen för troslära. Olika inriktningar och 

grupper av islam kan bekänna sig till olika trosläror, vilket således medfört att mycket vikt läggs 

exempelvis vid vilken aqidah en islamisk lärd har innan man tar kunskap av denne. Det skulle vara 

en omöjlighet för en sunnimuslim att studera trosfrågor hos en shiamuslim och vice versa, 

eftersom deras trosläror skiljer sig så pass mycket. 

Asbab an-Nuzul: Omständigheten som föranledde uppenbarelsen av en specifik vers eller 

passage i Koranen. 

Bid’ah: Är ett arabisk-islamisk begrepp för innovation. Ordet härleds från al-badah som betyder: 

”att skapa något utan företräde”. Bidah är något som inom islam är förkastligt och det existerar en 

rad autentiska hadither rörande dess fara. Imam Muslim återberättar följande tradition i sin 

hadithsamling: ”Den som tilläger något i vår angelägenhet (religion) utan en korrekt anledning 

skall få det förkastat. Även Tirmidhi i sin hadithsamling berör denna företeelse, han återberättar 

följande tradition: ”Varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse leder till helveteselden”. 

Det bör påpekas att islam accepterar innovationer som rör de världsliga aspekterna av 

människans liv, men de som rör de religiösa och andliga aspekterna är strängt förbjudet.  

Fiqh/Fikh: Ur ett lingvistiskt perspektiv så betyder de ”förståelse”. Islamiskt set t så refererar det 

till kunskapen om detaljerade rättsregler i sharian relaterat till människans handlingar, samt det 

detaljerade beviset för dessa rättsregler. Den islamiska rättvetenskapen, dvs. fiqh, är en mänsklig 

strävan eller ansträngning att förstå hur de gudomliga lagarna skall tillämpas på människans 

konstant förändliga livssituation. 

Hadith/Hadeeth/Hadis: En rapportering om Profeten Muhammad; hans uttalanden, 

handlingar, hans tysta godkännande av vissa handlingar, eller beskrivningar av Profeten 

Muhammads utseende eller karaktär. Detta är definition som ges av de lärda inom hadith, medan 

de lärda inom fiqh begränsar det till de tre första. Det bör även påpekas att hadither är av två 
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kategorier: 1) hadith nabawi, ett uttalande från Profeten Muhammad, som han inte tillskrev Gud. 2) 

hadith qudsi, ett uttalande från Profeten Muhammad, som han attribuerade Gud. Det existerar två 

åsikter rörande denna typ, bland de lärda, om Gud uppenbarade både ord och mening eller 

endast mening, vilken Profeten Muhammad senare parafraserade. 

     Den islamiska hadith-vetenskapen utvecklade tidigt en källkritik, vars syfte var att garantera att 

de uttalanden och handlingar som tillskrivs Profeten Muhammad är autentiska. Detta medförde 

att hadither indelades i fyra kategorier:   

a)   Autentiska eller Sund (Sahih), dvs. det råder inga tvivel kring återberättarnas trovärdighet, 

goda karaktär samt deras precisa minne, samt att hadithen inte innehåller något som 

motsäger mer autentiska källor 

b) Starka (Hasan), refererar till de hadither som är snäppet under sahih, som följd av att någon 

i kedjan av återberättare inte uppfyller något av de standardkrav som en sahih hadith 

kräver, såsom att återberättarens minne inte fullt ut uppfyller de krav som ställs.  

c)   Svag (Da’if, Da’eef), är de hadither som inte uppfyller kraven för hasan hadith. De hadither 

som indelas i denna kategori är de vars kedja av återberättare är känd för att ha bristfällig 

karaktär, såsom att han är en känd lögnare, har bristande minne, är en innovatör eller att 

det råder oklarheter rörande hans karaktär. Även om hadithen strider mot mer autentiska 

källor så klassificeras den som da’if. 

d) Fabricerad eller förfalskad (Maudu), är som namnet indikerar fabricerade uttalanden som 

sägs härstamma från Profeten Muhammad. Dessa igenkänns bland annat eftersom de 

strider mot de etablerade normerna som förmedlades av Profeten Muhammad, och/eller 

att dess kedja av återberättare innehåller kända lögnare. 

Ijmaa: Konsensus bland de lärda som är kvalificerade att göra ijitihad på en sharia-lag som 

fastställdes efter Profeten Muhammads död. 

Ijitihad: Att deducera en rättslag för en fråga eller ärende som inte kan besvaras utifrån någon 

klar eller specifik text. 

Israa’eeleeyaat: Judiska och kristna narrationer rörande religiösa frågor och händelser. Dessa 

återberättelser är av tre typer, utifrån ett islamiskt perspektiv: 1) de som accepteras eftersom de 

stämmer överens med Koranen och Profeten Muhammads sunnah; 2) de som avfärdas eftersom 

de motsäger Koranen och Profeten Muhammads sunnah; 3) de som varken accepteras eller 

avfärdas eftersom den information de förmedlar inte berörts i Koranen och Profeten 

Muhammads sunnah. 

Madhab/Mathab: Islamisk termologi som främst används för rättskolor. 

Mufassir: Uttolkare av Koranen. 
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Mukham: Utifrån tafsir-termologi så har den två givna definitioner: 1) refererar till de verser som 

är klara och inte öppna för tolkning; 2) benämning för de verser vars lag fortfarande är gällande, 

dvs. den har inte upphävts eller ersatts. 

Mutashaabih (plur. Mustashaabihaat): Koranpassager som är oklara och flerdimensionella, 

vilket således innebär att de är öppna för tolkning. 

Naskh: Upphävandet eller ersättandet av en lag i en tidigare koranvers eller i Profetens sunnah 

med en senare uppenbarad lag. 

Sahaabah/Sahaba: Profeten Muhammads följeslagare, dvs. den individ som träffat Profeten 

Muhammad och accepterade hans budskap. 

Sharia/Sharee’ah: Den enligt muslimer gudomligt uppenbarade lagen som återfinns i Koranen 

och Profeten Muhammads sunnah. 

Sunnah/Sunna: Islamisk termologi för Profeten Muhammads exempel; dvs. hans uttalanden, 

handlingar, hans tysta godkännande av handlingar som hans följeslagare utförde i hans närvaro, 

och som återberättas i haditherna. 

Ta’wil/Ta’weel: Utläggning, Tolkning 

 

 


