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Abstract 

Within today’s global debate, womens lives and opportunities amongst various religious 

traditions have become an underlying focus for western criticism. This is especially the case for 

islam, where the plight of muslim women has often been used as a central point in a broader 

discussion about islam – a discussion often charactarized by islamophobia and a monolithic 

view of islam. This criticism is often based upon european and american notions about 

womanhood and feminism, which fails to adress the specific context in which a majority of 

muslim women live their lives today. There are however a number of scholars engaged in 

deconstructing patriarchal notions within the islamic tradition, separate from the biases 

embedded within western feminism.  

In this study I will give an overview of religious feminism (particularly islamic feminism), and 

examine how islamic feminism has deconstructed patriarchal notions about gender, dominant 

in many islamic countries today. Furthermore, I explore how sufism has historically given 

opportunities not found elsewhere for women to dictate their own lives, and how Ibn ’Arabis 

ontology and theology can offer approaches for a gender inclusive, non-essentialistic, 

interpretation of islam.  
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1 Inledning 

Många inom den feministiska debatten idag intar ofta en reduktionistisk inställning till islam, 

där feminister ofta behandlar muslimska kvinnor som kvinnor utan agens i behov av räddning. 

Detta har lett till att det under modern tid har vuxit fram en feminism som grundar sig i den 

specifika kontext i vilken en majoritet av världens muslimska kvinnor lever. Till skillnad från 

den vita, västerländska feminismen, söker islamiska feminister frigörelse inom den islamska 

traditionen, där relationen till gud fortfarande är en central aspekt av ens liv. Feministiska 

dekonstruktioner av traditionella tolkningar av kön och sexualitet har utarbetats, där kvinnans 

underordning utmanas med koranen som grund.  

Denna uppsats syftar till att ge en överblick över den religiösa feminismen, särskilt den 

islamiska feminismen. Genom pionjärer inom feministisk exegetik, såsom Amina Wadud och 

Riffat Hassan, kommer jag lyfta fram hur feministiska omtolkningar av koranen ser ut i modern 

tid, och hur dessa kvinnor utmanar den traditionella könshierarkiseringen. 

Vidare finns i den islamiska historien en rad framstående kvinnor, vars liv och berättelser har 

förbisetts av en patriarkal och androcentrisk historieskrivning. Helgonet Rabi’a och hennes 

gelikar ger emellertid en rik inblick i hur kvinnor redan tidigt i den islamiska traditionen kunde 

använda sig av religionen för att manövrera i ett samhälle präglat av patriarkala strukturer. Den 

tradition dessa kvinnor agerade inom, sufismen, erbjuder på ett sällsynt sätt vägar in i islamisk 

teologi som ger öppningar för omtolkningar av traditionella föreställningar rörande kön och 

sexualitet, och jag kommer därför redogöra för några centrala delar av den sufiska traditionen 

och hur denna kan förstås ur ett feministiskt perspektiv.  

  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att ge en bakgrund till hur feministiska omtolkningar av religiösa 

traditioner kan utformas, samt att hitta en användbar praktik genom vilken religioner kan 

omformas, med särskilt fokus på islam. För att nå syftet ämnar jag därför visa på hur feministisk 

religionsforskning ser ut i förhållande till kön, genus och sexualitet, samt hur forskare motiverar 

sådan forskning.  

Vidare ämnar jag lyfta fram sufismen som ett redskap för feministiska omtolkningar av islam, 

och för att visa på hur feministisk forskning kan gå till i praktiken, kommer jag lyfta fram några 

sufiska kvinnor i den sufiska historien. Förutom dessa sufiska kvinnor och deras liv, vill jag 
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påvisa hur sufismen på ett särskilt vis kan erbjuda ingångar till feministisk teologi, bland annat 

genom Sadiyya Shaikhs tolkningar av Ibn’ Arabis teologi och filosofi.  

 

- Hur kan feministisk religionsforskning utformas, och hur kan sufismen vara ett 

användbart redskap för teologiska omtolkningar av kön, genus och sexualitet?  

 

1.2 Forskningsöversikt 

 Tillsammans med ett ökande intresse för feministisk forskning har det under modern tid vuxit 

fram en feminism som agerar inom en islamisk kontext och söker feministiska strategier som 

befinner sig utanför den västerländska, sekulära feminismen. Dessa strategier bygger ofta på ett 

omtolkande av koranen och haditherna; ett omtolkande som tar hänsyn till de sociala, politiska 

och ekonomiska förhållanden som rådde under tiden vid dess tillblivelse. Amina Wadud har i 

Qur’An and Woman gjort en hermeneutisk analys av koranen, och understryker hur traditionell 

tafsir nästan uteslutande är skrivet av män. Detta menar Wadud har lett till en tolkning av 

koranen som skett utan hänsyn till kvinnans perspektiv och upplevelser, samtidigt som koranen 

(med dess könade språk) tydligt behandlar både kvinnor och män. I denna tolkningsmässiga 

snedvridning av koranen har två essentiellt skilda och värdeladdade könsbegrepp kommit att 

bilda en hierarki, där mannen anses överordnad, samtidigt som kvinnans agens ofta förbises 

helt eller får negativa konnotationer. Medan Wadud i sin analys accepterar ett tvåkönssystem, 

menar hon att koranen och dess ’andemening’ bygger på ett system där de två könen och dess 

sociala samspel snarare kompletterar varandra på ett sätt som speglar dess specifika samtida 

kontext. Wadud menar vidare att ”andemeningen” är överförbar mellan olika samhällen, vilket 

gör att tafsir aldrig är färdig: det är en ständigt pågående process.1 

En annan som ägnat en stor del av sitt forskarliv åt feministisk religiositet är Rita Gross, som 

varit en framstående figur inom fältet ända sedan 1960-talets återupplivande av religiös 

feminism. I sin bok Feminism and Religion ger hon en grundlig genomgång i hur feministisk 

forskning och praktik historiskt sett ut och hur en religionsforskare idag kan angripa patriarkala 

konstruktioner inom världsreligionerna. Hon redogör för hur forskningen konstant rör sig 

mellan normativitet och deskriptivitet samt teori och praktik. Hennes analyser av pre-patriarkala 

samhällen och patriarkatets framväxt ifrågasätter samhällsformens evighet, och skapar således 

                                                           
1 Amina Wadud, Qur’An and Woman, 1999 
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en öppning för feministisk omtolkning inom världsreligionerna. Vidare visar hennes 

användning av begreppen androcentrisk kontra androgynisk forskning hur forskarvärlden 

historiskt sett reproducerat patriarkala värderingar och osynliggjort kvinnors historier samt 

berövat kvinnan i historien dess agens inom religionerna. Hon är i Feminism and Religion 

uppenbart mindre intresserad av den islamiska traditionen än för övriga abrahamitiska 

traditioner, men hennes resonemang kring androcentrismen i kristendomen och judendomen 

erbjuder trots detta ingångar för en androgynisk förståelse av islam.2 

Samtidigt har det genom historien funnits en rad framstående kvinnor inom islam, och i 

synnerhet inom sufismen, där människor hade likvärdiga spirituella möjligheter oavsett kön. I 

sin bok Rábi’a berättar Margaret Smith om kvinnliga sufier som levde och verkade under islams 

första århundraden. Trots att väldigt lite material skrivet av kvinnorna själva, finns en stor 

samling litteratur skrivna av dessa kvinnors samtida som ger en rik återberättelse av deras liv 

(ofta i spirituella superlativ), och Smith skildrar hur dessa kvinnor manövrerar i ett religiöst 

landskap som var strakt präglat av en patriarkal tradition. Deras teologiska hållningar skiljer sig 

ofta från sina manliga motsvarigheter, vilket ger en bild av vilken roll kön spelar inom sufismen. 

Fokus för dessa kvinnor handlar snarast om en tydligare relation till Gud och en 

världsfrånvändhet (i synnerhet från män) som ger upphov till ett hyllande av andra kvalitéer 

och egenskaper än de som uppfattas som maskulina.3 Detta innebär samtidigt en kritik av de 

rådande patriarkala normer och egenskaper som präglade Rábi’as samtid, och denna 

förkroppsligade kritik kunde inspirera sufier runt om dessa kvinnor och skapa nya, 

revolutionerande tolkningar av koranen och haditherna.  

I arbetet med att tolka koranen med hänsyn till kvinnan är Ibn ’Arabi kanske en av de mest 

betydande sufierna. I Sufi Narratives of Intimacy återberättar Sadiyya Shaikh på ett uttömmande 

vis Ibn ’Arabis teologi och metafysik. Hennes resonemang bär likheter med det som nämndes 

i samband med Aminda Waduds bok, och hon kritiserar modern politisk och akademisk diskurs 

som gärna behandlar islam som en monolitisk tradition som är essentialistisk och uteslutande 

kvinnofientlig. Hon kontextualiserar debatten och ställer salafismens dominerande ställning i 

kontrast till andra inriktningar inom islam, som genom historien erbjudit en myriad olika sociala 

förhållanden. Samtidigt utvecklar Shaikh Waduds resonemang och menar att en feministisk 

praktik i islamisk kontext bör bygga på ett ifrågasättande av de grundläggande ontologiska 

föreställningarna hur människan som sådan blir könad, snarare än konflikter över hijab eller 

                                                           
2 Rita Gross, Feminism and Religion, 1996 
3 Margaret Smith, Rabi’a, 1994 
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kvinnors rätt att vara imam. Hon skriver ”these types of debates fail to adress the ways in which 

the underlying theological category of the ’human being’ is gendered”, och syftar till att 

utforska de mest grundläggande frågorna rörande vad det innebär att vara människa (Shaikh, 

2012, s. 6). För att dekonstruera föreställningar om människans natur (i synnerhet könens natur) 

vänder hon sig till Ibn ’Arabi.  I Ibn ’Arabis tänkande hittar Shaikh en teologi som var influerad 

av en rad kvinnliga sufier som var verksamma under hans samtid, och dessa influenser menar 

hon påverkade Arabi på ett sätt som skilde honom från många andra manliga muslimer, som 

under islams förmoderna period levde i sociala sfärer separata från kvinnor. Hans syn rörande 

al-Insan al-Kamil som till fullo tar hänsyn till alla aspekter av vad det innebär att vara människa 

hävdar Shaikh erbjuder ett sätt att kritiskt bearbeta traditionella rättsskolor och de ontologiska 

grundantagen på vilka de är grundade.4 

Rita Gross tycks emellertid i sin bok aktivt undvika islam, kanske på grund av hennes avighet 

gentemot de abrahamitiska religionernas patriarkala tradition. Vidare har jag inte kunna hitta 

forskning som berör hur den feministiska religionsforskningen som sådan kan tänkas påverka 

samhälleliga institutioner utanför akademin, och hur sådan forskning kan tänkas påverka de 

dominerande islamiska föreställningarna om kön och sexualitet. 

 

1.3 Avgränsning och disposition 

För att ge en överblick hur feministiska religionsforskare engagerar sig i sina traditioner, 

kommer jag inleda uppsatsen med en redogörelse för Rita Gross tankar kring androcentrisk och 

patriarkal forskning. Den feministiska religionsforskningen har en lång historia, och det finns 

exempel på teologiska försök att omforma bilden av kön långt innan termen feminism 

myntades. I min uppsats kommer jag emellertid att fokusera på den typ av feministisk 

religionsforskning som tog fart i samband med den andra vågens feminism, som syftade till att 

ge röst åt kvinnliga gestalter i den religiösa historien och höja deras värde. I detta avsnitt 

problematiseras också androcentrisk forskning, och påvisar vilka spänningar som uppstått 

mellan denna typ av forskning och feministisk (eller androgyn) forskning som Gross 

representerar. Eftersom mitt huvudsakliga fokus är islamisk feminism, lyfter jag upp vilka 

förutsättningar feministisk religionsforskning inom islam har och visar på några exempel på 

feministisk tafsir. Trots att denna typ av forskning är relativt ny, har det på senare tid vuxit fram 

ett stort fält som behandlar just kvinnans roll i koranen och i den islamska traditionen. Mitt 

                                                           
4 Sadiyya Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, 2012 
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fokus här kommer emellertid ligga på två av de tidiga pionjärerna inom fältet, Amina Wadud 

och Riffat Hassan, som båda pekar på hur androcentrisk religionsforskning påverkar det 

vardagliga livet för kvinnor i muslimska länder.  

Efter att ha gett en överblick på feministisk religionsforskning, följer ett avsnitt om sufismen 

och huvuddragen i den sufiska traditionen. Med Gross resonemang kring androgyn 

religionsforskning som bakgrund, gör jag här en feministisk läsning av den tidiga sufiska 

historien, för att visa på vilka möjligheter som fanns för kvinnan att engagera sig i det religiösa 

livet inom det tidiga islam, och vilka strategier de använde sig av för att röra sig i religiösa rum 

som traditionellt dominerades av män. Efter att ha visat på några framstående sufiska kvinnor, 

kommer jag lyfta fram Ibn ’Arabi, som i sufismens tidiga historia formulerade tankar om kön 

och genus som idag erbjuder feministiska omtolkningar av de grundantagen på vilka dagens 

patriarkala föreställningar bygger. Ibn ’Arabi var emellertid en flitig författare och hans 

tänkande tillåts inte sammanfattas i sin helhet. Därför har jag valt att fokusera på några aspekter 

av hans tänkande jag anser centralt för att förstå hur han utmanade och kan utmana dominerande 

föreställningar om kön idag: al-insan al-kamil, jamal samt jalal.  

 

1.4 Teori och metod 

Den här uppsatsen har feministisk teori som utgångspunkt, vilket innebär ett antagande att den 

religiösa historien, likt samhället i övrigt, bygger på ett tydligt isärhållande av könen där 

mannen är överordnad kvinnan. Vidare innebär detta patriarkala historiebyggande på en central 

princip rörande objektiv kunskapsbyggnad, som Simone de Beauvoir uttrycker som följande:  

A man is in the right in being a man; it is the woman who is in the wrong. It amounts to this: 

just as for the ancients there was an absolute vertical with reference to which the oblique was 

defined, so there is an absolute human type, the masculine… [Man] thinks of his body as a 

direct and normal connection with the world, which he believes he apprehends objectively, 

whereas he regards the body of a woman as a hindrance, a prison, weighed down by 

everything peculiar to it… Thus humanity is male and man defines woman not in herself but 

as relative to him; she is not regarded as an autonomous being.5 

Jag kommer använda mig av hermeneutisk metod för att tolka hur kvinnor behandlat 

könshierarkisering inom det tidiga islam, där berättelser om religiösa kvinnors liv tolkas i 

                                                           
5 Simone de Beauvoir, The Second Sex, s. 27 
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förhållande till den kontext i vilken de verkade. Detta sker med hänsyn till vilka intressen 

berättelserna kan ha tänkts företräda, och vilka kulturella normer och värderingar som präglade 

den samtid i vilken de verkade. I den sufiska kontexten, byggd på erfarenhet, kommer därför 

tolkandet av erfarenheten som feministiska strategi vara central.6 I det här arbetet har den 

hermeneutiska metoden inneburit att förstå i vilken religiös kontext Ibn ’Arabi och hans gelikar 

agerade, och sätta in deras tänkande i relation till denna kontext. En hermeneutisk tolkning av 

dessa idéer och dess mening innebär att erfarenheten går att lyfta in i en samtida kontext, och 

därigenom förstå hur de kan vara ett verktyg för samtida teologiska diskussioner kring kön och 

sexualitet.   

                                                           
6 Stausberg & Engler, The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, s. 275-279 
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2 Religiös feminism 

I detta kapitel ska jag redogöra för några grundantaganden inom den feministiska 

religionsforskningen som är relevanta för min studie, och i synnerhet hur feministiska 

omtolkningar sker i en islamisk kontext. Varför? Vad är målet med forskningen? Hur har man 

gått till väga? Vidare kommer jag lyfta upp några historiska orsaker till de starkt patriarkala 

traditioner en ser idag, samt en redogörelse för feministiska grundantagen nämnda i teoridelen 

nämnd ovan. 

 

2.1 Feminism i en religiös kontext 

Det feministiska studiet av religion får ofta motta kritik eftersom dess explicita mål att söka 

efter kvinnans erfarenheter i historien anses vara partiskt eller inte objektivt. Detta kan förstås 

i kontrast till det androcentiska fokus religionsforskningen haft historiskt, som sin 

androcentrism till trots ansetts vara mer objektiv. Denna upplevda partiskhet brukar dessutom 

förstärkas, då feministiska forskare gärna uttrycker sin feministiska metodologi explicit, medan 

konventionell androcentrisk forskning inte gör det och således framstår som utan agenda. Att 

försöka förändra denna könsmässiga obalans inom forskningen ter sig inte vara objektivt även 

då forskaren upprätthåller en balans i frågor som rör kön och genus, eftersom den genom sin 

blotta inkludering av andra perspektiv än det androcentriska sticker ut. Gross argumenterar 

däremot för att fallet skulle vara motsatt och hon menar att religionsforskning som lyfter fram 

kvinnans erfarenheter inom religiösa traditioner ger en mer komplett bild och därför också blir 

mer objektiv. Hon ger vidare ett kraftfullt exempel på hur androcentrisk forskning ser ut i 

verkligheten när hon lyfter fram en mening en ofta kan tänkas höra i religionsstudiet: 

”Egyptierna tillät (eller tillät inte) kvinnor att…”. En sådan mening kan te sig oproblematisk, 

men genom att analysera hur vi framställer egyptierna i ett sådant fall framkommer det här att 

”egyptier” likställs med manliga egyptier. Kvinnan blir ett objekt, mot vilket riktiga egyptier 

agerar, men hon anses inte vara fullvärdig egyptier. Detta kan illustrera ett av de mest centrala 

fenomenen i androcentrism, där mannen likställs med mänskligheten. Mannens agens antas 

vara densamma som människans, men eftersom det inte finns någon (religiös) kultur i världen 

där det inte finns några könsroller blir den generiska manligheten och androcentrisk forskning 

ett sätt att effektivt dölja kvinnans agens i historien. I de fall där kvinnans erfarenheter lyfts 



11 
 

fram, blir de således ett avvikande från mänskligheten, och får ”samma epistemologiska och 

ontologiska status som träd, enhörningar, gudomligheter och andra objekt”. 7 

Det feministiska studiet av religionshistoria har således ett tydligt mål: att skapa en mer objektiv 

och heltäckande beskrivning av historien genom en omvandling av den enkönade, 

androcentriska historieskrivningen till en tvåkönad, eller androgyn, syn på människan, där en 

tar hänsyn till att mäns och kvinnors liv formats med tydliga skillnader, men också behandlar 

dessa med utgångspunkten att de båda könen är mänskliga. Men den feministiska 

religionsforskningen befinner sig också i en bredare kontext av feminism som social vision. 

Medan den feministiska forskningen försöker lyfta fram och hitta kvinnans erfarenheter i 

historien, ämnar den sociala visionen att styra nuvarande sociala, politiska, ekonomiska, 

akademiska och religiösa institutioner i en mer jämlik riktning. Så som androcentrismen är det 

huvudsakliga problemet inom religionsforskningen, menar feminismen att patriarkatet i en 

bredare kontext skapar skadliga sociala förhållanden för både män och kvinnor. Feminismen 

söker på olika sätt förändra den hierarkiska relationen mellan män och kvinnor, där mannen är 

norm och har makten över kvinnor. Denna insikt om den skadliga hierarkiska uppdelningen 

mellan könen kom tillsammans med en annan insikt: patriarkatet är inte grundat i biologiska 

nödvändigheter; det är ett socialt system som uppkom vid en specifik tidpunkt i historien och 

är således möjlig att förändra. Hur denna förändring ska se ut är emellertid fortfarande ett ämne 

för diskussion. Många feminister menar att en jämlikhet mellan könen är önskvärt, där mannens 

dominans bör försvinna så att kvinnor bär lika makt över sina liv som männen över sina. Detta 

har också lett till en bredare feministisk kritik av hierarkier som sådana, där vissa menar att ett 

hierarkiska konstruktioner i själva verket är en produkt av patriarkatet självt. Dessa hierarkier 

kopplas samman med militarism och förstörelse av ekosystem, där hierarkier och dominans 

över vissa grupper anses vara av naturen givna och omöjliga att undvika. 8 

Förutom dessa former av feministisk kritik av könssystemet har feminister också kritiserat 

könsroller, och menat att feminismen som social vision också bör innefatta målet att bli fri från 

könsroller. Gross menar att en jämlikhet mellan könen fortfarande förutsätter den fortsatta 

existensen av könsroller, som innebär en låsning av människan i strukturer som blir givna av 

det fysiologiska könet. Kritiken mot tanken om jämlikhet bygger på idén om att människan, 

även i ett fall där könen är jämställda, fortfarande behöver konformeras till deras fysiologiska 

kön, och kvinnor (eller män) kan bara leva i en kvinnlig (eller manlig) roll och måste anpassa 

                                                           
7 Gross, Feminism and Religion, s. 16-19 
8 Ibid., s. 20-24 
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sig till denna. Feministisk kritik av patriarkatet handlar då inte enbart om de skadliga 

makthierarkierna, utan även de könsroller som patriarkatet är byggt på och kräver för sin 

fortsatta existens. Den sociala visionen är ett samhälle där könet inte har någon inverkan på ens 

sociala, ekonomiska eller sexuella liv. Det innebär också att människor blir fria att leva ut de 

egenskaper de önskar – ”maskulina” eller ”feminina” – utan att de bär någon koppling till ens 

fysiologiska kön eller förväntad könsroll. Det som tidigare kodats till att vara könsbetingade 

egenskaper skulle i ett postpatriarkalt samhälle uppfattas som symboliska uttryck för hur vi 

strukturerar vår värld. 9 

Feminismen som metod för studier och feminismen som social vision är alltså tätt 

sammanflätade och svåra att separera från varandra. Ur feminismen som rörelse växte det 

feministiska akademiska studiet fram, och resultat från feministiska studier har sedan används 

som data för att grunda den sociala visionen på. Vare sig det är androcentrismen eller 

patriarkatet vänder sig de engagerade mot ett socialt system och vetenskaplig praxis som 

uppfattas som destruktivt och osynliggörande. Detta har också inneburit att feministisk praktik 

har mål som ibland får utstå kritik. Dess delvis politiska syfte har lett till ett ifrågasättande av 

dess objektivitet och opartiskhet, vilket feminister i sin tur svarat på genom att ifrågasätta 

objektivitetens innebörd. Men det feministiska studiet av religion bär också på andra 

svårigheter. Genom historien har en rad faktorer gjort att kvinnans agens blivit förbisedd. Till 

att börja med har forskningen fokuserat på den del av ett religiöst samhälle där makten funnits 

koncentrerad. Religiösa ceremonier är och var delvis könssegregerade, vilket innebar att 

kvinnors religiösa liv hamnade i periferin. Samtidigt har androgyna forskningsmetoder 

inneburit att en funnit ett rikt religiöst liv bland kvinnor som var strikt mansexkluderande. 

Således innebär feministisk forskning att fokus flyttas från det som en traditionellt definierat 

som religiositet till att inkludera de aspekter av religiöst liv som vanligen förbisetts. Här kan en 

göra en åtskillnad mellan auktoritet och makt, där kvinnor ofta haft lite formell auktoritet i 

samband med ceremonier och institutioner medan de haft betydligt mer makt i informella 

sammanhang.10 Ett andra problem i studiet av religion har varit att de som skrev om 

traditionerna valde att skriva om män snarare än kvinnor, och när texter om kvinnor funnits 

tillgängliga har de negligerats av senare utövare. Detta har, som nämndes ovan, gjort att samtida 

forskare fokuserat på det traditionen själv velat skulle hamna i fokus – de manliga figurerna – 

vilket också lett till att utövare idag ser förbi de kvinnor som faktiskt funnits inom traditionen, 

                                                           
9 Ibid., s. 24-27 
10 Ibid., s. 68-69 
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och ibland ställer sig negativt till de feministiska om tolkningar som skulle kunna göras. Målet 

för den feministiska religionsforskningen blir således att hitta en korrekt och användbar 

historia. Att hitta en korrekt beskrivning av historien är inte unikt för feministisk 

religionshistoria, men att hitta en användbar historia är nödvändigt för att kunna rekonstruera 

en tradition på feministiska villkor, särskilt eftersom många religioner bygger sin tradition på 

historiska berättelser. Att skifta fokus från ett patriarkalt förflutet till en androgynt förflutet blir 

således särskilt viktigt inom dessa religioner.11 Kartläggningen av ett androgynt förflutet har 

flera olika komponenter. För det första handlar det om att hitta berättelser om kvinnors religiösa 

liv. För att kunna bygga en bredare förståelse av historien är det viktigt att förstå hur kvinnors 

religiösa liv såg ut, hur de engagerade sig i religionen och dess ceremonier. Vidare är det 

nödvändigt att förstå vilka strategier de använde sig av för att navigera och överleva i patriarkala 

traditioner, och hur de kvinnor som fick centrala roller inom traditionerna bar sig åt, samt hur 

socialisationen in i religionen gick till och hur kvinnorna hanterade en oftast underlägsen 

position. Det innebär att identifiera kvinnlig agens i historien och försöka lyfta fram kvinnan 

som subjekt snarare än ett objekt mot vilket religionen agerar. För det andra är det viktigt att 

förstå hur kulturella normer om kön såg ut inom traditionen. Detta handlar om att förstå hur 

övriga delar av samhället såg på kön och hur en förväntade sig att kvinnor skulle bete sig, vad 

de fick göra och inte göra, samt hur symboler och koncept rörande femininitet såg ut inom 

traditionen i fråga. Slutligen ämnar den androgyna religionsforskningen att hitta bilder av det 

gudomliga som är kvinnliga. Inom de monoteistiska traditionerna har gudsbilden traditionellt 

sett tolkats som manlig, och de könade språk på vilket dessa religioners texter nedskrevs 

betecknas gud som man. En androgyn dekonstruktion av gudsbilden skulle således innebära att 

finna alternativa tolkningar till den könade guden, och således öppna upp feministiska strategier 

inom dessa religioner.12 

Vad de flesta feministiska religionsforskare är eniga om är faktumet att religioner inte är eviga 

och oföränderliga. I de monoteistiska religionernas kanon menar de att det går att göra en tydlig 

åtskillnad mellan de passager som stöder en androgyn rekonstruktion och de som inte gör det. 

Forskarens uppdrag blir då att försöka identifiera och lyfta fram de aspekter av religionen som 

fungerar befriande. Vidare hävdar de att religionerna blivit till och vuxit fram i en patriarkal 

kontext, som inneburit att texternas budskap blivit sammanflätade med olika patriarkala 

föreställningar. Att rensa traditionen från föreställningar byggda på patriarkala tankegods skulle 

                                                           
11 Ibid., s. 72-73 
12 Ibid., s. 81-87 
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således inte bara vara en feministisk strategi; det skulle också föra en närmare traditionens 

verkliga budskap om jämlikhet och frihet. En central del i detta arbete är att göra nya tolkningar 

och nya kommentarer till de religiösa urkunderna genom feministisk exegetik. Vad som skiljer 

feministisk exegetik från traditionell exegetik (eller tafsir) är ett antagande om att texterna 

historiskt sett har tolkats till att främja manlig dominans, men att texterna i sig inte kräver att 

en gör dessa tolkningar. Detta innebär att en gör åtskillnad mellan text och tolkning och 

ifrågasätter tanken om exegetik som en praktik där en försöker få ut ett äkta budskap utan 

förvrängning. Genom att göra en tydlig distinktion mellan text och tolkning kan feministiska 

exegeter föra den teologiska debatten till att handla om varför en tradition väljer en tolkning 

baserad på manlig dominans istället för en egalitär tolkning. Detta resonemang kan kopplas till 

vad som nämndes tidigare med problematiken att hitta kvinnans agens i historien, där män gärna 

skriver om andra män och på så sätt binder samman äkthet med patriarkala uttolkningar av de 

religiösa urkunderna. Feministisk exegetik handlar också om en insikt om att olika passager i 

urkunderna bär olika mycket vikt. Som exempel kan nämnas att de tre monoteistiska 

religionerna skapades i en social kontext där inte bara manlig dominans var tydlig, utan även 

institutioner så som slaveri. Genom historien har emellertid vissa sociala praktiker försvunnit 

eftersom de anpassats till samtida sociala förhållanden, och praktiker som slaveri har sedermera 

avskaffats. Detta är ett tydligt bevis på att tolkningar av de religiösa urkunderna inte är absoluta 

texter isolerade från samtida värdesystem; varje exeget gör en avvägning mellan vilka 

föreskrifter som passar eller inte passar i en samtida samhällelig kontext. Slutligen bygger 

feministisk exegetik på att granska gängse accepterade översättningar av vissa passager i 

urkunderna, där enskilda ord eller passager ibland utvecklats till att bli mer patriarkala än vad 

de är i ursprungstexterna.13 

 

2.2 Islamisk feminism 

Som andra religiösa traditioner sker feministisk (eller androgyn) forskning inom islam på de 

särskilda förutsättningar islam bär på. Den islamiska traditionen är långt ifrån monolitisk, och 

den bygger på en rad olika källor som ibland är inbördes motsägelsefulla. De allra flesta 

muslimer bygger emellertid sin religion och sitt utövande på en eller flera av följande källor: 

Koranen (uppenbarelsen som är guds ord direkt till människan), Sunna (Muhammeds 

handlande under livet), Haditherna (Muhammeds ord och handlingar nedskrivna), Fiqh 

                                                           
13 Ibid., 112-16 



15 
 

(rättslära, eller laguttolkning), Madahib (rättsskola), samt Sharia (lag eller reglering). Av dessa 

två brukar koranen och haditherna utgöra de viktigaste källorna, även om det ofta varierar 

mycket mellan de olika traditionerna inom islam. Koranen har av dessa två den högsta 

auktoriteten, och anses vara guds budskap genom Gabriel till Muhammed, som sedan 

förmedlade budskapet till andra utan förändring eller fel. Haditherna kom sedan att bli den lins 

genom vilken en uttolkade koranen, och Muhammeds liv och handlade kom att utgöra ett 

rättesnöre för muslimsk liv efter uppenbarelsen.  

En diskussion rörande hadithernas äkthet påbörjades emellertid snart efter Muhammeds död. 

Många forskare inom islam ställer sig skeptiska till vissa hadither, och det är svårt att uttolka 

vilka som kan anses spegla Muhammeds liv och vilka som är rena förfalskningar. Många 

hadither blev ett verktyg för dåtida kalifer eller härskare att försvara vissa specifika politiska 

handlingar, och sanning och förfalskning blev svårt att urskilja. Men samtidigt som många 

hadither inte speglar Muhammeds liv korrekt, utgör hadithtraditionen en enormt viktig del av 

islamisk lära idag. Vördnaden inför profeten Muhammed och rättelsen efter hans exempel utgör 

en stor del av det som formar vad som är muslimskt liv, och genom haditherna skapas en 

särskild relation till profeten som påverkar muslimer på både ett medvetet och omedvetet plan.14 

Viktigt att påpeka är att nedtecknandet av dessa källor skedde i ett samhälle som var starkt 

präglat av patriarkala hierarkier, där mannen som norm och kvinnan som underordnad var en 

central del av det sociala livet.15 Det var nästan enbart män som tilläts göra tolkningar av dessa 

källor, vilket inte bara innebar att själva historieskrivningen blev androcentrisk (se ovan om 

män som skriver om män) – det var män som kom att reglera kvinnans ontologiska, teologiska, 

sociala och eskatologiska funktioner. Trots att det fanns en rad framstående kvinnor inom det 

tidiga islam, har traditionen med sina fortsatt patriarkala institutioner förhindrat kvinnor från 

att aktivt engagera sig i tafsir eller fiqh. Hassan menar att muslimska kvinnor inte förrän nu har 

kunnat förstå hur långtgående de blivit berövade sina rättigheter som följd av en androcentrisk 

historieskrivning och patriarkalt förtryck, och hon skriver  

kept for centuries in physical, mental, and emotional confinement and deprived of the 

opportunity to actualize their human potential, most Muslim women find beyond their 

capability even the exercise of analyzing their personal life-experiences as Muslim women. 

Here it is pertinent to mention that while the rate of literacy is low in many Muslim countries, 

                                                           
14 Hassan, Muslim Women and Post-Patriarchal Islam, s. 39-41 
15 Wadud, Qur’An and Woman, s. 80-81 
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the rate of literacy of Muslim women, especially those who live in rural areas where most of 

the population lives, is among the lowest in the world.16 

I modern tid har emellertid muslimska kvinnor börjat komma till insikten om att nuvarande 

traditionella tolkningar av islam snarare används som ett verktyg för förtryck än en väg till 

frigörelse, något som blev uppenbart bland annat när Pakistan försökte införa lagar vars syfte 

var att reducera kvinnan till hälften det av mannen genom systematiskt ifrågasättande av deras 

trovärdighet och status. Medan mycket av de förändringar som sker på kvinnors bekostnad sker 

på inom den politiska sfären, menar Hassan är det är viktigt att förstå att de patriarkala 

föreställningar som dominerar kvinnor i många muslimska länder idag är rotade i teologiska 

antaganden. Hon påpekar vidare att sociopolitiska förbättringar så som bättre tillgång till 

utbildning eller sjukvård inte är tillräckligt; för att nå en verklig förändring måste traditionen 

göra upp med den teologiska grund på vilken androcentiska och misogyna föreställningar inom 

islam bygger på idag.17 

Samtidigt har muslimska kvinnors kroppar blivit en arena för globala ideologiska och politiska 

diskussioner. Diskussioner rörande islamisk klädsel har till exempel blivit ett slagträ i debatter 

rörande internationella konflikter, och Shaikh lyfter fram hur USA använde sig av afghanska 

kvinnors lidande för att få stöd inför en kommande invasion. Kvinnans kropp har således blivit 

en viktig komponent i byggandet av en polemik mellan väst och den muslimska världen, vilket 

gjort den feministiska visionen inom islam till ett ideologiskt redskap. Detta har också inneburit 

en bredare kritik av den västerländska, vita feminismen, som historiskt sett använt sig 

orientalistiska och koloniala föreställningar av muslimska kvinnor som förstärkt en 

reduktionistisk syn på islam. Ur denna kritik har under de senaste årtiondena andra former av 

feminism tagit form, som bygger på andra antaganden än den vita, euro-amerikanska 

feminismen, och bättre tar vara på de specifika förhållanden olika kvinnor lever under i 

världen.18 

Det är med denna bakgrund en vilja har vuxit fram bland muslimska kvinnor att forma en 

feministisk teologi inom den islamska traditionen, med syfte att frigöra muslimska kvinnor och 

män från orättvisa strukturer och samhällsordningar. Vad som utmärker islamisk feminism är 

ett sökande efter en frigörelse i relationen mellan människan och gud. Det individuella, sociala 

och politiska livet sätts in i ett större sammanhang där gud och frågor rörande den ultimata 

                                                           
16 Hassan, Muslim Women and Post-Patriarchal Islam, s. 42 
17 Ibid., s. 42-43 
18 Ibid., s. 4-5, 22-23 
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verkligheten är en del av den sociala visionen. Islamisk feminism svarar således mot det bredare 

målet inom islam, där kontrasten mellan koranens budskap om rättvisa och dagens förtryckande 

samhälle skapar en vilja att förändra religionen i en riktning som dels inkluderar kvinnor men 

också bättre tar vara på de budskap som ryms i koranen. Vad som argumenteras för av vissa 

feminister är också ett ifrågasättande av förändringar som enbart ämnar förändra symptomen 

av en patriarkal och androcentrisk teologi. Diskussioner om hijab eller imamskap hos kvinnor 

är oförmögna att rekonstruera de teologiska grundantagen som skapat de patriarkala 

institutioner vi kan se idag.19 En strategi för att kunna omarbeta dessa teologiska antaganden 

har varit att engagera sig i tafsir som söker dekonstruera androcentriska och patriarkala 

läsningar av koranen. Medan sådana strategier ofta inte är tillräckliga för en fullständig 

transformation av genusrelationerna inom islam, kan sådana omtolkningar öppna upp nya 

tankeströmningar där kvinnans agens är någonting som överhuvudtaget diskuteras och där en 

ifrågasätter mannens akademiska privilegium.20 Dessa strategier tar dessutom hänsyn till 

läsarens tidigare erfarenheter och sociala kontext, och gör texterna tillgängliga för en ny form 

av läsning. Ur en sådan insikt om läsarens individuella förutsättningar kommer en kritik av de 

tolkningar som hävdar sig vara de enda tillåtna och rätta; en kontextuellt medveten tafsir tar 

bättre vara på de olika sociala förhållandena människor lever i och gör således budskapet mer 

tillgängligt för människan.21 

 

2.2.1 Feministisk tafsir 

I koranen behandlas kön i par, man och kvinna, och förutom de fall där man och kvinna 

behandlas explicit har det arabiska språket inget neutrum – alla ord är antingen maskulina eller 

feminina. Detta ställer särskilda krav på den exeget som försöker hitta könsneutrala tolkningar 

av arabiska texter. Ord som är grammatiskt maskulina eller feminina behöver inte vara specifikt 

bundna till kön, men många tolkningar har inte tagit arabiskans särskilda struktur i hänsyn. 

Wadud argumenterar därför att det kan vara en fördel att närma sig koranen ”utifrån”, med en 

språklig struktur där ord inte är maskulint eller feminint kodade. Detta innebär inte att det inte 

går att göra feministiska omtolkningar på arabiska – snarare innebär det att en som exeget bör 

ta i beaktande att koranens budskap inte är begränsat till ett språk eller kultur; det är kontextuellt 

och språkligt varierande.  

                                                           
19 Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, s. 6, 22-23 
20 Wadud, Inside the Gender Jihad, s. 187-190 
21 Wadud, Qur’An and Woman, s. 1-6 
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Traditionell tafsir har emellertid behandlat dessa två entiteter som någonting av essentiell 

skillnad avseende deras teologiska och sociala funktioner och möjligheter. Förutom en tydlig 

distinktion mellan könen och dess tillskrivna roller har traditionell tafsir pålagt dessa värden 

där kvinnan anses svagare och inkapabel moraliskt och spirituellt, medan mannen i alla 

avseenden ansetts överlägsen och mer mänsklig. Kvinnans sfär begränsas till de sociala rum 

som rör hemmet och barnuppfostran, medan mannen har obegränsad tillgång till 

samhällslivet.22  Hassan argumenterar för att detta har sitt ursprung i tre teologiska antaganden: 

att mannen, inte kvinnan eller människan, var guds första skapelse, eftersom kvinnan anses 

komma från mannens revben; att kvinnan, inte mannen eller de båda, var orsaken till att Adam 

och Eva blev förvisade från paradiset; samt att kvinnan inte bara skapades ur mannen utan också 

för mannen, där hennes uppgift är ett redskap för mannen snarare än att kvinnan bär något värde 

i sig själv.23 Eftersom dessa tolkningar har fått så långtgående konsekvenser för hur kvinnan 

och mannens liv regleras i samhället, har det varit centralt för muslimska feminister att 

dekonstruera dessa strukturer.  

Den vanliga tron att Eva skapades från Adams revben är ett lånat koncept från den judeo-kristna 

traditionen, och har ingen som helst bäring i koranen. Skapelseberättelsen så som den finns 

skriven i koranen beskriver snarare tillblivelsen i egalitära termer, och det ord som används för 

den första människan (nafs) är rent grammatiskt feminint. Vidare är termen ’Adam’ inte 

ursprungligen arabiskt, utan kommer från hebreiskan och betyder ’människa’ eller 

’mänsklighet’. I de fall där Adam finns med används detta följaktligen som en benämning på 

människan som sådan snarare än en specifik individ. Idén att Eva skapades av (mannen) Adams 

krökta revben saknar således inte bara stöd i koranen; Adam är i koranen en benämning på 

mänskligheten. Denna förståelse av den koranska skapelseberättelsen har vunnit kraft genom 

en rad hadither som blivit allmänt accepterade, där revbenens krökning fått symbolisera 

kvinnans oärliga natur och alla försök att ”rätta till det” skulle innebära att det gick av. 24  

I skapelseberättelsen skapas mänskligheten först genom nafs. Nafs kan översättas som ’själv’, 

’själ’ eller ’själen’ – det som konstituerar den inre identiteten eller verkligheten hos en 

människa. Trots att arabiskan är ett könat språk (som nämndes ovan) och nafs rent grammatiskt 

är feminint kodat, uppfattas det konceptuellt som varken maskulint eller feminint eftersom det 

är en del av både man och kvinna. Nafs är den ursprungliga skapelse ur vilken människan senare 

                                                           
22 Ibid., s. 6-10 
23 Hassan, Muslim Women and Post-Patriarchal Islam, s. 43-44 
24 Ibid., s. 44-47 
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kom att bli till. Den sammankopplas i koranen varken med manlighet, en enskild man eller 

Adam och inte heller med kvinnlighet, en kvinna eller Eva; skapelsen av mänskligheten är trots 

dess grammatiska kön inte att uppfattas som man eller kvinna. Ur denna nafs skapades sedan 

vad som har tolkats att mena kvinnan (zawj). I de verser som berättar om detta blir det viktigt 

att tolka vad processen där det ”andra” blir till faktiskt innebär. I koranen används ordet min för 

denna process, som kan ha flera olika betydelser. En kan tolka detta som att någonting skapas 

från eller ur den ursprungliga nafs, vilket skulle ge stöd åt tanken att zawj är en del taget ur det 

hela eller en bit ifrån det kompletta (så som ett revben ur Adam). Det går också att förstå min 

som en process där någonting skapas ’av samma slag som’ eller ’av samma natur som’ nafs. 

Hur en förstår tillblivelsen av det första paret beror således på hur en ser på min; huruvida det 

är någonting taget ifrån det hela eller någonting skapat av samma natur som det hela. I koranen 

går det bara att urskilja två saker i denna process: zawj är min den ursprungliga nafs, och är 

zawj i förhållande till nafs. Zawj kan översättas som ’partner’, och används för att indikera den 

andra delen av skapelsen – den som har kommit at förstås som Eva. Zawj är rent grammatiskt 

maskulint, men är konceptuellt könlöst och används i koranen för att benämna växter och djur 

förutom människan. Vad zawj blir i skapelseberättelsen är då en del av en dualism, där två 

separatera delar konstituerar det hela. Allting i världen existerar bara i förhållande till sin zawj: 

dagen existerar bara i förhållande till natten, man existerar bara i förhållande till kvinna. I 

koranen gör denna dualism ingen värdeskillnad mellan de två jämbördiga delarna, som blir till 

och existerar bara i förhållande till det andra. Nafs och zawj i relation till varandra blir således 

det som skapar den hela människan eller mänskligheten.25 En sådan läsning av 

skapelseberättelsen så som den står skriven i koranen förkastar tanken om kvinnan som en 

produkt av mannens revben, vilket leder till en kritik av de maktrelationer som uppstått till en 

följd av detta. Att i skapelseberättelsen finna belägg för en jämbördighet i det första paret 

ifrågasätter efterföljande praktiker där kvinnan underställs mannen. En sådan tolkning 

understryker också principen om enighet, tawhid, som på ett socialt plan innebär enandet av 

allting under gud. En hierarkisering eller separering av de två könen vore inte således förenligt 

med tawhid, som är den princip ur vilken harmoni uppstår, oavsett kön, klass eller etnicitet.26 

 

  

                                                           
25 Wadud, Qur’An and Woman, s. 17-23 
26 Wadud, Inside the Gender Jihad, s. 185-186 
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3 Sufism och feminism 

I det här kapitlet tänker jag ge en bakgrund till sufismen och sufismens tänkande, och placera 

dem i ett teologiskt sammanhang. Några kända och framstående sufiska kvinnor och deras 

strategier tas upp, och hur dessa strategier kan förstås i en specifikt sufisk kontext. Erbjuder 

sufisk filosofi vägar in i feministiska omtolkningar som andra traditioner inte gör? Hur då? Är 

sufismen särskilt lämpad att utmana de dominerande traditionerna idag? 

Vidare kommer jag redogöra för några centrala delar av Ibn ’Arabis liv och tänkande, samt hans 

reflektioner kring kvinnan och kön. Detta sker i dialog med de tankar som togs upp i kapitel 

två, samtidigt som jag försöker föra in honom i en samtida kontext.  

 

3.1 Sufism 

Mystik är ett svårfångat begrepp och är en tradition som finns inom de flesta religioner i världen. 

Namnet kommer från det grekiska ordet myein, som kan översättas till ”att stänga ögonen”. I 

en vid mening kan det förstås som en strävan efter att komma till insikt om Verkligheten som 

inte går att förstå eller förklaras med hjälp av rationella eller filosofiska metoder, inte heller 

genom förnuft eller känsla. En särskild vishet som kommer inifrån en själv, gnosis, är det som 

kan få en att glimta vissa aspekter av denna verklighet, och att i fullo komma till insikten om 

denna verklighet kan förstås som att se bortom vår begränsade verklighet och komma närmre 

den gudomliga Verkligheten. Strävan efter Verkligheten förklaras ibland i termer av att färdas 

längs med en stig och uttrycks ibland genom alkemi, där förvandlingen av bly till guld 

symboliserar spirituellt förverkligande. Mystikens mål och stig är emellertid ingenting som 

tillåts bli fångad explicita ordalag; känslan av längtan till denna Verklighet är bortom den 

begränsade värld människan lever i och kan därför inte fångas i den. Som Schimmel skriver 

innebär målet för mystiker att utplåna människans jag, som en droppe i ett hav, och att analysera 

den mystika upplevelsen är omöjligt eftersom ord stannar vid strandkanten.27 Inom den breda, 

mystika traditionen som rör sig över många religioner kan en finna sufismen (eller tasawwuf), 

som kan förstås som islams tredje gren. Sufierna menar att sharia och tro inte nödvändigtvis 

innebar att följa profetens exempel – det är möjligt att tro på gud och följa sharia utan att vara 

en person som kännetecknas av medmänsklighet, ödmjukhet och kärlek. Att följa profetens 

exempel innebär således inte bara att handla som profeten och tänka som honom, det innebär 

                                                           
27 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, s. 3-7 



21 
 

också att utveckla de moraliska kvalitéer som kännetecknar gud och medvetandegöra guds 

närvaro, även inom en själv.28 Genom att kultivera guds egenskaper menar sufiern att en till 

fullo kan förstå principen om alltings enighet (tawhid), som är borttagandet av slöjan som 

separerar gud och det gudomliga ljuset från människan. I den sufiska psykologin kan en se en 

uppdelning av människans personlighet mellan nafs, qalb (hjärtat) och ruh (anden), där nafs i 

dess råaste form (nafs al-ammara) förstås ha en benägenhet att dras mot det värdsliga, makt, 

rikedomar och egoism. I kontrast till den gudsfrånvändhet som det individuella självet innebär 

strävar sufiern efter att tygla nafs och kultivera ruh, som är den entitet som kännetecknas av 

gudomliga kvalitéer. Dessa två entiteter balanseras i individens hjärta och ger upphov till de 

impulser en får i vardagen.29 Inom den sufiska traditionen finns, som inom alla världens 

tankeströmningar, en myriad av tolkningar och förståelser av relationen mellan människan och 

gud, och det är därför svårt att ge en beskrivning som alla dessa inriktningar accepterar. En kan 

ändå hävda att sufismen kännetecknas av en strävan efter den enda gudens Verklighet – en 

strävan som innebär att identifiera sig med guds egenskaper och se denne i världen, och genom 

detta se bortom den slöja som separerar människan från gud. Denna strävan förstås i termer av 

ömsesidig kärlek och längtan, underkastelse och lydnad där kontrasten mellan dessa två 

upplevelser försvinner i relationen till gud: 

I want union with him, and he wants separation; 

thus I leave what I want so that his wish comes true” 

”Not a single lover would seek union 

if the beloved were not seeking it 

och där förenandet (tawhid) med gud innebär ett fullständigt utplånande av det individuella 

självet.30 

 

3.1.1 Sufismens tidiga historia 

Den sufiska traditionen hittar sina rötter i profeten Muhammed, som i koranen beskrivs som 

ummi eller analfabet. Att Muhammed inte kunde läsa eller skriva innebar för sufierna att 

uppenbarelsen var en upplevelse från gud, utan någon intellektuell eller rationell inverkan, och 

kan liknas vid Marias jungfrufödsel. Det gör Muhammed till en obefläckad länk mellan 

                                                           
28 Murata, Vision of Islam, s. 246 
29 Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, s. 35-39 
30 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, s. 135 ff.  
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gudomligheten och människan, och hans handlande i livet (sunnan) är en central del i sufiernas 

liv. Vidare härstammar benämningen ’sufism’ från några av Muhammeds tidigaste följare, ahl 

as-suffa, där suf betyder ylle och kommer från de yllekläder dessa fattiga asketer bar. Yllet blev 

en symbol för dessa tidiga följares världsfrånvändhet; de hade vänt sig mot guds rikedomar och 

lämnat denna värld bakom sig.  

Det är emellertid inte förrän efter den fjärde kalifen Ali blir avrättad och Umayyaddynastin 

kommer till makten som den tidiga asketismen utvecklas. Umayyadernas enorma expansion av 

det islamiska riket gjorde att en klyfta växte fram mellan statsmakten och religionen. 

Umayyaderna, med rikedomar från nyerövrade områden, blev anklagade för att vara alltför 

världstillvända och exemplifiera ett överflödigt leverne. Deras världstillvändhet väckte kritik 

hos de fromma medlemmarna av umman, som skapade en teologisk debatt rörande vad som 

kännetecknade en rättfärdig ledare och vilket slags samhälle som bäst stämde överens med 

uppenbarelsen. Den klyfta som uppstod mellan statsmakten och de tidiga asketerna kom att 

forma islam under de kommande åren, och sufierna likställde ofta statsmakten med ondska. En 

framstående asket som var tydlig med sin kritik mot statsmakten, Hasan al-Basri (642-728), 

kom att bli en symbol för den tidiga islamska mystiken. Han fick under sitt liv se det muslimska 

riket växa till Andalusien i väst och Indusdalen i öst – ett erövrande som bekymrade honom 

djupt då han såg hur rikedomar och makt sattes före det koranska budskapet: Allt på jorden ska 

förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet (Sura 55:26-27). Medan 

Hasan al-Basri och hans tidiga följare inte ägnade sig särskilt mycket åt teologisk spekulation, 

blev deras kritik av samtiden och asketiska tendenser en vagga ur vilken sufismens tydliga 

avkall på världsliga rikedomar kom att födas.  

När sedan Abbasiderna kom till makten vid mitten av 700-talet förändrades det muslimska riket 

avsevärt. De kommande fem hundra åren blev vad som nu slarvigt refereras till som ”islams 

guldålder”, i vilken kunskap om konst, vetenskap, lag och filosofi utvecklades och kultiverades. 

Det är under denna period som den islamska traditionen börjar systematisera sitt tänkande på 

ett nytt sätt, och de fyra stora lagskolorna grundas av Abu Hanifa, Malik ibn Anas, ash-Shafii 

och Ahmad ibn Hanbal. Förutom utvecklingen av institutionella förutsättningar för islams 

systematisering, utvecklades även diskussionen kring teologiska spörsmål och tillsammans med 

kalifatets utbredning utvecklades tanken om guds enhet (tawhid) i kontrast till den 

västerländska dualismen och kristendomens treenighetslära. Sufierna kom även att skänka 

arabiskan nya dimensioner, som med poesi och uttrycksfulla böner abstraherade gud och 

upplevelsen av gud genom språket. 
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Berättelser om de tidiga sufiernas liv genomsyras av en asketism som är svår att föreställa sig i 

modern tid. Många sufier valde ett liv i celibat, profeten Muhammeds exempel till trots, och 

menade att familjelivet var en distraktion från deras kärlek till gud – en inställning som kanske 

bäst illustreras av en berättelse om Fudayl ibn Iyad, som sågs le den enda gången på trettio år 

dagen då hans son dog och han kände guds nåd. De nöjde sig oftast med det absoluta minimum 

som krävdes för att överleva, och de få stunder de sov kunde de nöja sig med en matta av halm 

att ligga på och en tegelsten att vila huvudet emot. Deras utseende eller klädsel eller hur 

människor i deras närvaro såg på dem spelade heller ingen roll; att vända sig bort från 

människans jag mot gud var dessa sufiers strävan. 31 Jami skriver om vad som skilde de tidiga 

asketerna från sufierna: 

The ascetics regard the Beauty of the otherworld with the light of faith and certitute and 

despise the world, but are still veiled by a sensual pleasure, namely the thought of Paradise, 

whereas the true Sufi is veiled from both worlds by the vision of the Primordial Beauty and 

Essential Love.32 

 

3.1.2 Sufiska kvinnor 

I islams historia kom kvinnor att bli helgonförklarade väldigt tidigt, och detta skedde i samma 

utsträckning som män. I den sufiska traditionen fanns inget utrymme för att åtskilja könen i 

deras spirituella förmågor. Sufiernas tanke om relationen mellan gud och människa lämnade 

distinktionen mellan man och kvinna i denna värld, och som den sufiska hagiografen, poeten 

och teologen Attar skriver:  

”The holy prophets have laid it down that ’God does not look upon your outward forms’. It is 

not the outward form that matters, but the inner purpose of the heart, as the Prophet said, ’the 

people are assembled according to the purposes of their hearts’ … So also Abbas of Tus said 

that when on the Day of Resurrection the summons goes forth, ’O men’, the first person to set 

foot in that class of men will be Mary, upon whom be peace… The true explanation for this 

fact is that wherever these people, the Suffis, are, they have no separate existance in the Unity 

of God. In the Unity, what remains of the existence of ’I’ or ’Thou’? So how man can ”man or 

”woman” continue to be?”.33 

                                                           
31 Ibid., s. 23 ff. 
32 Ibid., s. 38 
33 Smith, Rabi’a, s. 20 
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Schimmel argumenterar däremot för att den klassiska sufismen inte var lika välkomnande mot 

kvinnor, och berättar om en tendens att likställa kvinnan med nafs som försöker lura människan 

mot det världsliga, och faktumet att nafs är feminint kodat i det arabiska språket gör att en sådan 

liknelse blir enkel. Denna liknelse av kvinnan med det värdsliga präglade en rad manliga sufier 

som genom denna symbolik förknippade kvinnan med de lägre aspekterna av skapelsen och 

mannen som spirituellt överlägsen.34 Att kvinnor trots detta hade en framstående ställning inom 

sufismen är emellertid tydligt, då de gav en kvinna den främsta platsen inom den islamska 

mystiken. Hon var Rabi’a al-’Adawiyya eller Rabi’a av Basra, och hon kom att bli helgonet par 

exellence inom den sufiska traditionen.35 Hon anses vara den som införde tanken om 

fullständigt jagfrånvänd kärlek till gud, något som kom att bli en utmärkande i den senare 

sufismen.36  

Rabi’a föddes in i en fattig familj i Basra i Irak, någon gång i början av 700-talet. Hon hade tre 

äldre systrar, och på grund av detta fick hon namnet Rabi’a som kan översättas som ”den 

fjärde”. Hennes hagiograf Attar berättar att Rabi’as båda föräldrar dog medan hon fortfarande 

var ung, och systrarna blev lämnade ensamma. Efter en tid av hungersnöd i Basra splittrades 

systrarna, och Rabi’a kom ifrån sina syskon. Det berättas att hon en dag var ute och gick, när 

en man tog henne och sålde henne som slav för sex dirham, och mannen som köpte henne 

tvingade henne att arbeta hårt. En dag sägs det att hennes ägare såg henne i bön, och runt henne 

sken ett ljus från en lykta som svävade ovanför hennes huvud. Efter att ha sett detta ljus, sakina 

(som kan jämföras med en gloria), beslutade slavägaren att släppa henne fri. Efter detta 

vandrade Rabi’a i öknen, för att sedan återvända till Basra där hon ägnade sig åt bön och hängav 

sig till gud.  

Skildringarna av Rabi’as liv berättar att det var många män som sökte ta henne som hustru 

under hennes livstid. Den dåvarande emiren av Basra sägs ha erbjudit henne en hemgift av 

hundra tusen dinar och alla sina inkomster, skulle hon välja att gifta sig med honom, någonting 

som Rabi’a nekade med motiveringen att hon inte ville bli distraherad från gud. Trots att det 

förefaller kronologiskt omöjligt finns det flera berättelser där Hasan av Basra (nämnd ovan) 

sökte hennes hand, varpå hon underströk att hennes teologiska spörsmål inte kunde besvaras 

med hjälp av en man, så varför skulle hon låta en man distrahera henne? En annan skildring 

berättar hur hon svarade honom:  

                                                           
34 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, s. 428-429 
35 Smith, Rabi’a, s. 21 
36 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, s. 38-41 
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The contract of marriage is for those who have a phenonemal existence. Here existance has 

ceased, since I have ceased to exist and have passed out of Self. My existance is in Him, and I 

am altogether His. I am in the shadow of His command. The marriage contract must be asked 

for from him, not from me37 

Detta svar är typiskt för Rabi’as hållning gentemot äktenskap och celibat, där hennes ointresse 

av världsliga företeelser och hennes jagfrånvändhet inte tillåter någon distraktion.  

Hon hade dessutom en rad följare, som vände sig till henne för vägledning eller för att lyssna 

på hennes läror. Attar berättar om en sådan episod, då en grupp män kom för att sätta henne på 

prov: 

’All the virtues have been scattered on upon the heads of men”, they said. ’The crown of 

prophethood has been placed on men’s heads. The belt of nobility has been fastened around 

men’s waists. No woman has ever been prophet.’ 

’All that is true’, Rabe’a replied. ’But egoism and selfworship and ’I am your lord, the Most 

High’ have never sprung from a woman’s breast. […] All these things have been the specialty 

of men.’38 

Rabi’as livsberättelse är fylld av anekdoter där hon träffar framstående sufiska män som levde 

under hennes samtid. I de skildringar som finns bevarade talar dessa män ofta om henne i 

beundransfulla superlativ, och hon verkar ha varit en stor inspiration för många av de sufier 

som höll till i Basra vid den här tiden. Av de mest kända bör nämnas Dhu al-Nun och Jami, 

som båda höll henne som en av de högsta inom den sufiska traditionen trots den patriarkala 

tanken om manlig överlägsenhet som dominerade samhällena i övrigt vid denna period.39 

I den tidiga sufismens historia fanns det förutom Rabi’as sällskap flera mystika rörelser ledda 

av kvinnor. Flera av dessa kvinnor valde ett mer traditionellt liv, och många gifte sig. Ett sådant 

exempel är Rabi’a bint Isma’il av Syrien, som till skillnad från sin namne från Basra gifte sig. 

Rabi’a av Syrien hade ärvt 300,000 dinar av sin bortgångna man, och giftermålet syftade till att 

överföra pengarna till hennes make och dennes brödraskap av asketer. Denna form av religiös 

filantropi förekom främst bland de sufiska kvinnorna i Syrien, som ofta hade tjänat pengar på 

egen hand och såg filantropin som ett sätt att agera i samhället. Rabi’a av Syrien hade själv 

inget intresse av vare sig äktenskapet som sådant eller några intima relationer, men hon kände 

                                                           
37 Smith, Rabi’a, s. 32 
38 Attar, Muslim Saints and Mystics, s. 48 
39 Smith, Rabi’a, s. 37 



26 
 

ett spirituellt band till makens brödraskap. Hon uppmuntrade mannen att ta flera fruar (vars 

hemgifter hon själv betalade), och skildringar av deras äktenskap berättar hur hon brukade 

parfymera sin man och förse honom med gåvor innan han träffade sina andra kvinnor. Detta 

gjorde att hennes make, Ahmad ibn al-Hawari, betraktades som självsvåldig och mindre 

spirituellt hängiven, upptagen med andra relationer än den med gud. Rabi’a själv var känd för 

hennes hängivenhet till gud och hennes strikta asketism, och hennes förmåga att uppnå mystika 

tillstånd gjorde henne till en av de bäst kända asketerna under sufismens tidiga historia. Detta 

gjorde henne inte bara till en betydande spirituell figur för hennes gelikar; hon var också den 

som försörjde mannen och kontrollerade dennes sexuella relationer.4041 En annan kvinna som 

valde ett mer traditionellt liv var Umm Ali Fatima, som trots att blivit nekad flera gånger 

enträget försökte tills hennes utvalde tog henne som hustru. Hon hade samröre med en rad 

betydelsefulla sufier under hennes liv, varav den mest framstående är Bayazid Bastami som var 

lärjunge hos Dhul-Nun al-Misri, känd för att ha formulerat tanken om ma’rifa (gnosis) eller 

intuitiv kunskap om gud. Under en träff med Bayazid blev hennes man upprörd och svartsjuk 

när hon lyfte sin slöja och visade sig för Bayazid, varpå hon sade:  

you are intimate with my physical self. Abu Yazid is intimate with my spiritual way. You rouse 

my passion. He brings me to God. The proof of this is that he can dispense with my company, 

whereas you need me. 42 

Fatima fortsatte träffa Bayazid ända tills han kommenterade hennes henna, då hon valde att 

avbryta deras vänskap på grund av att Bayazid nu riktat sin uppmärksamhet mot hennes fysiska 

jag. Denna relation visar inte bara hur hon rörde sig runt konventioner rörande sexualitet och 

vänskap; Fatima är ett exempel på en kvinna som egenhändigt formar hennes sociala liv och 

hennes interaktioner med män. 

Trots sufismens ambivalenta inställning till kvinnan, finns det en stor mängd berättelser om 

kvinnor från sufismens tidiga historia som visar hur de inte bara blev accepterade bland deras 

manliga motsvarigheter; de nådde ofta spirituella höjder som väckte avund och beundran hos 

dem. Skildringarna om dessa kvinnor är emellertid präglade av patriarkala och misogyna 

föreställningar, och deras liv i ett imperium som växte explosionsartat var stundvis svårt, som 

Rabi’a al-’Adawiyya resa från slav till helgon kan illustrera. Det finns berättelser om 

beduinkvinnor från den pre-islamska eran som åtnjöt långtgående bättre ställning än de fick 

                                                           
40 Ibid., s.170-173 
41 Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, s. 48-49 
42 Ibid., s. 50 
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senare, och det finns en hadith tillskriven profeten Muhammed där han säger sig ha tittat ner i 

helvetet och sett att en majoritet av dess invånare var kvinnor, medan han såg in i paradiset där 

det endast fanns ett fåtal kvinnor.43 Det är dock tydligt att sufismen erbjöd kvinnor möjligheter 

som inte fanns någon annanstans inom islam, och i modern tid har kvinnor återigen tagit en 

ledande ställning inom sufismen, kanske som en reaktion mot den dominerande ställning 

salafismen och wahabbismen åtnjuter.44 När kvinnors spirituella potential fick komma till 

uttryck överskuggade deras kärlek och hängivenhet till gud ofta männens spiritualitet, och Jami 

skriver därför om Rabi’a al-’Adawiyya: 

If all women were like as the one we have mentioned, 

then women would be preferred to men. 

For the feminine gender is no shame for the sun, 

nor is the masculine gender an honor for the crescent moon.45 

 

3.2 Ibn Arabi 

En av de figurer som kom att influera sufismens tänkande på ett sätt som få gjort innan var Ibn 

’Arabi, eller ash-shaykh al-akbar (’den största mästaren’) som han kom att kallas av senare 

sufier. Hans tänkande är än idag ansatt av traditionalister, och han anses vara den som 

representerar islamisk monism eller panteism. Även om hans tänkande återfinns i äldre sufiska 

skrifter, introducerade han en ny terminologi till sufismen och hans systematiserande av den 

sufiska traditionen gjorde att hans efterföljare ständigt återkommer till honom. I den 

intellektuella kontext i vilken han verkade lyckades han föra in mystiken i den bredare debatten, 

där han hävdade den mystika upplevelsen som det bästa sättet att nå kunskap om verkligheten. 

46  

Ibn ’Arabi föddes 1165 i Murcia i nuvarande Spanien, och under hans resor i Andalusien 

träffade han flera framstående tänkare. Vad som utmärker Ibn ’Arabis formativa period är att 

han utbildades av och umgicks med en rad olika kvinnliga gelikar, något som var relativt 

ovanligt för en man vid den här tiden. Han studerade bland annat under helgonet Yasmina Umm 

al-Fuqara, och spenderade två år som lärjunge under Fatima av Cordoba. I hans texter beskriver 

han dessa lärarinnor som en inspiration för honom och som sufiska mästare mer kapabla än 

                                                           
43 Smith, Rabi’a, s. 141 ff. 
44 Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, s. 18-20 
45 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, s. 435 
46 Ibid., s. 263 
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många av hans andra lärare, och hans förhållande med dessa kvinnor tyder inte bara på en djup 

beundran inför deras spirituella färdigheter; de utvecklade även personliga förhållanden som 

var sällsynt mellan män och kvinnor. När han 1201 gjorde sin pilgrimsresa till Mekka, träffade 

han en kvinnlig persisk sufier, Nizam bint Makin al-Din, som påverkade Ibn ’Arabi djupare än 

hans tidigare lärarinnor. I henne såg Ibn ’Arabi den absoluta höjden av spirituellt 

förverkligande, och i hans texter henne beskriver han henne som en människa där guds kvalitéer 

finns förkroppsligade. Nizam var inte heller bara en framstående sufier; texter om henne 

beskriver henne som en kvinna som var involverad i det samhälleliga livet och som ofta 

engagerade sig i sociala sfärer dåtidens normer normalt hade förvisat henne ifrån. Intressant här 

är faktumet att Ibn ’Arabi, trots samtida sociala normer, beskriver och hyllar en normavvikande 

kvinna framför andra sufiska mästare. Att han, till skillnad från andra samtida tänkare, i stor 

utsträckning umgicks med och fick utbildning av sufiska kvinnor kom att påverka Ibn ’Arabi 

på ett sätt som gjorde det möjligt för honom att formulera teorier om feminint och maskulint 

som gick emot dåvarande dominerande ståndpunkter. Hans teologiska och filosofiska idéer var 

således inte bara teoretiska spekulationer; han hade i sitt liv upplevt och sett den andra halvan 

befolkningen bli mästare längs den sufiska stigen.47 

 

3.2.1 Al-insan al-kamil 

I Ibn ’Arabis tänkande är människans främsta strävan att uppnå ett fullständigt enande med gud, 

wahdat al-wujud. Detta enande kan enbart ske genom att människan, försedd med den 

ursprungliga ande gud försåg henne med i skapelsen, lyfter den slöja som omger gud och döljer 

denne från oss. Denna slöja är enligt Ibn ’Arabi de gudomliga namnen, vilka utgör en brygga 

mellan den gudomliga essensen (al-dhat) och skapelsen. Samtidigt som slöjan, eller namnen, 

är en länk mellan människan och gud, är det också det som separerar oss från essensen eller 

gud;  

if the divine names were to be taken away, the veils would be lifted, and if the veils – which 

are the names – were to be lifted the unity of the Essence would become manifest. Because of 

its unity, no entity would remain qualified by existence … since they only become qualified by 

existence through the names.48 

                                                           
47 Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, s. 99 ff. 
48 Ibid., s. 70 
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Således är inte namnen bara en barriär mellan gud och skapelsen; de är en reflektion av själva 

den essens i vilken människan söker utplånas. Ibn ’Arabi bygger detta på en tanke som 

Schimmel hänvisar till som ”den patetiske” guden, där denne skapade världen för att själv 

kunna bli sedd; ”I was a hidden treasure and I wanted to be known, so I created the world”.49 

Relationen mellan gud och dennes skapelse präglas därför av längtan, där gud längtar efter att 

bli sedd och människan längtar efter ett återförenande med gud genom att lyfta slöjan som 

separerar dem.  

Sättet genom vilket detta återförenande sker är enligt Ibn ’Arabi att förkroppsliga de gudomliga 

kvalitéerna och bli al-insan al-kamil (’den kompletta människan’). Detta innebär ett aktivt 

balanserade av de gudomliga namnen med särskild hänsyn till deras relation till varandra, vilket 

ger Ibn ’Arabis teologi en dimension av social praktik vid sidan av den spirituella kontemplation 

som präglar det sufiska tänkandet. För Ibn ’Arabi och många andra islamiska tänkare brukar 

dessa kvalitéer delas upp i två grupper: jamal och jalal, där jamal hänvisar till de attribut som 

kopplas samman med guds närhet och receptivitet (kärlek, medlidande, förlåtande), och jalal 

hänvisar till de attribut som kopplas samman med guds överlägsenhet och aktivitet (vrede, 

ojämförbarhet, suveränitet). Medan gud innehar en perfekt balans av dessa kvalitéer, är de i 

människan obalanserade, och kommer vid olika tidpunkter i en människas liv manifesteras på 

varierande sätt. Här pekar Ibn ’Arabi på att de egenskaper som hör till jalal hör till guds 

ojämförbarhet och aktivitet, och människan bör bemästra dessa då hon i förhållande till gud 

alltid är skapad och receptiv. En ohämmad inlevelse i jalal resulterar i en distansering från gud 

och ett brott i relationen mellan gud och människan. Istället bör människan kultivera jamal, 

vilket innebär att människan intar ställningen som en tjänare till gud snarare än att identifiera 

sig som en vid sidan av eller ovanför gud. Denna kultivering av vissa specifika kvalitéer har 

också en inverkan på det sociala planet, då Ibn ’Arabi argumenterar för att det är fel att leva ut 

de egenskaper som förknippas med jalal i förhållande till andra människor. Att göra detta 

resulterar i att människan glömmer bort sin natur som kännetecknas av en ställning som tjänare 

inför gud. Detta innebär emellertid inte att en helt bör förkasta de aspekter av mänskligheten 

som kopplas samman med jalal; målet är att behärska och kontrollera nafs al-ammara och låta 

ödmjukhet och kärlek till gud prägla ens liv, även gentemot andra människor. Profeten 

Muhammed är här central, som i Ibn ’Arabis tänkande representerar arketypen av guds tjänare 

                                                           
49 Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, s. 268 
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och människans ledare, och således exemplifierar en harmoni mellan de receptiva och aktiva 

aspekterna av guds kvalitéer. 50 

Människan är alltså genom sina egenskaper ett mikrokosmos av gud, som med en aktiv 

balansering av guds kvalitéer kan spegla gud. I den balanserade speglingen av guds egenskaper 

lyfter människan den slöja som separerar henne från gud, och når därigenom ett enande i 

existensen. Eftersom Ibn ’Arabi sätter jamal i första rummet för mänskligt förverkligande, 

innebär hans teologi också en kritik av sociala hierarkier och maktsystem som gynnar vissa 

grupper på bekostnad av andra. Spirituellt förverkligande är inte isolerat till ensam 

kontemplation; enandet med gud sker genom kultivering av jamal i det sociala livet, där kärlek, 

medlidande och ödmjukhet inför andra är den mest väsentliga delen av al-insan al-kamil. Vad 

som utmärker Ibn ’Arabis tänkade här är att han inte könar möjligheten till spirituellt 

förverkligande. Men samtidigt som idén om den kompletta människan inte är könad, är Ibn 

’Arabis verklighet könad genom tanken om aktivitet och receptivitet, där aktivitet förknippas 

med ”manlighet” och receptivitet med ”kvinnlighet”. Dessa två bär en lika stor del i den kreativa 

processen, men är distinkt annorlunda från varandra, där en aktiv process alltid förutsätter 

någonting som blir agerat emot, det vill säga den receptiva verkligheten. Köningen av dessa två 

verkligheter bär emellertid ingen koppling till människans fysiologiska kön, då aktivitet och 

receptivitet, jalal och jamal, är två delar som konstituerar det hela, och som nämndes ovan söks 

en balans av dessa verkligheter oavsett fysiologi. Detta innebär att en kvinna kan vara ”manlig” 

i de sociala kontexter eller spirituella stadier som kännetecknas av receptivitet, och vice versa. 

Detta sätter de traditionellt könade aspekterna av mänskligheten i ett nytt ljus, och Ibn ’Arabi 

vänder uppochner på essentialistiska beskrivningar av kön. De könade principerna om aktivitet 

och receptivitet manifesteras i relation till specifika kontexter, snarare än någonting annat, och 

människans uppgift är en kultivering av de principer som krävs för spirituellt förverkligande. 

Shaikh exemplifierar detta med en episod från Ibn ’Arabis liv, där han som student 

kännetecknades av receptivitet då han lyssnade, medan hans lärarinnor var ”manliga” då de 

agerade mot honom. 51  

Ibn ’Arabi vänder ytterligare på traditionella könshierarkier när han framhåller relationen 

mellan aktivitet och receptivitet i skapelseberättelsen. Som nämndes ovan är det en vanlig tanke 

att Eva skapades från Adams revben, och på grund av detta är mannen hierarkiskt överordnad 

kvinnan. Medan modern feministisk tafsir förkastar den här versionen av berättelsen på grunder 

                                                           
50 Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy, s. 68-81 
51 Ibid., s. 116-123 
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som nämndes ovan, hittar Ibn ’Arabi andra vägar att beskriva könens förhållande. Istället för 

att ta skapelseberättelsen som ett förhållande mellan man och kvinna, understryker Ibn ’Arabi 

att det handlar om ett förhållande mellan receptivitet och aktivitet, där könandet av dessa 

aspekter är sekundära. Han jämför skapelseberättelsen med den om Jesus och Maria, där istället 

Maria intar ställningen som den aktiva i skapelsen; 

God brought Jesus into existance from Mary. Hence Mary settled into the station of Adam, 

while Jesus settled in the station of Eve. For just as a female came into existance from a male, 

so a male came into existence from a female. Hence God finished with the likes of which he 

began, by bringing into existance a son with a father, just as Eve came to be without a 

mother. Hence, Jesus and Eve are two siblings, while Adam and Mary are their two parents.52 

  

                                                           
52 Ibid., s. 198-199 
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4 Slutsats 

Den feministiska religionsforskningen blir stundvis hårt ansatt av det övriga religionshistoriska 

fältet, eftersom dess särskilda fokus ibland innebär att den sammanvävs med explicita politiska 

och sociala målsättningar. Själva idén att rikta in sig på enbart halva delen av befolkningen ses 

av vissa som problematiskt, eftersom sådan forskning ifrågasätter de objektivitetskrav 

traditionell forskning säger sig följa. Att en konflikt uppstår rörande just objektivitetskrav är 

särskilt intressant i förhållande till Beauvoirs tankar om vem det är som formulerar objektiv 

kunskap. Det är tydligt att det inte är den feministiska forskningens objektivitet som ifrågasätts, 

eftersom den typ av forskning som försöker inkludera en tidigare osynlig del av historien per 

definition bör vara mer objektiv, eller åtminstone mer täckande, än alternativen. Istället vill jag 

mena att den feministiska forskningen här ställs i centrum för den könade objektivitet Beauvoir 

pekar på. Vem det är som formulerar kunskapen och om vem kunskapen berör blir det kriterium 

utifrån vilket forskningens objektivitet bedöms snarare än någonting annat, och följaktligen blir 

forskning som behandlar annat än den manliga kroppen eller den manliga agensen ifrågasatt. 

Det feministiska målet att gräva fram alla de röster som forskningen historiskt sett har begravt, 

innebär en exkludering av de röster som normalt har haft makten att definiera objektivitet. Det 

feministiska studiet av religionsforskning breddar således inte bara omfånget av forskningen i 

sig; det rubbar också det manliga kunskapsmonopol fältet byggt på historiskt.  

Samtidigt är religionsforskningen och debatter om dess objektivitet inte bara begränsad till den 

akademiska världen. Eftersom den feministiska (religions)forskningen skapar kunskap för den 

bredare feministiska visionen om social rättvisa, kopplas forskningen samman med reella 

samhälleliga förändringar. De religiösa traditioner som hittills kunnat bygga sin självbild på 

uteslutande manliga figurer, hjältar och röster får genom forskningen ta emot andra perspektiv 

än de som tidigare dominerat. Den feministiska forskningens spridningseffekter innebär således 

att det inte bara är den manliga akademin som får sin hegemoni ifrågasatt; omskrivningen av 

den religiösa historien genom inkluderandet av kvinnor gör att även de religiösa institutioner 

som domineras av män ifrågasätts. Genom att påvisa kvinnlig agens i historien blir det svårare 

att motivera kvinnoförtryckande eller exkluderande praktiker, och sådana ifrågasättanden möts 

också av motstånd. Den bredare feministiska kritiken av hierarkier, eller inkludering historiskt 

sett exkluderade minoriteter, ställer krav på de som innehar makt att ge utrymme.  

Vidare bär den feministiska religionsforskningen på en konsekvens som förändrar hur en 

behandlar nu etablerade fakta. Den feministiska visionen om omformning och omformulering 

gör att sanningen om eviga sanningar rubbas. Feministisk forskning visar på möjligheten att 
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kontextualisera sanningen och förändra sådant som en tidigare tagit för givet. Argument så som 

”det är så för så har det alltid varit” förlorar sin styrka så fort en feministisk forskare kan påvisa 

motsatsen. Detta innebär i förlängningen att framtida påstådda sanningar rörande kön eller 

sexualitet förlorar sin slagkraft som normerande – det feministiska studiet av religion kan påvisa 

den sociala dynamik som driver samhället framåt.  

Inom islam är den feministiska religionsforskningen särskilt relevant, eftersom många av 

världens muslimska kvinnor lever i länder där religionen är tätt sammankopplad med 

statsmakten. Den spridningseffekt feministisk forskning har i en västerländsk kontext blir alltså 

extra tydlig när det kommer till feministiska omtolkningar av islam, då tafsir som försöker höja 

kvinnans status också får praktiska konsekvenser i det vardagliga livet. Ett omvänt sådant 

exempel nämndes, då Pakistans regering genom värderingen av kvinnors vittnesmål reducerade 

deras status med direkt hänvisning till koranen. Här är alltså den feministiska 

religionsforskningen och den sociala visionen om ett rättvist samhälle på ett ännu tydligare sätt 

sammanflätade, och målet blir att genom tafsir ge kvinnan samma ontologiska status som 

mannen genom omtolkningar av urkunderna. Förutom att engagera sig i feministisk tafsir som 

omformulerar traditioner rörande kön och sexualitet, söker forskare inom fältet att 

kontextualisera koranens budskap på ett nytt sätt. Detta tankesätt står i direkt kontrast mot det 

traditionalistiska tänkande som präglar många muslimska länder idag, där salafismens 

tyngdvikt vid en återgång till ”det ursprungliga” inte är förenligt med en kontextualiserad 

tolkningstradition som tar hänsyn till samhällens och omvärldens svårstoppade utveckling.  

Ett sätt att på sådant vis försöka förändra den islamiska laguttolkningen är att förändra de 

teologiska grundantaganden på vilka idéer om människan bygger. Den sufiska traditionen 

erbjuder en begreppsvärld för att diskutera kön som utmärker den från andra islamska 

traditioner. Som påvisats har traditionen åtminstone historiskt sett erbjudit kvinnan möjligheter 

som idag inte finns. Jag vill hävda att sufismen kan vara ett användbart verktyg för feministiska 

omtolkningar av islam på grund av flera orsaker.  För det första är sufierns mål ett utplånande 

av individens ”jag”, vilket ger unika öppningar till att behandla kön som en icke-fråga vad gäller 

spirituellt förverkligande. Som illustreras av det Attar säger (s. 23), finns det i det slutgiltiga 

förenandet med gud ingenting kvar av personens jag, vilket också innebär att personens kön 

inte finns kvar som ett kvalificerande kriterium. Och om inte denna aspekt av människan spelar 

någon roll i förhållande till gud, bör den följaktligen inte ha någon bäring i det sociala livet. När 

droppen utplånas i det hav som är guds essens utplånas även personens yttre former som 

normerande föreställningar grundade i kön. Detta har inneburit att sufiska kvinnor historiskt 
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sett har kunnat engagera sig inom traditionen för att komma ifrån de sociala sammanhang de 

vanligtvis blivit förpassade till. Sufismen gav dessa kvinnor en motivering och en 

begreppsvärld med vilken de kunde manövrera sig i samhället och fly objektifiering. Rabi’as 

nekande av äktenskap motiverades just med hennes individuella sufiska strävan, och på 

liknande sätt använde sig andra kvinnor av den sufiska världsbilden för att motivera sig själva 

som agerande subjekt.  

För det andra innebär Ibn ’Arabis religiösa antropologi ett ifrågasättande av könets relevans i 

livet. Genom att förbise kön och istället hänvisa till gudomliga kvalitéer som speglas i 

människan kan kvinnor och män kultivera de aspekter av en själv som för en närmre gud. Jalal 

och jamal, aktivitet och receptivitet, blir här en ersättning för den kategorisering som kön 

tidigare stått för, och ens kön blir irrelevant. Förutom att tillintetgöra kön som definierande 

kategori rörande spirituellt förverkligande, vill jag mena att Ibn ’Arabi öppnar upp för en kritik 

rörande heterosexuell normativitet. Eftersom aktivitet och receptivitet är de verkligheter som 

konstituerar människan bortom andra kategorier, är det möjligt för människan att inta relationer 

till andra förutom de som föreskrivs i den heterosexuella matrisen. Sexualiteten försvinner i Ibn 

’Arabis tänkande bortom de fysiologiska kroppar den normalt är förpassad till. 

Slutligen vill jag mena att sufismen kan vara ett feministiskt verktyg på grund av det sätt på 

vilken en konstruerar kunskap. Som nämnts finns inom sufismen en kritik emot den rationella 

och logiska slutledningen. Medan många filosofer inom sufismen, däribland Ibn ’Arabi, hyllar 

logiken och det rationella tänkandet som en gåva given till människan, ges den mystika 

upplevelsen prioritet framför andra aspekter av kunskap. Verkligheten kan helt enkelt inte 

förstås eller förklaras med hjälp av rationella slutledningar; det är bara den mystika upplevelsen 

och gnosis som kan erbjuda äkta kunskap. På ett annorlunda men ändå liknande sätt har 

feminismen kommit att ifrågasätta objektiv kunskap nådd på rationella och logiska metoder. 

Precis som erfarenheten och upplevelsen är en central del i det sufiska kunskapsbyggandet, har 

upplevelsen och erfarenheten av att vara kvinna varit central för att formulera en kritik mot 

androcentrism och patriarkala konstruktioner. Medan objektiviteten, rationaliteten och logiken 

för feminismen blivit sammanflätad med patriarkala föreställningar, är de för sufismen på 

liknande sätt ett dåligt sätt att nå kunskap om hur verkligheten är beskaffad. Denna punkt av 

sammanstrålning mellan feminismen och sufismen vill jag mena är central, då det 

individualiserar kunskapen. Det går inte att sätta erfarenhetsbaserad kunskap i en hierarki, där 

en viss kunskap får företräde framför en annan, så som till exempel den androcentriska 

forskningen fått företräde framför den feministiska.  
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