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!
Översättarens förord

Koranen är grunden för de islamiska vetenskaperna. 
Det gäller i synnerhet teologin. Koranen tydliggör inte 
bara trossatserna, utan även deras bevis. En av teologer-
nas uppgifter är att systematisera dessa trossatser och 
deras bevis för att på så sätt underlätta studiet av dem. 
Angående Koranens betydelse som teologins outsinliga 
kunskapskälla sade den store nordafrikanske teologen, 
Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī (830–899/1427–1493): 

Alla bevis som sanningens folk (ahl al-ḥaqq) 
avhandlar och fastställer i sina böcker är blott 
droppar ur det hav [av outsinlig kunskap] som 
f inns i den enastående Koranen. De gör egent-
ligen inte mer [när de författar sina böcker] än 
att ändra vissa uttryck och använda sig av sär-
skilda facktermer för att underlätta förståelsen 
vid inlärning och undervisning. Alla lärda, vars 
åsikter är värda att ta i beaktning, är överens 
om att detta är fullt tillåtet i alla vetenskaper.1 

Ett ypperligt exempel på detta är al-Nūr al-mubīn 
f ī qawāʿid ʿaqāʾid al-dīn (”Den klara upplysningen om 
grunderna för islams trossatser”) som författades av 

1 Al-Sanūsī, al-Manhaj al-sadīd f ī sharḥ kifāyat al-murīd, red. Muṣṭafā 
Marzūqī, ʿAyn Malīla [Algeriet], s.71.  
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den andalusiske rättsspecialisten och korantolkaren, 
Ibn Juzayy al-Kalbī (693–741/1294–1340), från Granada. I 
detta verk går Ibn Juzayy igenom islams grundläggande 
trossatser och bevisen för dem i tre delar: den första 
delen om Gud; den andra delen om profeterna, änglarna 
och följeslagarna; och den tredje delen om livet efter 
detta, inklusive domedagen, paradiset och helvetet. 
Verket utmärks dels av att Ibn Juzayy undviker sakfrågor 
varom det råder meningsskiljaktigheter mellan olika 
muslimska grupperingar och dels av att han nästintill 
uteslutande baserar sina utläggningar på koranverser. 
För de olika trossatserna presenterar han nämligen 
rationella argument och bevis baserade på koranverser. 
Dess lättförståeliga bevisföringar, välavvägda struktur, 
fokus på grundläggande trossatser och undvikande 
av kontroversiella sakfrågor – varom det än idag råder 
meningsskiljaktigheter – gör verket särskilt passande 
som en lärobok i islamisk teologi. 

I den islamiska lärotraditionen är Ibn Juzayy mest 
känd för sitt verk i rättslära, al-Qawānīn al-fiqhiyya 
(”De rättsliga reglerna”), och sitt verk i korantolkning, 
al-Tashīl li-ʿulūm al-tanzīl (”Förenklingen av uppenba-
relsens läror”). Bland hans övriga verk f inns även ett 
utmärkt sådant om rättslärans principer (uṣūl al-fiqh) 
med titeln Taqrīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl (”Den närmas-
te vägen till rättslärans principer”). Det som utmärker 
Ibn Juzayys skrifter är deras pedagogiska utformning 
och lättförståeliga utläggningar av i många fall avan-



viii ix

cerade sakfrågor. En anledning till detta skulle kunna 
vara att Ibn Juzayy författade sina verk som handböcker 
för sin son, Muḥammad, för att underlätta hans studier. 
Det nämner han i alla fall som en anledning till att han 
skrev Taqrīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl och det är möjligt 
att så även var fallet när han författade några av de  
övriga verken.2 Därför är Ibn Juzayys olika verk, inklusi-
ve ”Den klara upplysningen” (al-Nūr al-mubīn), särskilt 
användbara för undervisning. Trots detta har Ibn Ju-
zayys verk, historiskt sett, inte erhållit det erkännande 
de förtjänar och de har delvis försummats i undervis-
ningssammanhang – möjligtvis med undantag av hans 
populära korankommentar, al-Tashīl li-ʿulūm al-tanzīl. 
När Farīd al-Anṣārī (1380–1430/1960–2009) rekommen-
derade Ibn Juzayys al-Qawānīn al-fiqhiyya, som en som 
en av de bästa läroböckerna i mālikītisk rättslära,  be-
skrev han den som ”en förtryckt bok” (kitāb maẓlūm).3  
Något liknande skulle kanske kunna sägas om ”Den 
klara upplysningen” (al-Nūr al-mubīn). För den som  
söker kunskap om islams trossatser och deras grund- 
läggande bevis är Ibn Juzayys ”Den klara upplysningen” 
en utmärkt början. 

”Den klara upplysningen om grunderna för islams 
trossatser” (al-Nūr al-mubīn f ī qawāʿid ʿaqāʾid al-dīn) har 
översatts från arabiskan. Den arabiska originaltexten 
redigerades av Nizār Ḥammādī och utgavs gemensamt 

2 Se Ibn Juzayys introduktion till Taqrīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl, red. 
Muḥammad al-Mukhtār al-Shinqīṭī, Medina 2002, s. 88.
3 Farīd al-Anṣārī, Mafhūm al-ʿālimiyya, Kairo 2014, s. 158.
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1436/2015 av Dār al-Imām Ibn ʿArafa i Tunisien och Dār 
al-Ḍiyāʾ i Kuwait. Boken innehåller ett stort antal kor-
ancitat och de svenska återgivelserna av dessa har häm-
tats från Mohammed Knut Bernströms Koranens bud-
skap – må Gud belöna honom. Det är viktigt att betona 
att dessa svenska återgivelser av Koranens betydelser 
inte är översättningar, utan enbart svenska tolkningar 
av den arabiska originaltexten. Anledningen är att Kor-
anen inte kan översättas. Det som ibland kallas för kor-
anöversättningar räknas inte längre som Koranen, utan 
som mänskliga tolkningar och mer eller mindre lyckade 
återgivelser av dess budskap. Bernström kallade således 
sin tolkning för Koranens budskap för att tydliggöra att 
det rör sig om en tolkning av dess budskap snarare än 
en översättning. I många fall hade det varit möjligt att 
återge koranversernas betydelser på ett enklare och mer 
koncist sätt än Bernströms tolkningar, vilka innehåller 
många förklarande tillägg inom parenteser. Men förde-
len med Koranens budskap i det här sammanhanget är 
att Bernströms förklarande parenteser underlättar för-
ståelsen av koranversernas betydelser och därmed yt-
terligare förtydligar Ibn Juzayys utläggningar. Det bör 
även nämnas att Ibn Juzayy ibland bara citerar en del av 
en koranvers eller en del av ett längre stycke och att jag 
i vissa fall har tagit med hela versen eller större delar av 
stycket för att läsaren ska förstå sammanhanget. 

Avslutningsvis ska ett par ord sägas om översättandet 
som sådant. Jag betraktar en översättning, såsom den-
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na översättning av Ibn Juzayys al-Nūr al-mubīn, som ett 
slags kommentar till originaltexten – om än en ytterst 
minimal sådan. En översättning är ett komplement till 
originaltexten, inte en ersättning av den. En exakt över-
sättning av allt i bokstavlig mening är inte möjlig. Men 
en nära återgivelse, som i största möjliga utsträckning 
bevarar innebörden av originaltexten och dess gene-
rella form, är fullt möjlig. Betraktar man översättning-
en som en minimal kommentar inser man även att en 
översättning inte bara riktar sig till de som inte förstår 
originaltexten, precis som en kommentar inte bara lä-
ses av de som inte förstår grundtexten på egen hand. En 
översättning bör rikta sig till alla som är intresserade 
av att genomtänkt tala om grundtexten och dess inne-
håll på ett nytt språk. En god översättning handlar om 
att begripliggöra originaltexten och att ge den ett nytt 
språk att uttrycka sig med. Detta är särskilt viktigt be-
träffande islamisk litteratur på svenska. Översättarens 
uppgift är att tillhandahålla ett språk varigenom det är 
möjligt att tala naturligt om islam på svenska. 

Det universella profetiska budskapet är inte begrän-
sat till något språk, men dess slutgiltiga uppenbarelse 
inträffade på arabiska. Det innebär att olika former av 
översättning krävs för budskapets förmedling. Gud sä-
ger i Koranen det vars innebörd är: ”Vi har aldrig sänt 
ett sändebud som inte talade samma språk som det folk 
[till vilket han sändes], så att han klart kunde lägga fram 
[sitt budskap] för dem.” (14:4) Alla profeter som sändes 
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innan den siste av dem, Muḥammad g, talade sam-
ma språk som de folk till vilka de sändes; Moses talade 
bland annat hebreiska och Jesus arameiska. Skillnaden 
gentemot tidigare profeter är att profeten Muḥammads 
g budskap inte är begränsat till ett visst folk, utan 
riktat till hela mänskligheten. Gud säger det vars inne-
börd är: ”Vi har sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt 
eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunna-
re av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men 
de flesta människor är omedvetna [om detta],” (34:28) 
och ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till 
alla folk.”  (21:107) Tidigare profeter sändes till särskil-
da folk och talade till dem på deras språk, men i och 
med islams universella budskap har Gud ålagt profeten 
Muḥammads g följare att lära sig mänsklighetens oli-
ka språk för att förmedla och förverkliga det profetiska 
budskapet på nya platser, i nya tider. Ett av dessa språk 
är det svenska. Kvalitativa svenska översättningar av 
klassiska verk ur den islamiska traditionen bidrar där-
för till utvecklingen av ett språk varmed vi kan tala om 
det profetiska budskapet på denna nya plats i denna nya 
tid. Förhoppningsvis kan översättningen av Ibn Juzayys 
al-Nūr al-mubīn bidra till detta. 

T.S. Andersson 
Uppsala 1441/2019 
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