
Islam og Mellemøsten

Forfatter: Jesper Petersen

A
Guide



2

Indhold
MUHAMMEDS LIV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

DE FØRSTE KALIFFER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

ISLAMISK JURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

KVINDER OG KØN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

OPDAGELSESREJSENDE  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

BASARER OG KARAVANER   .  .  .  .  .  . 46

REJSEINSPIRATION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52



FORORD 3

Islam og Mellemøsten
Copyright © 2012 Akademisk Rejseforlag
2 . udgave
ISBN-13: 978-87-995701-4-0

Forsidebillede: Hassan II moskeen i Casablanca
Tv: Minareten på Imam moskeen i Isfahan

Jesper Petersen (f . 1982) er rejseleder for Viktors 
Farmor og leder rejser til Mellemøsten, Centralasien 
og Sydøstasien . Han er cand . mag . i islamiske studier 
med speciale i islamisk feminisme og beskæftiger sig 
desuden med en lang række andre spændende emner 
indenfor islam og Mellemøsten .
Se mere på www.islamolog.dk

Forord
For at kunne formidle de forholdsvis komplekse emner 
der tages op i dette hæfte på den sparsommelige plads, 
der er til rådighed, har det være nødvendigt at lave 
visse generaliseringer . Alle artikler er dog forsynet med 
forslag til videre læsning for dem, som er interesseret i 
at få en dybere forståelse af emnerne .
Islamforskningen har gennem tiden oparbejdet et for 
ikke-specialister uoverskueligt begrebsapparat . I dette 
hæfte introduceres kun de mest nødvendige begreber, 
mens oversatte citater er bragt i overensstemmelse 
med hæftets begrebsapparat (uden dog at forandre 
kildernes betydningsmæssige indhold) .
Korancitaterne stammer fra Ellen Wulfs oversættelse 
og referencerne er lavet i form af “K sura/kapitel, 
vers .
Alle primære kilder er forsynet med reference i 
teksten, mens alle sekundære kilder er oplistet under 
“Forslag til videre læsning” . Hæftet er af pladshensyn 
ikke forsynet med et notesystem .

Silkevejen og Centralasien
Læs også den nye spændende artikelsamling om 
Silkevejen og Centralasien . Her fortælles historien 
om Genghis Khan, der underlagde sig et rige fra Kina 
i øst til Europa i vest . Ydermere kan du læse om Islam 
i Centralasien, handelen langs Silkevejen og de nye 
stater, der opstod efter Sovjetunionens fald .

Artikelsamlingen fås både i tryk og som e-bog .

Korrektur: Lone Hansen
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Fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af Første 
Verdenskrig gennemgik de arabiske lande omkring 
Middelhavet en renæssance, kaldet nahda på arabisk. 
Mødet med europæiske ideer, kulturer og teknologier 
havde inspireret til nytænkning blandt intellektuelle 
arabere (både kristne og muslimer) – man ønskede 
at optage disse moderne ideer i den arabiske verden 
og samtidig bevare sin kulturelle arv. Et af de heftigst 
debaterede emner blev kvinders rettigheder og 
position i samfundet.

Det er tydeligt, at debatten allerede var godt igang, da 
Beirut fik sin første privatejede avis Hadiqat al-Akhbar 
(Haven af Nyheder) i 1858. Hadiqat al-Akhbar 
var en intellektuel avis, der bragte diskussioner af 
international litteratur, politik, religion, køn og meget 
andet. I et af avisens første numre, der kom på gaden 
i juli 1858, var trykt en vittighed: ”Opfindelsen af en 
ny type telegraf: Hvis du ønsker at sende en besked 
hurtigt fra et sted til et andet, så fortæl din besked til 
en kvinde, og du vil se, at din besked kommer hurtigere 
frem, end du kan nå at blinke med øjet”. En gruppe 
kvinder fra Tripoli (i det nordlige Libanon) svarede 
promte med et læserbrev rettet direkte til avisens 
redaktør al-Khuri: ”Vi havde forventet behagelige 
dufte fra blomsterne i denne have [avisen hed Haven af 
Nyheder], men i dag kunne vi kun lugte en anstødelig 
og fornærmende stank… Det, som blev trykt, er udtryk 
for en uopdragen beskyldning, som er under pressens 
værdighed, og vi kræver en undskyldning fra den 
skyldige, så vores ære kan genoprettes” (august 1858). 
Chefredaktøren al-Khuri lod kvindernes læserbrev 
trykke i avisen og undskyldte hændelsen ved at give 
kvinderne ret – han tilføjede dog, at han blot havde 
kopieret vittigheden fra en engelsksproget avis.

Det var almindeligt, at overklassens og middelklassens 
kvinder i Libanon under nahda samledes for at 
debatere aviser, køn, international og regional litteratur. 
I disse forsamlinger, som enten var for begge køn eller 
udelukkende for kvinder, læste man aviserne højt 
og debaterede dem herefter. I ovennævnte læserbrev 
bebrejder kvindegruppen i Tripoli ydermere deres søstre 
i Beirut for ikke at have reageret i forhold til vittigheden 
i Hadiqat al-Akhbar. Kvinderne har således ikke blot 
debateret lokalt, men de har mødtes på tværs af regioner.

Både mænd og kvinder tog del i debatten, hvor utallige 
vinkler og aspekter blev inddraget: islam blev for 
eksempel anvendt til at argumentere for, at kvinder 
skulle holdes inde i harem, men islam blev også 
anvendt til at argumentere for kvinders frigørelse – der 
blev desuden argumenteret ved hjælp af eksempelvis 
politisk filosofi, sekulære idealer og kønnenes biologi. 

Nabawiyah Musa
Nabawiyah Musa blev født i en landsby i Egypten i 
1886. Hendes far døde kort før hendes fødsel på 
en militær ekspedition i Sudan. Han efterlod en 
klækkelig statspension som følge af sit embede som 
kaptajn i hæren til sin kone og to børn. Musas mor 
flyttede straks til Kairo for at give sin søn en ordentlig 
uddannelse, og her mærkede Musa for første gang, at 
der blev gjort forskel på kvinder og mænd.

Da Musa og hendes bror havde færdiggjort 
grundskolen, fortsatte broderen sin uddannelse, mens 
Musa blev nægtet videre uddannelse. Hun studerede 
imidlertid på egen hånd i hjemmet og fik hjælp af 
sin bror til at lære det engelske alfabet. Desuden fik 
hun af en onkel et par grammatikbøger, som hun 
studerede med stor iver. Hun blev hurtigt dygtig nok 
til både at læse digte og koran. På dette tidspunkt var 
fortolkningen af Koranen et mandligt privilegium, 
men Musa var modig nok til at fremsætte sin egen 
fortolkning og stå fast ved sin overbevisning.

Margot Badran, som har samlet Musas liv i en kort 
biografi, bemærker, at Musa ved afgangseksamen 
fra grundskolen i 1903 fik et bedre resultat i arabisk 
end Egyptens senere premierminister Mahmud al-
Nuqrashi og forfatteren Abbas al-Aqqad, som tog 
eksamen samme år.

Efter grundskolen ville den 15-årige Musa fortsætte 
sin uddannelse på kvindernes lærerseminarium, 
hvilket krævede, at hun kunne regne. Da hendes mor 
ikke ville betale for en regnelærer, fik Musa sin bror til 
at låne sig lærebøger i regning, og hun gjorde sig klar 
til optagelsesprøven på kvindernes lærerseminarium. 
For at komme til optagelsesprøven skulle hun bruge 
sin mors godkendelse, hvorfor hun ”lånte” hendes 
Fortsættes på side 32...
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signaturstempel og udfyldte optagelsespapirerne på 
seminariets kontor i sin mors navn. Hun skrev endda, 
at familien ville betale for uddannelsen, og at hun 
således ikke søgte om et stipendie – på den måde 
mente Musa, at chancen for optagelse var højere.

Da Musa havde bestået optagelsesprøven til kvindernes 
lærerseminarium, lod hun sin mor vide, at hun ville 
tage på kostskole og betale med sin andel af faderens 
statspension, hvis hendes mor ikke lod hende starte 
på skolen. Musas mor, der hidtil ikke havde kendt 
til Musas forehavende, kapitulerede og lod Musa 
indskrive på lærerseminariet.

Da Musa havde fået sin eksamen som grundskolelærer, 
begyndte hun at undervise i pigesektionen af 
Abbasskolen, hvor hun selv havde gået.  Her oplevede 
hun imidlertid, at hun kun fik det halve i løn i forhold 
til sine mandlige kolleger, hvorfor hun stillede 
krav om lige løn for lige arbejde. Lønforskellen 
skyldtes imidlertid at, mens kvindelige lærere kun 
havde lærereksamen, så havde de mandlige lærere en 
gymnasial overbygning.

Selvom der ikke fandtes gymnasier for kvinder i 
Egypten på daværende tidspunkt, ansøgte Musa som 
den første kvinde i Egypten om at komme til den 
gymnasiale afgangseksamen. Ansøgningen skabte 
stor furore i Uddannelsesministeriet, og den britiske 
uddannelsesrådgiver Mr. Dunlop mødte op på 
Abbasskolen, hvor Musa underviste, for at overtale og 
presse Musa til at trække sin ansøgning tilbage, men 
hun insisterede imidlertid på at aflægge eksamen.

Musas ansøgning om at komme til den gymnasiale 
afgangseksamen fik enorm opmærksomhed blandt de 
mandlige studerende. Musa beretter senere om den 
morgen, hvor hun kørte med sporvogn til eksamenen, 
som hun skulle aflægge alene i en separat bygning 
fra mændene. På denne sporvogn var der ingen 
kvindesektion, og Musa sad i sporvognen, mens hun 
hørte de mandlige studerende tale højt om alle deres 
fordomme og aftaler om at tæve hende, når hun havde 
dumpet eksamenen – ingen var klar over, at den lille 
tilslørede pige bagerst i sporvognen var Musa selv. 
Senere berettede hun om sin oplevelse i magasinet 

Majallat al-Fatah. Her fortalte hun ligeledes, at hun 
havde brugt bagindgangen til eksamenslokalerne, 
fordi en hob af mænd var mødt op for at få et glimt af 
hende. Selv under eksamenen blev Musa hånet af sine 
kvindelige eksamensvagter.

Da eksamensresultatet kom, var Musa blevet nummer 
34 ud af de 200 elever, som bestod eksamenen, og 
nyheden blev slået stort op i pressen – hun havde bestået 
en eksamen, som hidtil var forbeholdt mænd, og hun 
havde gjort det uden forudgående undervisning. Musa 
beretter selv: ”Om jeg havde erobret Frankrig, havde mit 
navn ikke givet større genlyd på daværende tidspunkt”. 
Musas løn blev efter eksamenen hævet til mændenes 
lønniveau på Abbasskolen, hvor hun underviste. 
De britiske myndigheder tillod imidlertid ikke flere 
kvinder at tage eksamenen, så længe de var ved magten 
(indtil 1922) – først i 1928 gik endnu en kvinde til den 
gymnasiale afgangseksamen (og hun bestod).

Efter at Musas historie havde været bragt i talrige 
aviser, begyndte ægteskabstilbud at vælte ind. Musa 
anså dog ægteskabet for at være kvindeundertrykkende 
og havde ingen intentioner om at gifte sig – i øvrigt 
tillod Uddannelsesministeriet ikke gifte kvinder at 
undervise, så ægteskab ville have gjort en ende på 
Musas karriere.

Musa blev senere inspektør på en pigeskole og etablerede 
selv to private pigeskoler. Da hun i 1926 blev fyret af 
Uddannelsesministeriet for at tale for åbent i pressen 
imod ulighed og sexchikane i skolevæsenet, brugte 
hun al sin energi på at drive de to pigeskoler, hun havde 
etableret. I 1937 etablerede hun et kvindeblad ved navn 
Majallat al-Fatah (de unge kvinders magasin), hvori 
hun blandt andet fortalte om sit eget liv, og dermed 
inspirerede hun en hel generation af kvinder til at gøre 
oprør mod de patriarkale samfundsnormer. Musa er 
desuden forfatter til adskillige bøger, heriblandt et 
feministisk og nationalistisk manifest, der advokerer 
for kvinders ligeberettigelse.

I 1942 sluttede Musas æra, da hun blev arresteret for at 
tale ilde om den egyptiske regering, og hendes magasin 
blev lukket. Musa sad dog kun i fængsel kort tid, og 
hun døde som pensionist 65 år gammel i 1951.

Fortsat fra side 31...
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Sidstnævnte er interessant, eftersom disse argumenter 
også fyldte en del i den europæiske debat, hvor læger 
mente, at kvinder biologisk set ikke var i stand til at 
tænke på niveau med mænd – og hvis de forsøgte, kunne 
det få fatale konsekvenser som for eksempel barnløshed 
eller kvindens egen død. Argumenter af denne art blev 
ofte kopieret direkte fra den europæiske debat.

Det var ikke på forhånd givet, at kvinder ønskede 
frigørelse, og at mænd ønskede at holde kvinder 
indespærret. Nogle af de største modstandere af kvinders 
frigørelse var ældre haremskvinder (se side 36), og nogle 
af de ivrigste kvindeforkæmpere var mænd. Der var 
imidlertid overvejende enighed om, at kvinder skulle 
have en eller anden form for uddannelse – der var dog 
forskel på indholdet i den uddannelse, man ønskede at 
give kvinderne. De mest konservative håbede at komme 
kvinders uvidenhed og overtro til livs, da de vurderede, 
at den havde en direkte negativ effekt på opdragelsen 
af drengebørn, der ellers var skabt rationelt tænkende. 
Liberale debatører mente imidlertid, at kvinder og mænd 
kunne opnå samme niveau, hvis blot de modtog samme 
uddannelse – således var der ifølge dem ingen argumenter 
for udelukkende at optage mænd på universiteterne.

Kvinders uddannelse
Den første statsskole for kvinder blev grundlagt i 
1832 i nærheden af Kairo. Her kunne kvinder tage en 
sundhedsfaglig uddannelse, som gjorde dem i stand 
til at arbejde på hospitaler. I begyndelsen ønskede 
egypterne ikke at sende deres døtre til skolen, hvorfor 
staten hentede sorte etiopiske slaver til skolen. Men da 
kvinder fra velrenommerede hjem senere begyndte at 
melde sig ind, fik skolen stor success.

I 1836 undersøgte det egyptiske uddannelsesministerium 
med udgangspunkt i den sundhedsfaglige kvindeskole 
muligheden for at etablere almindelige skoler for kvinder; 
men man vurderede, at tiden ikke var moden hertil. 
Derfor blev en række privatskoler etableret, samtidig 
med at overklassens kvinder lod sig uddanne i hjemmene 
af privatlærere (ofte fra Europa) – i overklassen var det 
almindeligt, at kvinderne lærte regning, arabisk og enten 
engelsk eller fransk. Den første statsskole for kvinder blev 
grundlagt i 1873.

Henimod slutningen af 1800-tallet var der nok 
læsekyndige kvinder til, at man etablerede en 
kvindepresse, der både trykte aviser og bøger. Her 
udgav den libanesiske forfatter Maryam Nahhas 
blandt andet en bog, hvori hun havde skrevet en 
række biografier om arabiske og persiske kvinder, der 
gennem historien havde udmærket sig med deres viden 
og mod. Herigennem fik læserne en række kvindelige 
forbilleder, som var både selvstændige og havde samme 
kulturelle baggrund som dem selv. Samtidig begyndte 
vestlige kvinder fra Amerika og Europa at besøge 
Egypten som turister med det nyetablerede rejsebureau 
Thomas Cook. De fleste turistrejser inkluderede 
et besøg i et harem for de kvindelige turister. Den 
voksende dampskibstrafik på Middelhavet gjorde 
det desuden muligt for overklassens kvinder at tage 
på ferie til Europa sammen med deres mænd, hvor de 
med egne øjne kunne se, hvordan europæiske kvinder 
levede – ofte smed kvinderne sløret og skiftede til 

Mange klassiske haremmer var indrettet med vinduer som 
på billedet. På grund af ornamentikken er det kun muligt at 
kigge ud fra haremmet, mens ingen kan kigge ind i haremmet 
fra gaden.
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Krise i Muhammeds harem
Muhammed nåede i alt at have 14 koner i løbet af 
sit liv, hvoraf han efterlod 9 ved sin død. Gud havde 
gennem Muhammed åbenbaret, at der gjaldt særlige 
regler med hensyn til ægteskab for ham – almindelige 
muslimer måtte ikke have mere end 4 koner:

50 Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem 
som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud 
har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og 
tante på fædrenes side og de døtre af din onkel 
og tante på mødrenes side, som udvandrede 
med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun 
skænker sit liv til Profeten, og Profeten ønsker at 
gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig 
og ikke for de andre troende; Vi ved, hvad Vi har 
pålagt dem angående deres hustruer og slavinder 
– for at du kan være frit stillet. Gud er tilgivende 
og barmhjertig.

(K 33,50)

Cirka syv år efter at Muhammed emigrerede 
fra Mekka til Medina, truede han sine koner 
med masseskilsmisse, fordi der var for meget kiv 
imellem dem, hvilket generede Muhammed, da 
han ofte blev ufriviligt involveret. Han holdt sig 
fra sine koner i en måned, hvorefter han tog dem 
til nåde. Sagen var særligt alvorlig , eftersom flere af 
Muhammeds ægteskaber også opretholdt politiske 
alliancer.

Den indisk-amerikanske islamforsker Nabia Abbot, 
som har skrevet en biografi om Muhammeds kone 
Aishah, beretter om en hændelse, hvor Muhammed 
blev grebet i at være sammen med sin kone Mary i 
sin kone Hafsahs værelse på en dag, hvor han skulle 
have været sammen med sin kone Aishah (kvinderne 
i Muhammeds harem havde en dag hver i en cyklus, 
der startede forfra, når alle konerne havde haft en 
dag). Da Hafsah fortalte Muhammed, hvad hun 
havde set, lovede Muhammed ikke at involvere 
sig med Mary igen, hvis blot hun ikke sagde det til 
Aishah. Hafsah lovede, at hun ikke ville sladre, men 
hun kunne ikke lade være. Da Aishah hørte om 
Muhammeds handlinger, satte hun haremmet på 
den anden ende.

europæisk modetøj, så snart skibet havde forladt 
havnen med kurs mod Europa. Disse nye erfaringer 
sammen med en veletableret kvindepresse og radio 
skabte grobunden for en progressiv feminisme, som 
radikalt forvandlede kvinders liv i løbet af første 
halvdel af 1900-tallet.

I 1899 udkom et af den islamiske feminismes kendeste 
værker Kvindernes frigørelse, skrevet af en mand ved 
navn Qassim Amin, som var uddannet islamisk 
dommer. I bogen argumenterer Amin for at afskaffe 
flerkoneri, at kvinder skulle uddannes, at ansigtssløret 
skulle afskaffes, og at det var uislamisk at holde kvinder 
indespærret i harem. Bogen var særligt provokerende 
for de konservative muslimer, da Amin var klassisk 
uddannet i islam og samtidig argumenterede for, at 
hans standpunkt byggede på en korrekt fortolkning af 
islam. Det var imidlertid ikke mændene, der frigjorde 
kvinderne i Egypten, men tværtimod kvinderne der 
tilkæmpede sig frihed.

Qasim Amin tilhørte en gruppering af muslimske 
reformatorer, der genfortolkede islam i en moderne 
udgave. I Kairo samledes reformatorerne jævnligt for 
at diskutere forskellige emner (heriblandt køn) i Nazli 
Fazils salon, som også blev frekventeret af progressive 
politikere. Fazil, der var medlem af den royale familie 
og den første kvinde til at etablere en salon, gik 
utilsløret rundt blandt salonens gæster. Hun tilhørte 
den nye elite af veluddannede kvinder og kunne for 
eksempel tale flydende arabisk, tyrkisk, fransk og 
engelsk.

Feminisme – i fædrelandets tjeneste
Da Første Verdenskrig sluttede, ønskede Egypten 
at blive uafhængigt af Storbritannien, og da ønsket 
ikke blev indfriet, resulterede det i voldsomme 
demonstrationer. Her mobiliserede overklassens 
kvinder sig selv til kamp mod kolonimagten, og de fik 
i den gode sags tjeneste lov til at forlade haremmerne 
uden følge for at deltage i en ren kvindedemonstration 
den 16. og 20. marts 1919 (blandt de lavere 
klasser demonstrerede kvinder og mænd sammen). 
Overklassens kvinder uddelte protestskrivelser til den 
amerikanske, franske og italienske ambassade på vejen 
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Mange muslimske feminister bærer tørklæde, og mange europæiske muslimer kæmper for retten til at gå med tørklæde uden at 
blive chikaneret; for eksempel bærer både Tawakkol Karman (modtager af Nobels fredspris 2011) og Amina Wadud (se side 
38) tørklæde. Desuden føler mange kvinder sig undertrykte, når deres familier tvinger dem til at bære tørklæde, og det er 
formentlig denne flertydige symbolik, der har forvirret debatten i Europa. Tørklædet har imidlertid sjældent haft en central plads 
i kønskampen, hvor kvinder typisk har kæmpet for retten til uddannelse, en minimumsalder for ægteskab, retten til skilsmisse et 
cetera. I dag er tørklædet endog blevet et modefænomen, som det ses på billedet.

gennem ambassadekvaretet. Begge demonstrationer 
blev imidlertid stoppet af egyptisk politi i britisk 
tjeneste, og øjenvidner har berettet om, hvordan 
kvinderne skosede de mandlige betjente, indtil de 
brød grædende sammen.

Feministerne formåede at frigøre sig gennem den 
nationalistiske kamp. Man så igennem fingre med 
meget, når blot det var i nationens interesse, og således 
kunne kvinderne bryde mange sociale tabuer, hvis 
blot det var forbundet med nationalisme og kampen 
for uafhængighed. 

Den Egyptiske Feministunion
En af Mellemøstens mest kendte feminister Huda 
Sharawi, som blandt andet etablerede Den Egyptiske 
Feministunion, voksede op i et konservativt harem i 
Kairos overklasse. Hun blev som trettenårig gift med 
sin fætter, der var 30 år ældre end hende. Giftermålet 

skulle sikre, at arven fra Sharawis far forblev indenfor 
familien – havde hun giftet sig med en mand fra en 
anden familie, havde hun taget arven med sig til 
den nye familie. Sharawis mor fik dog indskrevet i 
ægteskabskontrakten, at Sharawis nye mand Ali ikke 
måtte have andre hustruer, mens han var gift med 
hende, og eftersom han allerede var gift, måtte han 
først lade sig skille fra sin daværende kone.

Ægteskabet varede kun et år, eftersom Ali fik et 
barn med sin tidligere kone et år efter, at ægteskabet 
blev indgået, hvilket var et tydeligt tegn på brud på 
ægteskabskontrakten. Sharawi flyttede derfor tilbage til 
sit barndomshjem – dog uden at få en formel skilsmisse. 
Hun modtog privatundervisning i hjemmet, som det 
sømmede sig for en ung pige i samfundets øverste lag, 
men hun fik ingen uddannelse i arabisk, da haremmets 
vagter ikke mente, at Koranen og kortanfortolkning var 
for kvinder. Sharawi havde ellers udmærket sig allerede 
som 9-årig ved at have lært Koranen udenad.
Fortsættes på side 39...
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Grænseløse drømme
Den verdenskendte marokkanske feminist Fatima 
Mernissi, som i 1987 fremsatte den modige påstand, 
at Gud gennem Muhammed startede et feministisk 
projekt i det 7. århundrede, der skulle føre til kvinders 
frigørelse fra patriarkatet (se side 38), udgav i 1994 sin 
selvbiografi Dreams of Trespass, hvori hun beskriver 
sin opvækst i 40-50’erne i et harem i Fes (Marokko).

I 40’erne levede marokkanske familier fra mellem- og 
overklassen typisk i familiehuse, der var indrettet med 
en række værelser beliggende omkring en åben gård. 
Værelserne fungerede som ydermure, og den eneste 
vej ud til gaden var gennem porten i gården. Inde bag 
disse mure boede kvinderne i det såkaldte harem – 
ofte i luksuriøse omgivelser. Der var ikke nødvendigvis 
tale om flerkoneri; ofte var det blot en storfamilie 
bestående af onkler, bedsteforældre og så videre, der 
boede sammen i et stort familiehus – Mernissis far 
havde for eksempel kun én kone, mens hendes morfar 
havde adskillige.

Haremmernes kvinder var ikke alle imod tingenes tilstand 
– eksempelvis var der kun to kvinder i Mernissis harem, 
der gjorde oprør. Mernissis farmor Lalla Mani tilhørte 
gruppen af kvinder, som var tilhængere af haremmet: 
”Farmor Lalla Mani startede ofte diskussionerne ved 
at sige, at hvis kvinderne ikke blev adskilt fra mændene, 
ville samfundet gå i stå, og der ville ikke blive gjort noget 
arbejde. ”Hvis kvinderne fik lov til at rende rundt på 
gaderne,” sagde hun, ”ville mændene holde op med at 
arbejde, fordi de hellere ville more sig”. Og desværre, 
fortsatte hun, bidrog morskab ikke til at producere den 
mad og de varer, som samfundet behøvede for at overleve. 
Hvis man ville undgå hungersnød, var kvinderne altså nødt 
til at blive hjemme.” Mernissi beskriver desuden, hvordan 
diskussionerne om haremmets eksistensberettigelse ofte 
kunne blive meget ophedede. Hendes mor var den ene af 
de to kvinder, der gjorde oprør, og hun gjorde ofte nar af 
pro-haremsgruppen ved at spille femme fatale, mens hun 
proklamerede: ”Ingen mænd kan modstå min fantastiske 
skønhed! Et enkelt sekunds øjenkontakt og de uskyldige 
ofre falder om og ligger og vrider sig. Der vil blive begået 
manddrab i Fez’ gader i dag!”. Mernissis mor var inspireret 
af den islamiske dommer Qasim Amin, som i bogen 
Kvindernes Frigørelse (se side 34) kræver, at mænd skal 
lære at kontrollere deres lyster i stedet for at lade kvinderne 
gemme væk bag haremmets mure.

I dagligdagen brugte kvinderne det meste af tiden 
på skønhedspleje med datidens fineste kosmetiske 
produkter – om aftenen spillede de teater for hinanden 
eller fortalte eventyr. Teaterstykkerne kunne være fra 
1001 Nats Eventyr, Zaynabs blå bog, hvor historien om 
450 af historiens mest magtfulde kvinder var beskrevet, 
eller demonstrationerne i Kairo i 1919 (se side 39): ”…
den mest succesrige af de tidligere kvindesagsforkæmpere 
var efter terrassepublikummets mening Huda Sharawi, 
en aristokratisk egyptisk skønhed født i 1979, som 
tryllebandt Egyptens herskere med glødende taler og 
populære demonstrationsoptog… Vi på terrassen elskede 
kvindernes demonstrationsoptog fra 1919. Det var 
højdepunktet i Chamas stykke, og det gav næsten alle 
mulighed for at trænge ind på scenen… råbe fornærmelser 
til indbildte britiske soldater og smide deres [kvindernes] 
tørklæder… Situationen blev ofte så kaotisk, at Chama var 
nødt til at kravle op på stigen, der blev brugt til udsmykning 
af scenen, og råbe, at skuespillerne skulle forlade scenen, 
eftersom briterne havde forladt Egypten i 1922, og at 
det nu var 1947. Tiden var inde til Hudas død, og den 
skulle foregå i højtidelig stilhed…” Kvinderne opsatte 
teaterstykker med en række andre kvindesagsforkæmpere, 
og således trængte kvindekampen i Egypten gennem 
haremmets mure i blandt andet Marokko og forstærkede 
nogle kvinders drømme om et liv udenfor murene.

Når mændene var ude af huset, brugte kvinderne en 
nøgle, de havde hugget fra mændene, til at åbne skabet, 
hvor radioen stod, for at høre radio Kairo, hvortil 
de dansede og sang. Førnævnte Zainab, der havde 
samlet 450 fortællinger om historiens mest magtfulde 
kvinder, lavede ofte lange, og ifølge Mernissi, kedelige 
pressemeddelelser, hvori hun gjorde oprør mod det 
patriarkale samfund. Da mændene fandt ud af, at en af 
kvinderne havde fået lavet en kopi af nøglen til skabet, 
blev alle kvinderne udspurgt en efter en i mændenes 
opholdsrum, men efter to dage måtte man dog 
konkludere, at nøglen måtte være faldet ned fra himlen. 
Sagen var alvorlig, som Mernissis far bemærkede: ”Hvis 
de har lavet kopi af nøglen til radioen, laver de snart en, 
som de kan åbne porten med.”

Fra tid til anden stak en kvinde af, hvorefter portneren 
Ahmed måtte ud at finde hende. Chama, som også 
opsatte teaterstykkerne, var fræk nok til at stikke af 
gennem porten, hvor Ahmed sad: ”Ahmed rejste sig 
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op, så snart han så hende. ”Chama, lad nu være med 
at tvinge mig til at løbe efter dig på gaden i dag,” sagde 
han. Jeg har ikke fået besked på at nogen kvinder må 
lukkes ud.” Men Chama fortsatte bare med at gå, som 
om hun ikke hørte, hvad han sagde, og undertiden 
lykkedes det hende at slippe ud, så hurtig var hun. Så 
strømmede alle kvinderne ind i gangen foran porten 
for at se, hvad der ville ske. Et par minutter senere 
vendte Ahmed stakåndet tilbage og puffede Chama 
ind gennem porten. ”Jeg har ikke fået besked på at 
nogen kvinder må lukkes ud,” gentog han i et bestemt 
tonefald. ”Så vær sød at tænke på min alder, og tving 
mig ikke til at løbe.””

Der foregik ofte forbudte ting i haremmet. 
Eksempelvis skrev Chama kærestebreve til sin 
udkårne i et nært beliggende hus og fik børnene til at 
bringe konvolutterne frem og tilbage mod betaling i 
tyggegummi. De mere adrætte kvinder gik på ulovlig 
udgang ved at springe over muren. Det var dog ikke 
alle, der var lige gode til at lande på den anden side, 
og når en kvinde i haremmet havde forstuvet en fod, 
vidste alle hvorfor – man snakkede dog ikke om det. 
Unge mennesker sad ofte på tagterrasserne om aftenen 
og nød solnedgangen, mens de beundrede deres 
jævnaldrende på naboterrasserne, hvilket var strengt 
forbudt – i Mernissis hus havde gifteklare mænd ingen 
adgang til terrassen, men denne regel blev ofte brudt. 
De dristigste sang endda kærlighedssange: ”Hver 
familie holdt sig til sin egen terrasse, men længselsfulde 
blikke og smil overskred grænsen mellem de to huse, 
og syndigt begær svævede i luften. De dristige af de 
unge sang Asmahan, Abdelwahab eller Frarids sange, 
mens alle de andre holdt vejret.”

Mernissis mor, som ofte gjorde oprør mod haremslivet, 
drømte om at flytte i eget hus sammen med Mernissis 
far, som gjorde en imponerende indsats for at få hende 
til at føle sig tilpas i haremmet. Selvom der var strenge 
krav til at spise fælles middag, sørgede Mernissis far 
for, at de kunne holde private familiemiddage på 
tagterrassen: ”Disse lejlighedsvise tete-a-tete middage 
på terrassen i løbet af de månelyse sommeraftner 
var endnu en af fars forsoningsgaver, der bidrog til 
at dulme mors længsel efter uforstyrrethed. Vi blev 
flyttet til terrassen, som nomader, med madrasser, 
borde, bakker og min lillebrors vugge lige midt 

blandt alt det andet. Mor var ude af sig selv af glæde. 
Ingen af husets øvrige beboere turde dukke op, for de 
vidste kun alt for godt, at det var denne mængde, mor 
flygtede fra. Det, som hun nød mest, var at forsøge at 
få far til at aflægge sin konventionelle selvbeherskelse. 
Inden længe begyndte hun at opføre sig fjollet, som 
en ung pige: Hun løb rundt på terrassen og råbte 
udfordrende til far: ”Du er blevet for gammel til at 
løbe! Det eneste, du duer til, er at sidde og kigge på 
din søns vugge.” Far, der hidtil havde smilet, så først 
på hende, som om han slet ikke lod sig anfægte af det, 
hun sagde. Men så forsvandt hans smil, og han gav sig 
til at forfølge hende, idet han sprang over tebakker 
og sofaer… Efter disse vidunderlige aftner var mor 
usædvanlig blid og afdæmpet i en hel uge.”

Den unge Mernissi var dybt imponeret over den 
energi, hendes mor kunne mønstre for at opnå 
de korte stunder, hvor hun var hundrede procent 
lykkelig. Hun så lyst på fremtiden og fortalte Mernissi, 
at tiderne ville blive bedre: ””Tiderne vil blive bedre 
for kvinder, kære barn,” sagde hun til mig. ”Du og din 
søster vil få en god uddannelse, og I vil kunne gå frit 
omkring på gaderne og opdage verden. Jeg vil have at 
I bliver selvstændige – selvstændige og lykkelige. Jeg 
vil have at I kommer til at skinne som måner, at jeres 
liv bliver en kaskade af vidunderlige oplevelser. I skal 
være hundrede procent lykkelige.” 

Det var en afgørende begivenhed i Mernissis og i 
mange andre unge marokkanske pigers liv, da de 
religiøse autoriteter fra Qarawiyyne-moskeen i Fez 
sammen med Kong Muhammed V støttede forslaget 
om kvinders ret til uddannelse og opfordrede de 
marokkanske nationalister til at etablere skoler og 
videregående uddannelse for piger. Mernissi greb 
muligheden og efter at havde studeret på blandt andet 
Sorbonne-universitetet i Paris (og med en doktorgrad 
fra Brandeis), blev hun ansat på Muhammed V 
Universitetet i Rabat. Her har hun i en årrække 
publiceret feministisk litteratur, hvoraf den mest 
opsigtsvækkende bog er en genfortolkning af islam, 
hvori hun hævder, at hvis de religiøse kilder læses 
”korrekt”, så vil man opdage, at islam opfordrer til 
ligestilling – mændene har fejlfortolket kilderne, og 
nu er det ifølge Mernissi tid til at rette fejlene (se side 
38 om islamisk feminisme).
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Islamisk feminisme
Feminismen i Mellemøsten har siden sin 
begyndelse i midten af 1800-tallet fremført utallige 
argumenter for kvinders ligeberettigelse, men i 
1980’erne indledte de såkaldte islamiske feminister 
en genfortolkning af islam. Islamiske feminister 
argumenterer udelukkende ved hjælp af teologiske 
argumenter – det vil sige, de argumenterer for, at 
kvinder og mænd skal ligestilles, fordi islam/Gud 
kræver det.

Fatima Mernissi kastede lys på passager af 
Muhammeds liv, som hidtil ikke havde fået særlig stor 
opmærksomhed. Eksempelvis fortæller hun, hvordan 
Muhammeds kone Umm Salama spurgte til, hvorfor 
Gud kun omtalte mænd i Koranen, hvorefter Gud 
åbenbarede:

35 Til alle mænd og kvinder, der overgiver sig 
til Gud, mænd der tror og kvinder der tror, 
mænd der er lydige og kvinder der er lydige, 
mænd der er sandfærdige og kvinder der er 
sandfærdige, mænd der er udholdende og 
kvinder der er udholdende, mænd der er 
ydmyge og kvinder der er ydmyge, mænd der 
giver almisse og kvinder der giver almisse, 
mænd der faster og kvinder der faster, mænd 
der værner om deres køn og kvinder der værner 
om deres køn, mænd der ofte ihukommer 
Gud og kvinder der ofte ihukommer Gud – 
til dem har Gud beredt tilgivelse og en vældig 
løn.

(K 33,35 – her er anvendt Muhammed Picthals 
oversættelse af Koranen)

Mernissi mener herved, at Gud har taget Umm 
Salama seriøst, og har besvaret hende med et vers, der 
bekræfter, at Koranens åbenbaringer gælder begge 
køn ligeligt.

Et andet argument, der ofte ses i forbindelse med 
islamisk feminisme, er hentet i Skabelsesberetningen. 
I Koranen refereres der adskillige gange til Skabelsen, 
men Koranens formuleringer kan forstås på flere 
måder. Den islamiske tradition gør gældende, at 
manden blev skabt før kvinden ligesom i Bibelen, 
og hun er derfor underordnet manden som en form 
for hjælper. Den amerikanske islamiske feminist 

Amina Wadud argumenterer imidlertid for, at 
Skabelsen også kan fortolkes som, at der blev skabt 
ét væsen, hvoraf manden og kvinden blev skabt som 
hinandens mager. Således bliver manden og kvinden 
skabt samtidig, og Wadud mener dermed, at de er 
lige.

Wadud har særligt gjort sig bemærket ved at omtale 
Gud som hun i stedet for han. Desuden holder 
hun med jævne mellemrum fredagsprædikener 
for blandede forsamlinger af både mænd og 
kvinder. Disse fredagsbønner har flere gange sendt 
shockbølger gennem de konservative lag af det 
muslimske kleresi, og den kendte TV-prædikant 
Yusuf al-Qaradawi har blandt andet dedikeret en 
hel udsendelse på al-Jazeera til at argumentere 
imod Waduds handlinger. Til gengæld fik Wadud 
opbakning fra Det Muslimske Broderskabs 
grundlæggers broder Gamal al-Banna, som nyder 
stor anseelse i broderskabet og ofte er på egyptisk 
TV.

Feministerne har brugt meget energi på at 
argumentere imod eksempelvis flerkoneri, 
hustruvold, børneægteskaber et cetera. De viser 
med reference til Koranen og hadith (beretninger 
om Muhammed), hvordan disse ting er i direkte 
modstrid med islam – eller rettere sagt: i modstrid 
med deres fortolkning af islam. De afvæbner 
på denne måde de konservative muslimer, som 
netop anvender islam til at argumentere for de 
patriarkale/traditionelle kønsroller.

Det er også af afgørende betydning, at kvindernes 
historie er blevet nedskrevet. For eksempel er der 
kommet fornyet fokus på Aishah som leder af hæren 
mod den fjerde kalif Ali (se side 18). Muhammeds  
første kone Khadija var en rig og magtfuld 
handelskvinde, som kan tjene som forbillede for 
muslimske kvinder. Muslimske kvinder forventes 
at anvende Muhammeds koner som forbilleder for 
deres eget liv, ligesom mænd forventes at anvende 
Muhammed som forbillede for deres liv.

Der er blandt feministerne bred enighed om, at mænd 
gennem tiden har fejlfortolket islam, og de anser det 
nu som deres opgave at rette op på denne fejl.
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Som 21-årig forenedes Sharawi igen med sin mand 
Ali, hvorefter hun fik en datter og en søn. Hun sejlede 
adskillige gange med dampskib over Middelhavet 
for at tage på ferie med familien i Tyrkiet og Europa, 
hvor hun uden tvivl har fundet en del inspiration til 
kønskampen i Egypten. Efter en rejse i 1923 til Rom 
(efter sin mands død), hvor hun havde deltaget i en 
international kvindekonference, fjernede Sharawi 
og hendes rejsefælle ansigtssløret, da de trådte ud 
af toget på Ramses-banegården i Kairo. Kvinderne, 
som modtog dem, klappede og adskillige af dem 
smed sløret ligesom foregangskvinderne. Samme år 
etablerede Sharawi Egyptens Feministunion, som blev 
en indflydelsesrig organisation, der fik gennemført en 
del lovgivning til fordel for kvinder – for eksempel 
en minimumsalder for ægteskab. Desuden gjorde 
unionen ved hjælp af sit tidsskrift L’egyptienne 
opmærksom på andre landes fremskridt, som unionen 
gerne så indført i Egypten – for eksempel bragte 
bladet artikler om afskaffelsen af flerkoneri ved lov i 
Tyrkiet (1926), Iran (1932) og Afghanistan (1928). 
En lignende lov blev vedtaget i Egyptens parlament 
i 1927, men kongen anvendte sin vetoret imod den. 
L’egyptienne vedblev dog at opretholde presset på 
magthaverne.

Da Egypten fik sin delvise selvstændighed fra 
Storbritannien i 1922, skulle der afholdes valg i 1924. 
Kvinderne i Den Egyptiske Feministunion havde været 
særdeles aktive i protesterne, der førte til den delvise 
uafhængighed, og de forventede derfor, at de skulle 
deltage i det efterfølgende valg. Men da kvinderne 
ikke fik stemmeret, afholdt de deres eget protestvalg 
parallelt med mændenes valg og offentliggjorde 
kvindernes valgresultat i unionens avis L’Egyptienne. 
Gennem lignende aktioner gjorde kvinderne 
opmærksom på deres sag i det egyptiske samfund, og 
de havde ofte held med at præge udviklingen i deres 
retning.

Selvom Den Egyptiske Feministunion i 1939 
mistede en del af sin indflydelse ved oprettelsen af 
Socialministeriet, som dermed gjorde kvindesagen 
til et statsanliggende, så kan den udvikling, unionen 
satte igang, ikke undervurderes. I løbet af 30’erne og 
40’erne åbnede en stribe nye universiteter i Egypten, 
og stort set alle tog imod kvindelige studerende – i 

1962 oprettede det konservative islamiske universitet 
al-Azhar endda en afdeling for kvinder, hvilket fik 
selv de konservative familier til at sende deres døtre 
i skole.

Udviklingen i det 20. århundrede
Langt størstedelen af de arabiske lande omkring 
Middelhavet har reformeret deres lovgivning, så 
kvinder og mænd har fået en form for ligestilling. 
De store udfordringer synes dog ikke at være af 
lovgivningsmæssig art men tværtimod gamle 
traditioner og sociale normer. Nutidens feminister 
i Mellemøsten er imidlertid veluddannede, godt 
organiseret og kæmper for deres sag – for eksempel 
vandt den yemenitiske feminist Tawakkol Karman 
Nobels fredspris i 2011 for sit arbejde under det 
arabiske forår.

Fortsat fra side 35...
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